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EDITORIAL

PALAVRA DO
PRESIDENTE

Mauro Eli Zaborowsky
Presidente do Jockey Club de Sorocaba

Está chegando o MEGARACE, uma prova 
que gera expectativas em todo público turfista 
da América do Sul.

Vencer um MEGARACE – Grande Prêmio 
Gianni Franco Samaja - tem sabor especial, 
principalmente agora que é também uma 
prova com antidoping, como todas as provas 
do Jockey Club de Sorocaba.

Tudo está preparado para este Grande 
Prêmio que distribuirá R$ 450.000,00 em 
prêmios, além de, provavelmente, bater o 
recorde de apostas do ano.

As finais do Grande Prêmio América Futurity 
foram de tirar o fôlego, com diferenças mínimas 
entre os 3 primeiros, fato que se repetiu na 
disputa do Grande Prêmio Presidente do Centro 
Hípico D’Oeste. Apenas 3 centésimos separam 
os melhores colocados.

O Leilão do Haras São Jorge e Amigos, 
registrou mais um sucesso, com média de R$ 
87.500,00 para os 37 potros apresentados, 
num faturamento total de R$ 3.237.500,00, 
demonstrando mais uma vez a força de nosso 
Quarto de Milha de Corrida, que disputam 
em Sorocaba premiações milionárias, em 
igualdade de condições, valorizando o pedigree 
dos animais que estão sendo vendidos.

Hoje o comprador de cavalos quer o que 
tem de melhor para poder disputar e vencer. 
Assim é no nosso Jockey.

Nas vésperas do MEGARACE, programamos 
mais uma apresentação especial, dando 
continuidade ao CICLO DE PALESTRAS DO 
JOCKEY CLUBE DE SOROCABA. Uma palestra 
com o MV MSC ROBERTO DIAZ TOLEDO 

MARTINS, sobre PODOLOGIA em cavalo 
ATLETA.

É gratuita, com o objetivo verdadeiro 
de falar sobre um tema importante da 
saúde animal e garantir conhecimento 
e aperfeiçoamento àqueles que querem 
progredir profissionalmente.

O LEILÃO MIXED SALE DO JOCKEY CLUB DE 
SOROCABA teve a adesão positiva de Criadores, 
Leiloeira, Leiloeiro, Agentes, Centrais de 
Reprodução do Brasil e dos EUA, Treinadores, 
Restaurante, Som... todos juntos numa super 
corrente positiva para ajudar o nosso Jockey.

Teremos 38 coberturas dos melhores 
garanhões do Brasil e dos Estados Unidos, 
12 Ventres e Embriões de reprodutoras 
americanas (inclusive campeãs mundiais) filhas 
de CORONA CARTEL, FDD DYNASTY, CHICKS 
BEDUINO, BLAZEN BRYAN, HOLLAND EASY, 
WALK THRU FIRE, APOLO-TB... Animais em 
treinamento e em reprodução.

Num rápido resumo final, estamos vivendo 
o melhor momento de nosso Hipódromo, 
e é latente a alegria da grande maioria dos 
participantes, que se divertem, competem em 
igualdade de condições, recebem seus prêmios 
em dia, e vibram com a verdadeira emoção do 
CAVALO QUARTO DE MILHA DE CORRIDA. 

Seja bem-vindo ao Jockey Club de Sorocaba.



http://www.vetnil.com.br


4

YANKEE VERDE É
CAMPEÃO DO I DERBY

Após bater o recorde nas classificatórias, craque do Stud dos Amigos confirma favoritismo

O tempo estava nublado e chuva que caiu na 
madrugada deixou a pista pesada, mas o clima foi 
de muita emoção e aqueceu a tarde de sábado no 
Jockey Club de Sorocaba. Na primeira final - GP 
Presidente do Centro Hípico D’Oeste - I Derby com 
R$ 100.000,00 de bolsa - deu YANKEE VERDE (No 
Secrets Here x Bits Of Bliss, Streakin La Jolla). Ele, 
que havia vencido sua classificatória fazendo o novo 
recorde dos 301m, chegou na frente com a marca de 
16,274s, seguido por EYE SECRET (No Secrets Here x 
Eye Am Bueno, Mr Eye Opener) que disputou cabeça 
a cabeça a chegada. YANKEE VERDE é de propriedade 
do STUD DOS AMIGOS e criado pelo HARAS VISTA 
VERDE. Teve treinamento de S SAMPAIO (segundo 
gerente substituindo A J MACEDO) e conduzido por 
D MACEDO. Fechando o páreo vieram ZION VERDE 

(Get Down Perry x Hawk Hat Id, Hawkish), YOYO 
VERDE (No Secrets Here x Orly Vista, Nordick Only 
VM) e TAU JQM (Granite Lake x Corona Bikini, Corona 
Cartel).
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http://www.harasvistaverde.com.br
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MS JESSIE VENCE O
GP AMERICA FUTURITY

Fêmea do Haras Portofino vence e sagra-se campeã

Já na segunda finalísima - GP AMERICA FUTURITY 
com R$ 300.000,00 em prêmios - a grande vencedora 
foi MS JESSIE (Granite Lake x Swingin Jessie, Mr Jess 
Perry) de propriedade do HARAS PORTOFINO e 
criação de ERICO BRAGA, do HARAS PRATA. MS JESSIE 
que já havia sido a mais rápida nas classificatórias, 
largou e tomou a frente, vencendo com a marca de 
19,628s. Contou com treinamento de D Melo e A 
Santana como jóquei, que ganharam na premiação 
um carro e uma moto 0km, respectivamente. Na 
segunda colocação veio GRANITE MR JESS (Granite 
Lake x Jess Because, Mr Jess Perry) e em terceiro 
lugar ANDORRA JUMPIM MRL (No Secrets Here x 
Ipanema Gold, Gold Medal Jess).
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MS JESSIE 
AAAT-103

Granite Lake x Swingin Jessie (Mr Jess Perry)

Prop.: Haras Portofino

CAMPEÃ GP 
AMÉRICA FUTURITY

&  C o n v i d a d o s

Tradição em criar campeões!

DOBRADINHA DO PRATA 
NO GP AMÉRICA FUTURITY

http://www.harasprata.com.br
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CLASSIFICATÓRIAS DO GP 
SOROCABA FUTURITY

Páreos disputados com direito a quebra de recorde.

No GP Sorocaba Futurity, prova de 320m 
para animais de 2 anos e R$ 200 mil em prêmios, 
houve 4 classificatórias. A primeira foi vencida 
pela fêmea PRATA LAKE (Granite Lake x Jess 
Romance, Mr Jess Perry), que numa chegada bem 
disputada com GARIMPEIRO CORONA (Fantastic 
Corona Jr x Mama Gaia VM, Granite Lake), 
venceu com o tempo de 17,342s. PRATA LAKE é 
de propriedade do HARAS PICAPAU AZUL e de 
criação do HARAS SÃO MATHEUS. Foi montado 
por J D PEREIRA  e treinado por M B SAMPAIO.
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Quem conquistou a vaga do segundo páreo 
classificatório foi  TYRION KISSER (Gold Medal Jess 
x The Goodbye Kisser, First Down Dash) macho 
de propriedade de ANTONIO BRUNO DA COSTA e 
criação de MARCELO JORGE. Dominando o páreo, 
TYRION KISSER disparou na frente e fez o novo 
recorde dos 320m - 17,172s, chegando mais de 2 
corpos a frente do segundo colocado. Foi treinado 
por M ARTEMAM e teve A ARTEMAM na condução.
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http://www.anadantasranch.com.br/
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http://www.anadantasranch.com.br/
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Na terceira classificatória, a vitória foi conquistada 
pelo zaino de criação e propriedade do HARAS 
PORTOFINO, SETUBAL LAKE MRL. Com a marca de 
17,262s, ele venceu disputando os metros finais com 
EMANUELLE BLUE RLT (Dean Miracle x Call Me Blue 
RLT, Jess Louisiana Blue). SETUBAL LAKE foi treinado 
por D MELO e foi conduzido por A SANTANA.
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A quarta e última classificatória foi vencida pelo 
macho inédito TRUCO SIX (Separatist x Miss Six 
Wrangler, First Wrangler) de propriedade de JOÃO 
JOSE CORREIA PEDROSO DE BARROS e criação de 
MARCELO JORGE. Com M B SAMPAIO no treinamento 
e J D PEREIRA como jóquei, TRUCO SIX chegou na 
frente com o tempo de 17,369s, disputando cabeça 
a cabeça com CHANNEL FOR ME (Corona For Me x 
Italia Gold, Gold Medal Jess), fazendo uma bonita 
chegada.
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PÁREOS ESPECIAIS 
AGITARAM A TARDE

Disputas emocionantes levantaram o público presente.

A tarde ainda contou com 3 páreos especiais 
de 301m cada. O Páreo Estância 3M, composto 4 
animais inéditos foi vencido por AURORA VISTA 
(No Secrets Here x Jess Plain Kool, Mr Jess Perry), 
fêmea do STUD DOS AMIGOS (Hamon Ribeiro 
Ibiapino) e criação do HARAS VISTA VERDE. AURORA 
VISTA marcou 16,764s montada por D MACEDO e 
com treinamento de S SAMPAIO (segundo gerente 
substituindo A J MACEDO).
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No Páreo Haras São Jorge a vitória foi para o 
macho de propriedade de MARIANA JUBRAN, FILIPO 
FANTASTIC JQM (Fantastic Corona Jr x Composed 
Charisma, First Down Dash). De criação do HARAS 
JAGUARUANA, FILIPO FANTASTIC JQM chegou na 
frente entre os 8 animais do páreo, fazendo a marca 
de 16,754s. Teve treinamento de M M TAVARES e C 
MEDINA na condução.
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E no Páreo HARAS RLT, quem chegou na frente 
foi a fêmea do HARAS MANTOVANI, MAGIA GOLD 
HWS (Gold Medal Jess x Ease beduino, Holland Ease). 
Com a marca de 16,497s, a estreante de criação de 
ANTONIO LIRIO SIMON foi treinada por V ANTUNES 
e contou com J D PEREIRA como jóquei.

Para ver os resultados completos, clique aqui.
A próxima reunião acontece sábado, dia 01 de junho com as finais do GP SOROCABA FUTURITY e as 

classificatórias do GP MEGARACE. Acompanhe nosso calendário aqui.

http://www.jcsorocaba.com.br/wp-content/uploads/2019/05/Sorocaba-class-America-final.pdf
http://www.jcsorocaba.com.br/wp-content/uploads/2018/06/calendario_2019.pdf
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2º LEILÃO MIXED SALE JCS RECEBE 
GRANDE ADESÃO E IMPORTANTE 

APOIO DE DIVERSOS AMIGOS 

O Leilão Mixed Sale do Jockey Club de Sorocaba, 
criado para colaborar com a saúde financeira 
da instituição e assegurar mais um passo à 
estabilidade de nossa atividade, chega agora em 
sua 2ª edição. Os preparativos estão a todo vapor! 

Com muito trabalho e apoio do agente 
internacional VINCE GENCO, conseguimos as 
seguintes doações de coberturas para o Leilão 
do Jockey:

De Dr. BLODGETT - 6666 RANCH: Mr. Jess 
Perry, One Famous Eagle, Captain Courage, 
Bigtime Favorite, Ocean Runaway.

De BUTCH WISE - LAZY E RANCH: Jess Good 
Candy, Big Lew, Coronado Cartel, Hez Our Secret, 
PYC Paint Your Wagon.

De VAUGHN COOK - ROYAL VISTA RANCH: 
One Fabulous Eagle, Ivory James .

Até o momento, recebemos a doação de 
coberturas de 38 garanhões, 3 embriões e 12 
ventres, com o melhor da linhagem do Quarto de 
Milha de Corrida do mundo. Além disso, também 
serão ofertados 11 animais, entre reprodutoras 
e exemplares em treinamento. Todos os lotes 
foram gentilmente cedidos por criadores e 
proprietários que reconhecem a importância da 
entidade para a raça Quarto de Milha e o turfe 
nacional.

Os produtos nascidos dos embriões e dos 
ventres (com as coberturas oferecidas no 
Leilão), têm inscrição gratuita no Grand Prix do 
Jockey Club de Sorocaba, no Potro do Futuro e 
no Megarace.

O leilão ainda conta com o apoio de estrutura, 
trabalho e dedicação de grandes amigos, bem 
como a MBA Leilões, a Central Rancho das 
Américas, o leiloeiro Marcelo Pardini, que este 
ano também iniciou nas locuções das corridas 
em Sorocaba; Bola Som e o restaurante Paola 
Panino.

O remate acontece dia 13 de julho às 18h, 
logo após as após finais dos GP’s Potro do Futuro, 
Rainha da Velocidade e Rei da Velocidade com 
transmissão pelo site da MBA Leilões. 

CENTRAL RANCHO DAS AMÉRICAS
PARTICIPA DO LEILÃO MIXED SALE

JOCKEY CLUB DE SOROCABA

Sabendo da importância do Jockey Club 
de Sorocaba, a Central Rancho das Américas 
também está colaborando com a instituição, 
disponibilizando sêmen congelado importado 
pela central, incluindo toda despesa de 
importação e armazenamento das coberturas 
doadas pelos garanhões americanos. 

São garanhões que a Central detém a 
representação exclusiva no Brasil e por isso 
tem as palhetas congeladas. Além disso, todo o 
serviço das coberturas doadas pelos garanhões 
dos Estados Unidos também será realizado na 
Central Rancho das Américas.
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LEILÃO HARAS
SÃO JORGE & CONVIDADOS

16º leilão de Marcelo Jorge é sucesso mais uma vez

Sob o comando de Nilson Genovesi e organização 
do MBA Leilões, aconteceu no dia 18/05, no tattersall 
do Jockey Club de Sorocaba, a 16ª edição do Leilão 
Haras São Jorge & Convidados. O tradicional leilão 
de Marcelo Jorge apresentou 37 lotes da geração 
2017, sendo 15 fêmeas e 22 machos com os 
melhores pedigrees de corrida do mundo, produtos 
do cruzamento de grandes garanhões como Corona 
For Me, Fantastic Corona Jr, Granite Lake, Get Down 
Perry, Louisiana Senator, entre outros. Além disso, 
foram colocadas à disposição dos compradores 
coberturas dos grandes garanhões Tac It Like A Man 
do Haras São Jorge, e Desirio, do Rancho Horizonte.

Dentre os machos, destaque para UFO IS BAC 
(Louisiana Senator x Bac In Black RLT, Splash Bac) 
irmão próprio de BELA TOSCANA RLT, égua AAAT-107 
e com mais de R$ 200 mil em prêmios. Este tordilho 
de 21 meses do Haras São Jorge foi arrematado pelo 
Haras JC (São Paulo/SP) por R$ 360.000,00, maior 
lote do leilão. O segundo maior foi UBOAT MAGIC 
(Corona For Me x Sabina Magic, Tolltac Magic) 
vendido pelo Haras São Jorge à Antonio Bruno da 
Costa do Mato Grosso por R$ 210.000,00.

Já entre as fêmeas, o maior lote foi o animal BELA 
SENATOR RLT, também filha de Lousiana Senator, 
porém com cruzamento em Wings Over (Blazen 
Bryan). Oferecida pelo Haras RLT, a fêmea de 19 
meses foi vendida por R$ 111.000,00 para Jose Roca, 
da Bolívia.

Os 37 lotes movimentaram R$ 3.237.000,00, uma 
ótima média de R$ 87.500,00. 42 coberturas foram 
comercializadas, no valor total de R$ 302.000,00. 
Com 2 novos compradores, o leilão teve movimento 
geral de R$ 3.539.000,00.
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JOCKEY CLUB DE SOROCABA É DESTAQUE 
NA REVISTA AMERICANA TRACK MAGAZINE

Em abril tivemos o prazer de receber representantes americanos em nosso hipódromo, entre eles Mark 
Herron, fotógrafo da revista Track Magazine, que cobriu as corridas e fez belas fotos, que foram divulgadas 
na edição de maio da revista. Acompanhe:



27

ANTIDOPING E CONTRAPROVA

COMO FUNCIONA O SORTEIO DOS ANIMAIS 
QUE FARÃO EXAME DE ANTIDOPING?

O teste de antidoping, é realizado para 
descobrir se foi utilizado algum medicamento 
proibido que possa prejudicar o bem-estar do 
cavalo, ou beneficiar um cavalo, fazendo que 
ele compita com alguma vantagem sobre os 
demais. 

Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, 
um doping que ajude no desempenho do 
animal pode ser considerado uma fraude, 
já que ele “engana” os apostadores, 
e os responsáveis podem responder 
criminalmente por isso.

Queremos sim proteger os animais, os 
proprietários e os apostadores. Que ganhe 
sempre o melhor criado, melhor treinado. 
Não use medicamentos proibidos, pois cedo 
ou tarde aparecem.

Muitos perguntam sobre o atraso do 
resultado final oficial do GP Torneio Início e do 

Challenge, daí cabe uma informação a todos. 
Os proprietários dos animais que tiveram 
exames POSITIVOS, solicitaram contraprova 
(um direito que todos têm).

Pediram uma contraprova para ser feita 
análise em outro laboratório, na Universidade 
do Texas.

A DIRETORIA ACATOU RECURSO NESSE 
SENTIDO, sob AUTORIZAÇÃO e ANUÊNCIA 
do Laboratório de DAVIS (um dos únicos 5 
“IFHA REFERENCE LABORATORY” no mundo), 
PARA USO DESSE LABORATÓRIO no TEXAS, 
na contraprova. 

Após autorização do Laboratório de 
Davis, os proprietários dos animais foram 
comunicados sobre a autorização da 
contraprova no laboratório solicitado.

Assim que tivermos os resultados, 
comunicaremos a todos.

Infelizmente, críticas - muitas vezes sem 
as devidas bases técnicas - acabam criando 
situações que levam a atrapalhar a imagem da 
associação. 

Como hoje não se pode criticar nosso Jockey 
por atraso no pagamento de prêmios, surgem 
aqueles que querem criar tumulto e criticam 
a pista, os exames antidoping e até o sorteio 
realizado pela Comissão de Corridas.

Dando sequência ao nosso projeto de 
transparência e informações, explicamos a todos 
como é o sorteio para o antidoping:

1. Os sorteios são realizados por membros da 
Comissão de Corridas, 

2. O sorteio acontece ANTES DO INÍCIO das 
corridas, 

3. Sorteia-se os páreos sobre os quais incidirão 
coletas para exame.

4. Para cada páreo contemplado, conforme 
item acima, sorteia-se as colocações que 
terão amostras colhidas, excluindo-se as dos 

vencedores, que são coletados automaticamente.
5. Após o sorteio, coloca-se uma cópia em 

envelope lacrado, que fica na sala da veterinária, 
para comprovação (se solicitado), logo após as 
coletas. Este envelope lacrado pode ser assinado 
por qualquer proprietário ou treinador que 
desejar, ANTES DAS CORRIDAS.

Além do sorteio, é importante todos estarem 
cientes que de acordo com o que garante o 
Código Nacional de Corridas, a Comissão de 
corridas tem total liberdade para acrescentar 
outras colocações a serem submetidas a exames, 
independente de sorteio ou colocação, conforme 
seus artigos:

• 6º item 38 - “Determinar a coleta de material 
para exame laboratorial, de qualquer cavalo 
inscrito”

• 166º – “O órgão de repressão à dopagem 
poderá proceder, a qualquer momento, a exame 
clínico e coleta de material para exames de 
laboratório dos cavalos inscritos”.
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MOMENTOS
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