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EDITORIAL

PALAVRA DO
PRESIDENTE
Caros Turfistas, Treinadores, Proprietários,
Criadores,

estas conquistas (veja depois na matéria específica a “Campanha de cada Diretor” na página 29).
Dois projetos principais foram definidos desde o início desta Diretoria, para manter estas
conquistas. (Vale lembrar que hipódromos centenários, tiveram suas Cartas Patentes cassadas
pelo Ministério da Agricultura).
Os dois projetos principais, foram a saúde financeira do Jockey e o bem-estar dos animais.

Em primeiro lugar gostaria de manifestar
meu total agradecimento a todos os Diretores
que dirigem e dirigiram o Jockey Club de Sorocaba nestes últimos anos. Cada um teve uma importância essencial para o sucesso que é hoje, o
nosso Jockey.
Em especial a gestão anterior a nossa, comandada pelo Érico Braga, que inclusive foi convidado, e faz parte da Diretoria atual.
O Calendário do Jockey Club de Sorocaba,
que vinha da Diretoria anterior, foi mantido. A
própria Comissão de Corridas, foi, durante o ano
de 2018, exatamente a mesma da gestão anterior, e, com apenas uma alteração para 2019,
com a substituição do Sr. Nilson Genovesi, (mas
que, atendendo a pedidos dos demais diretores,
continuou como DIRETOR DE TURFE, sempre
disposto a oferecer seus fartos conhecimentos
sobre os assuntos e o Código Nacional de Corridas) pelo Sr. Jarbas Bertolli, que por 26 anos foi
SUPERINTENDENTE DO STUD BOOK da ABQM.
Tal a importância das Diretorias, que o Jockey
Club de Sorocaba é hoje o ÚNICO Jockey com
CARTA PATENTE no Brasil, que promove corridas
regulares com o cavalo Quarto de Milha (ou seja,
com autorização Governamental para funcionamento).
Nos tempos atuais, com a rapidez da circulação das informações, os Jockey Clubs, sem a dita
Carta Patente, terão que se adaptar para consegui-la, sob risco de sansões ministeriais.
Quando esta Diretoria foi convidada, formamos um time de primeira, para dar sequência a

PROJETO 1 – ACABAR COM A INADIMPLÊNCIA. Qualquer empresa, por mais bacana que
seja, acaba se não tiver saúde financeira.
Saúde financeira significa receber e pagar em
dia seus compromissos.
Como todo PROJETO que se inicia, há a IMPLANTAÇÃO, ADAPTAÇÃO e CONSOLIDAÇÃO.
Na IMPLANTAÇÃO precisa de CORAGEM dos
dirigentes.
Na ADAPTAÇÃO precisa de APRENDIZADO
da coletividade.
A CONSOLIDAÇÃO é consequência da CORAGEM e do APRENDIZADO.
Implantamos o PROJETO para acabar com a
inadimplência.
Com isto, e a ajuda dos Diretores, passamos
a pagar todos os nossos compromissos em dia e
tornamos nosso Jockey viável financeiramente.
Sem dúvida algo positivo para todos.
A ADAPTAÇÃO não foi fácil. Alguns não se
adaptaram.
Não há como o Jockey pagar suas contas de
prêmios, apostas, e despesas como: funcionários, luz, manutenção, segurança, etc, se não recebe dos seus participantes.
Cumprimos o que está em todas as chamadas
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das corridas: “SOMENTE SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES PARA AS CORRIDAS, DOS PROPRIETÁRIOS
QUITES COM A TESOURARIA DO JOCKEY”.
Foi difícil IMPLANTAR, duro ADAPTAR, mas
está CONSOLIDADO.
Temos a certeza, que as Diretorias futuras,
manterão com CORAGEM esta CONQUISTA,
para o bem da saúde financeira do Jockey Club
de Sorocaba.

a CONSOLIDAÇÃO do controle de antidoping
por Laboratório IFHA? VALEU A PENA!
Fica a certeza que a nova gestão manterá
com CORAGEM esta CONQUISTA, para o bem
do esporte e da saúde de nossos CAVALOS. Foi
difícil alcançar, será muito perigoso retroagir.
A Comissão de Corridas do Jockey Club de
Sorocaba é formada por um time excepcional
(veja a “campanha” de cada um na matéria deste informativo) e está no comando, para julgar e
defender o esporte.
Veja, neste sábado agora, durante a semana
do Grande Prêmio Brasil no Hipódromo da Gávea, o cavalo vencedor do Grande Prêmio MAJOR
SUCKOW, prova de Grupo 1, chegou na frente,
e após julgamento da Comissão de Corridas foi
passado de primeiro para terceiro lugar. Lógico
que a equipe se chateia contra a Comissão de
Corridas, mas no dia seguinte, a mesma equipe,
Jóquei, proprietário, voltaram ás pistas e ganharam o Grande Prêmio Brasil.
É assim que funciona o esporte.
Ainda neste domingo, no grande Prêmio do
Canadá de Fórmula 1, Lewis Hamilton mesmo
cruzando em segundo lugar, foi declarado vencedor pela Comissão de Corridas, que puniu Sebastian Vettel, que cruzou a linha de chegada em
primeiro, mas foi punido por causa de uma manobra considerada (pela Comissão de Corrida)
perigosa.
E a vida continua.
Quem constrói o Jockey Club de Sorocaba somos nós. Somos hoje o mais importante e ÚNICO
Jockey reconhecido pela AQHA em toda América
do Sul.
Podem ocorrer situações que desagradem
um e outro, mas o desejo desta Diretoria e de todos que foram e vierem é o de manter a ordem,
as regras e seus participantes felizes.
Muito obrigado.

PROJETO 2 – CUMPRIR AS REGRAS DO ANTIDOPING
O Antidoping não é opção. É situação imperativa para manter a CARTA PATENTE do
Jockey Club de Sorocaba.
Mais do que isso, é situação preponderante
para manter e atrair proprietários sérios para
o esporte.
Sem proprietário, não há corridas.
Ora, que prazer tem um proprietário ou um
criador em investir na Genética, na Criação e no
treinamento, se depois ele vai correr contra medicamentos proibidos?
As regras de antidoping são importantes para
todos correrem em igualdade de condições!
Correr com antidoping é mais barato, mais
saudável, mais alegre e mais justo. IMPLANTAMOS o Projeto. Com CORAGEM e com Consultoria do maior especialista da área no Brasil, Dr.
Thomas Wolf.
Durante o período de ADAPTAÇÃO, ocorrem
falhas. Por hábito, muitas vezes sem nenhuma
má intensão. Aconteceu. Fomos corajosos inclusive, facilitando esta ADAPTAÇÃO, concedendo
uma última anistia aos treinadores. Hoje CONSOLIDAMOS o controle.
Sem controle de antidoping feito por laboratório homologado pela IFHA – International
Federation of Horseracing Authorities - corremos o risco de perder credibilidade, competir
em desigualdade de condições e principalmente
perder nossa paixão: O CAVALO.
Quando se implantou o “cinto de segurança”,
NO CÓDIGO DE TRANSITO, houveram críticas na
IMPLANTAÇÃO, multas na ADAPTAÇÃO e hoje
está CONSOLIDADO. Quantas vidas a CONSOLIDAÇÃO do “cinto de segurança”, salvou?
Quantas vidas de cavalos salvamos com

Mauro Eli Zaborowsky
Presidente do Jockey Club de Sorocaba
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TYRION KISSER CONQUISTA
O GP SOROCABA FUTURITY
Após recorde nas classificatórias, macho de Antonio Bruno da Costa, de Mato Grosso,
vence a final do GP Sorocaba Futurity 2019
Na final do GP SOROCABA FUTURITY, prova de
320m e bolsa de R$ 200.000,00 ocorrida neste sábado,
01/06, a vitória foi alcançada por TYRION KISSER (Gold
Medal Jess x The Goodbye Kisser, First Down Dash)
de propriedade de ANTONIO BRUNO DA COSTA, de
Mato Grosso, e criação de MARCELO JORGE. Numa
bela disputa entre os 3 competidores, TYRION KISSER
despontou nos metros finais chegando com pescoço
de vantagem de TRUCO SIX (Separatis x Miss Six
Wrangler, First Wrangler), segundo colocado. Em
terceiro lugar veio SETUBAL LAKE MRL (Granite Lake
x Corona Facil, Corona Cartel. PRATA LAKE estava
classificada para final, mas foi retirada por foirfait
veterinário. TYRION KISSER que já havia cravado o
novo recorde dos 320m nas classificatórias, venceu
com a marca de 17,282s com A ARTEMAM na
condução e M ARTEMAM no treinamento.
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CLASSIFICATÓRIAS
DO GP MEGARACE
Granite Toll Lake, Dijon Chick MRL, Baby Fantastic e Terremoto da Shalako
vão disputar os 450 mil reais em prêmios na final do dia 15/06
O primeiro páreo classificatório aconteceu
logo na abertura da reunião às12h, e o primeiro a
garantir a vaga na final foi o macho TERREMOTO DA
SHALAKO (Granite Lake x Karisma Bac, Splash Bac)
do HARAS WEISHEIMER, de Fortaleza- CE, e criação de
FERNANDO MUNIZ DE SOUZA. Numa bela carreira,
ele dominou o páreo fazendo a marca de 21,429s,
chegando com mais de um corpo de diferença da
segunda colocada e cabeça de chave SHES GOLD
(Gold Medal Jess x She’s Signed, Signed to Fly).
TERREMOTO DA SHALAKO teve A ANDRADE
como jóquei e V B SILVA no treinamento.
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A segunda vaga veio para BABY FANTASTIC
(Fantastic Corona Jr x Hustled, Feture Mr Jess). Com
a marca de 21,389s, o macho de propriedade do
STUD FANTASTIC CORONA JR e criação de ERICO
BRAGA cruzou o disco final um corpo e meio a frente
de FULL TIME EAGLE (One Famous Eagle x Curls Girl,
First Down Dash). Foi treinado por L LEVIR e teve E B
MELO na condução.
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Na terceira classificatória, vitória de GRANITE
TOLL LAKE (Granite Lake x Summer Six, Tres Seis)
que assumiu a ponta e venceu fazendo o melhor
tempo das classificatórias 21,196s. De criação e
propriedade de ANA DANTAS RANCH e HARAS
SANTA MARIA, GRANITE TOLL LAKE chegou com um
corpo de vantagem do segundo colocado GRANITE
RACY (Granite Lake x Racy Easy Fly, Signed To Fly).
Contou com treinamento de L LEVIR e foi conduzido
por E B MELO.
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Às 14:00h ocorreu a quarta e última classificatória
do GP Megarace com 5 animais no páreo. Numa linda
disputa entre DIJON CHICK MRL (Gold Medal Jess x
Hempen Chick, Chicks Beduino) e MADRID FAMOUS
MRL (One Famous Eagle x Gather The Roses, Mr Eye
Opener), deu DIJON CHICK MRL vencendo de pescoço
com o tempo de 21,220s, o segundo melhor tempo das
classificatórias. DIJON CHICK MLR é de propriedade de
CLODOALDO MIRANDA, de Mato Grosso, e criação do
HARAS PORTOFINO. Teve A ARTEMAM como jóquei e
o treinador foi M ARTEMAM.
Para ver os resultados completos, clique aqui.
A final do GP Megarace acontece no sábado dia
15/06, junto com as classificatórias do GP Super
Speed.
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PÁREOS ESPECIAIS E FORTES
EMOÇÕES DENTRO E FORA DA PISTA
Presenças importantes do agronegócio nacional estiveram presentes
e uma emocionante homenagem à Marc Nacamuli
Páreo Prefeito Washington Reis
Primeiro de três páreos especiais, a quarta corrida
do sábado, 01/06, foi em homenagem ao prefeito
de Duque de Caxias/RJ, liderança do agronegócio
e defensor dos esportes equestres, que estava
presente no hipódromo e realizou a entrega do
troféu ao vencedor. Entraram na disputa de 320m
seis animais inéditos, e quem levou a melhor foi
CRAZZY TO FLY (Corona For Me x Nota Dez, Hennessy)
para alegria da proprietária e criadora SILVIA MARIA
PINCINATO DOLLO. Correndo por fora, na baliza 7,
CRAZZY TO FLY cravou a marca de 17,336s, mais de
um corpo a frente da segunda colocada MAKE UP
LAKE (Granite Lake x My First Stone, SC Chiseled In
Stone). Único macho entre os competidores, CRAZZY
TO FLY teve C MEDINA como jóquei e M M TAVARES
no treinamento.

O último sábado, 01/06, foi um dia muito especial
no Jockey Club de Sorocaba. Com a casa cheia,
numa das datas mais esperadas do ano e junto à
final do GP Sorocaba Futurity e das classificatórias
do GP Megarace, ocorreram páreos especiais que
tornaram a data ainda mais marcante.
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Páreo Deputado Federal Capitão Augusto
Também presente em Sorocaba, o líder da frente
parlamentar dos esportes equestres na Câmara dos
Deputados, o Deputado Federal Capitão Augusto foi
homenageado em agradecimento pelos esforços
na defesa da equinocultura no Congresso Nacional.
Neste páreo de 320m, quatro animais entraram
na disputa e o vencedor foi a fêmea de criação e
propriedade de JAIME SILVA SANTANA, BY MY JHD
(Jess Louisiana Blue x Live Wire, No Secrets Here).
Numa bela disputa, BY MY JHD fez a marca de
17,622s sendo seguida por HEIB LAKE (Granite Lake
x Barbara Hill, Soft Wear) que chegou na segunda
colocação com um pescoço de diferença. BY MY JHD
foi guiada por J CRUZ e contou com treinamento de
S R SOUZA.
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Páreo Marc Nacamuli
Marc Nacamuli, foi um dos maiores proprietários
do Jockey Club de Sorocaba e compõe a história do
Quarto de Milha de Corrida. Titular do Haras Sudimar,
também foi presidente do Jockey Club de Sorocaba
e grande descobridor de talentos da raça Quarto
de Milha, como Nordick Only VM, Boava Bryan,
Savana Toll, Mogambo, Beduinos Baby Filly, entre
outros velocistas campeões. O sétimo páreo levou
seu nome e os três competidores correram com a
farda do Haras Sudimar. Esta disputa de 320m foi
vencida por CORONA SHOOTOUT RLT (Corona For
Me x Wings Over, Blazen Bryan) de propriedade do
HARAS WEISHEIMER e criação de RALPH LIMA TERRA.
CORONA SHOOTOUT RLT venceu com propriedade
chegando com mais de dois corpos a frente do
segundo colocado. Com a marca de 17,370s ele teve
F JUNIOR como jóquei e V B SILVA no treinamento.
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Após o páreo, Jonatas Dantas, presidente
do Centro Hípico D’Oeste realizou uma linda
homenagem que emocionou a todos os presentes.
Acamado, Marc não pode estar presente mas
acompanhou a homenagem através de uma ligação
de vídeo, e foi representado por sua esposa Sula
Nacamuli. Jonatas presenteou Marc com a manta
conquistada por Beduinos Baby Filly no GP Megarace
e a foto vitoriosa. Também presenteou José Bispo,
que foi treinador do Haras Sudimar, com a capa e
foto da vitória no GP Potro do Futuro, e Deivison
filho do jóquei Zezinho que representou as cores do
Sudimar. Uma linda homenagem a uma figura tão
importante ao Quarto de Milha de Corrida.
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LEILÃO DREAM OF SPEED ANA DANTAS RANCH
Mais um show de Jonatas Dantas pelo esporte equestre. Excelente resultado
mostra mercado de potros aquecido.
Um evento fantástico! Casa lotada com presença
de convidados de diversas partes do Brasil e da
América do Sul; lideranças políticas em defesa do
esporte equestre; prestígio e apoio de associações
equestres e importantes criadores; animais da elite
do Quarto de Milha de Corrida mundial. Estes foram
os ingredientes da grande festa que Jonatas Dantas
proporcionou a seus convidados no tattersall do
Jockey Club de Sorocaba: a 12ª edição do Leilão
Dream of Speed Ana Dantas Ranch.
O evento aconteceu no dia 01/06, logo após
as classificatórias do GP Megarace e a final o GP
Sorocaba Futurity. Na abertura dos trabalhos,

Jonatas deu as boas vindas, agradeceu a todos
e trouxe a frente do palco os Srs. Érico Braga; o
Deputado Federal Efraim Filho; o Deputado Federal
Juscelino Filho e Caco Auricchio presidente da ANLI
(Associação Nacional do Laço Individual). Ambos,
que trabalham ativamente na luta pelo esporte
equestre, exaltaram a importância do segmento e
do bem-estar animal, e apresentaram a chapa para
a candidatura de Caco à presidência da ABQM.
Jonatas Dantas, como presidente do Centro Hípico
D’Oeste, também revelou a indicação de Érico Braga
para a presidência do Jockey Club de Sorocaba para
o próximo ano.
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O Leilão, com Nilson Genovesi na batida do
martelo, colocou à disposição do mercado uma
tropa de 45 animais. Foram comercializados potros
e potras de geração 2017, filhos de garanhões
consagrados na Corrida, como Tres Seis, Fantastic
Corona Jr, Corona For Me, Gold Medal Jess, Separatist,
Granite Lake e SC Chielsed In Stone. De acordo a
MBA Leilões, entre os potros foi registrada a receita
de R$ 4.770.000,00, com média de R$ 106.000,00
por lote negociado.
Os destaques ficaram por conta das potras
Summer Fantastic (Fantastic Corona Jr x Summer
Toll) e Summer Eagle (One Famous Eagle x Summer
Toll), ofertadas pelo Ana Dantas Ranch e Haras Santa
Maria, e arrematadas por R$ 510.000,00 cada uma.
Ambas são filhas da grande craque e produtora
Summer Toll (que também subiu ao palco e foi
homenageada) e vendidas para Nana Perotto, do
Ceará. Dentre os machos, o lote mais valorizado foi
BLACK FOR GIRL STM (Corona For Me x Curls Girl)
ofertado pelo Haras Santa Maria e arrematado por
R$ 240.000,00 por Jamil Namie de Campo Grande/
MS)
Ainda foram comercializadas 30 coberturas
dos garanhões Tres Seis e Fantastic Corona Jr,
movimentando R$ 288.00,00. O leilão registrou
um movimento geral de R$ 5.058.000,00 e 2 novos
compradores. Um resultado excepcional indicando
que o mercado de potros de corrida continua
aquecido.
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PALESTRA DE PODOLOGIA EM
QUARTO DE MILHA DE CORRIDA
É SUCESSO ABSOLUTO.
Cerca de 100 pessoas estiveram presentes no JCS para acompanhar a palestra
ministrada pelo Dr. Bobi
No dia 30 de maio, quinta-feira, o Jockey Club
de Sorocaba promoveu a palestra PODOLOGIA EM
QUARTO DE MILHA DE CORRIDA. O evento faz parte
do CICLO DE PALESTRAS promovido pela instituição,
com o objetivo de levar conhecimento e atualização
profissional à comunidade.
O Doutor MV Msc Roberto Diaz Toledo Martins
- mais conhecido como Dr. BOBI - deu um show
de apresentação, passando toda sua experiência
teórica e prática sobre o assunto, demonstrou que
a PODOLOGIA, faz parte do BEM ESTAR animal.
Animais com casqueamento ou ferrageamento
inadequados, além de perderem desempenho,
sentem-se desconfortáveis. O doutor desenvolveu
o tema falando sobre a anatomia funcional e o
manejo dos cascos desde o nascimento até a doma,
e o ferrageamento para melhoria no desempenho.
Treinadores,
casqueadores,
ferrageadores,
criadores, estudantes de medicina veterinária
participaram, mostrando que sempre há o que
aprender. Marcaram presença também o Sr. Mauro
Zaborowsky, presidente do Jockey Club de Sorocaba,
Nilson Genovesi, o maior leiloeiro de corrida do
Brasil, e o Dr. Senhorinni, referência de competência
em cavalos de corridas em toda América do Sul.
Ao final foi aberto um momento para troca de
experiências e tira-dúvidas. O interesse foi tão

grande que, mesmo após a palestra, Dr. BOBI foi
cercado pelos participantes, ansiosos por mais
informações, oferecidas com muito carinho pelo
nosso palestrante.
O Jockey Club de Sorocaba fica muito orgulhoso
em oferecer-se como local para a realização destes
eventos a quem quer conhecer mais sobre o cavalo,
e principalmente aos que se importam com o bem
estar animal. Fica aqui nosso agradecimento especial
a este profissional por compartilhar conosco seus
conhecimentos e seu tempo, com muita humildade
e dedicação.
Aos participantes, informamos que em 06 de
setembro haverá um SEMINÁRIO oferecido pela
AQHA ao Jockey Club de Sorocaba, para o qual todos
estão convidados. Mais informações em breve.
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CONFIRMADOS OS
CAMPEÕES DOS GPS I DERBY
E AMERICA FUTURITY
de Janeiro. MAIS UMA VITÓRIA DE UM TRABALHO
SÉRIO E DEDICADO. Parabéns a todos!

No dia 04 de junho, o Jockey Club de Sorocaba
recebeu os resultados dos exame das Finais do I
DERBY (R$ 100.000,00) e do AMÉRICA FUTURITY
(R$ 300.000,00), realizados nos Estados Unidos, na
UC DAVIS, um dos únicos 5 laboratórios oficiais da
IFHA no mundo.
Ambos limpos, tudo certo! O que demonstra a
conscientização de todos (treinadores, veterinários,
proprietários) sobre a necessidade do bem-estar
animal. Um grande avanço, uma grande evolução
do turfe quartista! O que nos prova o quanto vale a
pena seguir em frente e sem retrocessos, para que
possamos avançar ainda mais.
Estas corridas aconteceram no dia 18 de maio –
sábado. Os resultados chegaram dia 04 de junho. Ou
seja, apenas 17 dias! FEITO NOS ESTADOS UNIDOS,
quase no mesmo tempo dos que são feitos no Rio

CAMPANHA DE CADA DIRETOR
COMISSÃO DE CORRIDAS
Julio Clímaco Vasconcelos Junior - Advogado
criminalista, criador e turfista desde 1994.
Alexandre Benedito Dias - Envolvido há 23
anos no Jockey Club de Sorocaba, é Gerente
Geral da entidade.
Dr. Ricardo Arsentales Esquerre Veterinário, foi Gerente Geral e Veterinário Oficial
do Haras e Fazenda Bela por 24 anos, haras líder
das estatísticas de criadores por vários anos e
membro da Comissão de Corridas do Jockey
Club de Sorocaba há 16 anos.
Henrique Oseliero - Envolvido em corridas
de cavalos há mais de 45 anos
Dr. Jarbas Bertolli - Zootecnista - foi
superintendente do STUD BOOK da ABQM
durante 26 anos.

DIRETORIA
Mauro Eli Zaborowsky - empresário e criador
há 31 anos.
Erico Braga, empresário, criador há 40 anos
- ex-Presidente da ABQM.
Jonatas Dantas, empresário, criador há mais
de 25 anos - Presidente do Centro Hípico D’Oeste.
Eugênio Gomes Nunes, empresário e criador
há 18 anos.
Rafael Leal, empresário e um dos maiores
criadores do Nordeste há quase 30 anos
Nilsinho Genovesi, leiloeiro oficial, com fé
pública, filho do mais conhecido narrador do
corridas do Brasil. Atua profissionalmente com
cavalo de corridas há mais de 40 anos.
Ovídio Vieira Ferreira, empresário e criador
de cavalos há 40 anos - ex-Presidente da ABQM
Tiago Dollo - empresário, filho de José Dollo,
envolvido na criação do Quarto de Milha há 38
anos.
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