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EDITORIAL

PALAVRA DO PRESIDENTE
Os últimos 15 dias foram repletos de “Acontecimentos 

Importantes”. Nas corridas, o grande destaque foi 

BRASILIA TOLL que venceu o Grande Prêmio Brasil, e 

ZION VERDE que venceu o III DERBY.

Um Seminário Internacional ministrado pela AQHA 

aos criadores, proprietários e profissionais do Brasil, 

coroou o Projeto de Palestras do Jockey Club de Sorocaba, 

com objetivo de trazer mais experiências e aprendizado. 

Quem soube aproveitar esta oportunidade, adorou os 

assuntos trazidos por Janet VanBebber - Diretora de 

Corridas da AQHA, Sierra Kane - Gerente de Atividades 

Internacionais AQHA e Dra. Megan Petty - Médica 

Veterinária membro da AQHA.

Muito se falou sobre o treinamento do cavalo de 

corrida e bem-estar animal. Ainda sobre o bem-estar 

animal, vamos encontrar cada vez mais pressão de grupos 

contrários às “atividade equestres”. Alguns estudantes, 

conseguiram “barrar” um show na maior corrida do 

mundo (em público, pelo menos), a MELBOURNE CUP, 

onde cada ingresso custa R$ 10.000,00, e tem mais de 

150.000 pessoas no Hipódromo.

Temos que cuidar cada vez mais deste assunto tão 

importante. Vários Hipódromos do Brasil, já fazem 

corridas com antidoping. O Sr. Allan Guerra, Presidente 

da Associação Brasileira de Canchas Retas, contatou-me, 

solicitando informação, porque querem fazer os exames 

de antidoping das provas de Cancha Reta no Brasil, em 

Laboratórios Homologados pela IFHA (International 

Federation of Horseracing Authorities). Hoje há apenas 

5 laboratórios no mundo homologados IFHA (França, 

Hong Kong, Inglaterra, Estados Unidos e Austrália).

Me assusta, quando um grande hipódromo do 

Nordeste do Brasil, resolve fazer corridas sem controle 

antidoping, cedendo à pressão de pessoas que não tem 

o compromisso com a criação e com os animais, e sim 

esperam apenas resultados imediatos.

Como todos sabem, há quase dois anos, o Jockey 

Club de Sorocaba realiza os exames de antidopagem das 

finais dos Grande Prêmios Milionários, em Laboratório 

homologado IFHA na Universidade de Davis na Califórnia 

EUA, e os exames das classificatórias no Laboratório 

LADETEC no Rio de Janeiro.

Durante estes quase dois anos que fazemos exames 

desta forma, sofremos todo tipo de pressão para 

voltarmos atrás. Pressão de criadores grandes, de clientes 

que compram cavalos por altas somas, de veterinários, 

de comerciantes de cavalos, e até de dirigentes com 

grande “poder de fogo”. Uma forte pressão, para que não 

utilizássemos laboratório IFHA e realizássemos todos os 

exames no Rio de Janeiro. Resistimos, sofremos “boicote”, 

fomos difamados, tudo em nome do Esporte Limpo, da 

proteção aos proprietários que querem corridas justas, 

e em respeito ao nosso atleta: O CAVALO.

Valeu a pena. Nos últimos dias, recebemos um 

comunicado do Laboratório do Rio de Janeiro LADETEC, 

que em 30/09/2019, encerrará suas atividades de exames 

antidoping em equinos. 

Fica aqui um Parabéns especial a competência de 

nossa COMISSÃO DE CORRIDAS, que há quase 2 anos, 

com apoio do Consultor Dr. Thomas Wolff, iniciou o 

trabalho com laboratórios Internacionais, fato que nos 

dá tranquilidade para atrair mais gente séria para o 

Jockey Club de Sorocaba.  

Gente séria só vem correr em Sorocaba, se souber 

que disputará em igualdade de condições. Gente séria 

quer o esporte mais barato, onde não exista “fórmulas 

milagrosas” para se injetar num cavalo, alegando que ele 

vai voar, e que não aparece no exame. 

Gente séria quer um lugar para levar a família 

e incentivá-los a competir, ganhar ou perder, mas 

honestamente, onde vencerá o melhor criado, melhor 

treinado. Este lugar é o Jockey Club de Sorocaba.

Antes de encerrar atividades para exames de equinos, 

e nas vésperas do Grande Prêmio Brasil do Jockey Club 

de Sorocaba, o LADETEC do Rio de Janeiro, detectou um 

exame positivo para CLEMBUTEROL, num animal na 

Classificatória do III Derby. Esta é uma droga usada por 

alguns como anabolizante.

https://www.ifhaonline.org/
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Mauro Eli Zaborowsky
Presidente do Jockey Club de Sorocaba

Foi aí, que definitivamente, apareceu o porquê 

defendemos tanto o exame antidoping sério e bem 

feito. O porquê defendemos o turfe honesto. O correr 

em igualdade de condições, sem querer ganhar se 

aproveitando de algo proibido.

Tínhamos insistido que o exame do Rio iria detectar 

tal doping. Alguns não acreditavam nisso. Foi só o 

primeiro cavalo atestar positivo, que o Grande Prêmio 

Brasil, com bolsa de R$ 100.000,00, que tinham 9 cavalos 

inscritos até a quinta-feira (véspera da corrida), correu 

com apenas 4 cavalos. 

Fácil de entender que com esta nossa forma honesta 

de agir, pegar os infratores, aplicar-lhes e fazer cumprir 

as punições, é o que atrairá GENTE BOA E HONESTA 

para o esporte! Pode doer hoje, mas é a única forma de 

manter vivo nosso Jockey.

SEMPRE É BOM RELEMBRAR:
O JOCKEY CLUB DE SOROCABA
DEU TODAS AS CHANCES 

Temos memória curta, por isto é sempre bom 
relembrar. O JOCKEY CLUB DE SOROCABA, através 
de sua Diretoria e da COMISSÃO DE CORRIDAS, fez 
um trabalho espetacular durante estes últimos 2 
anos, objetivando a CORRIDA LIMPA. No intuito 
de organizar o esporte, chamou os proprietários 
e profissionais, para que caminhassem juntos. 
Optou por AÇÕES ORIENTATIVAS e NÃO PUNITIVAS. 
Mesmo assim, alguns quiseram “arriscar”, para levar 
vantagem. SE DERAM MAL.

A Resolução # 01 – do dia 03 de janeiro de 2019 
da COMISSÃO DE CORRIDAS foi clara e absoluta. 
Informada ao MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Se 
alguém pensa em alguma mudança na pena aos 
INFRATORES, a mudança só será para PIOR. Todas 
as chances do mundo foram dadas, no sentido 
EDUCATIVO.

Nesta, a Diretoria solicita a Comissão de Corridas, 

para que haja uma possibilidade melhor de trabalho 

em 2019, que a pena de suspensão imposta a boa parte 

deles, pudesse ser transformada em PENA ALTERNATIVA 

POR MULTA PECUNIÁRIA. 

A Comissão de Corridas diante do apelo justificado pela 

diretoria, resolveu de forma ÚNICA E EXTRAORDINÁRIA 

acolher o pedido de transformação da suspensão em 

pena alternativa por multa pecuniária, porém não 
devolveu ao profissional o benefício da primariedade.

A grande emoção que tenho sentido, é que a grande 

maioria dos proprietários, criadores, apostadores e 

profissionais do Jockey Club de Sorocaba APROVA esta 

seriedade imposta pela Diretoria e entende que, este é 

o único caminho para o sucesso do nosso Jockey e da 

nossa atividade.

Vivemos o melhor momento de nossa instituição. 

Temos apenas mais dois meses de gestão desta Diretoria, 

mas a convicção que deixamos para as próximas gestões, 

um ambiente agradável, com contas em ordem, para 

darem sequência ao plano de trabalho implantado com 

sucesso.

Com todas estas novidades implantadas, tivemos 

a mesma receita do ano anterior, reduzimos em mais 

de 50% o “buraco” existente no Jockey, ganharam 

proprietários de todas as partes do Brasil e do exterior, 

produzimos avanços incontestáveis, e a média dos 

cavalos vendidos foi a maior da HISTÓRIA.

Obrigado a todos pelo apoio e pelo respeito ao que 

é justo. Segundo palavras do Dr, Plínio Kiehl, um dos 

mais importantes criaodres do BRASIL: “A GRANDE 

MALANDRAGEM DA VIDA É SER HONESTO”.

Um grande abraço a todos.

http://www.harasvistaverde.com.br/blog/2019/09/10/sempre-e-bom-relembrar-o-jockey-club-de-sorocaba-deu-todas-chances/
http://www.harasvistaverde.com.br/blog/2019/09/10/sempre-e-bom-relembrar-o-jockey-club-de-sorocaba-deu-todas-chances/
http://www.harasvistaverde.com.br/blog/2019/09/10/sempre-e-bom-relembrar-o-jockey-club-de-sorocaba-deu-todas-chances/
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BRASILIA TOLL
VENCE O GP BRASIL

Foi disputada neste sábado, 07 de setembro, a 

prova da Segunda Tríplice Coroa, o GP Brasil de 365m 

e R$ 100.000,00 em prêmios. Ocorrido num “bate só” 

- sem classificatórias - o páreo contou com 4 grandes 

craques, todos AAAT:  MS JESSIE (Granite Lake x 

Swingin Jessie, Mr Jess Perry), GRANITE TOLL LAKE 

(Granite Lake x Summer Six, Tres Seis), CHANNEL FOR 

ME (Corona For Me x Italia Gold, Gold Medal Jess) e 

BRASILIA TOLL (Granite Lake x Summer Toll, Tolltac).

Equipe de Nana Perotto (CE) vibra na conquista de prova da II Tríplice

A vitória foi conquistada pela fêmea BRASILIA 

TOLL, que pela baliza 5, abriu vantagem e venceu com 

a marca de 19,339s, mais de dois corpos a frente de 

GRANITE TOLL LAKE, segundo colocado. Na sequência 

vieram CHANNEL FOR ME  e MS JESSIE.

BRASILIA TOLL é de propriedade de NANA 

PEROTTO e criação do HARAS SANTA MARIA e ANA 

DANTAS RANCH. Foi conduzida por J D PEREIRA e 

treinada por I VINICIUS.
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STUD DOS AMIGOS FAZ 
DOBRADINHA NO III DERBY

No Dia da Pátria, também foi realizado o GP 

Presidente do Jockey Club de Sorocaba - III Derby 

(402m). Entraram no páreo 5 animais para a disputa 

de R$ 100 mil da bolsa: MESTIÇA FLY HWS (Gold 

Medal Jess x Carol Fly, Signed To Fly), ZION VERDE 

(Get Down Perry x Hawk Had It, Hawkish), ZECRETO 

VERDE (No Secrets Here x Habitual Dreamer, Apollo 

-TB), CORONA SHOOTOUT RLT (Corona For Me x 

Wings Over, Blazen Bryan) e CALIFORNIA GREAT 

TD (Louisiana Senator x Jennifers Challenge, FDD 

Dinasty).

WAGON WHEEL KAS RLT, vencedor da primeira 

Zion Verde é campeão com Zecreto Verde vice no GP Pres. do JCS - III Derby

classificatória, foi desclassificado por exame positivo 

para Clembuterol nas classificatórias e EYE SECRET 

não entrou por Forfait veterinário.

Na pista, a alegria foi para o HARAS VISTA 

VERDE e o STUD DOS AMIGOS, que comemoram a 

dobradinha com a vitória de ZION VERDE cruzando 

o disco final com 21,295s, meio corpo a frente de 

ZECRETO VERDE segundo colocado. ZION venceu sob 

a sela de D MACEDO e treinamento de S SAMPAIO. 

Logo em seguida veio MESTIÇA FLY HWS, seguida de 

CORONA SHOOTOUT e CALIFORNIA GREAT TD veio 

fechando o páreo.
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No winner circle, Marcos Sá representou a diretoria 

do Jockey Club de Sorocaba e o Stud dos Amigos, 

recebendo o troféu e parabenizando os vencedores 

com a presença de Jannet VanBebber, treinadora 

americana 15 vezes líder de estatísticas nos EUA e hoje 

diretora de corridas da AQHA; Sierra Kane, diretora 

internacional da AQHA e Dra. Megan Petty, veterinária 

de Ruidoso Downs. Ambas ministraram o Seminário 

Internacional de Corrida na sexta-feira e estiveram 

presentes durante todo o sábado prestigiando nosso 

hipódromo e o turfe nacional.
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CLASSIFICATÓRIAS DO 
GP TAÇA DE PRATA

Definidos os classificados para a final de 21 de setembro

No último sábado, 7 de setembro, foram 

realizadas as classificatórias para o GP Taça de Prata, 

prova de 275m com dotação de R$ 40.000,00, para 

animais com 3 anos ou mais corridos em Sorocaba 

com IV até 94. Foram vinte e dois animais inscritos, 

divididos em 4 páreos classificatórios.

De acordo com as regras do GP, vão para a final 

os vencedores de cada uma das classificatórias, e os 

dois melhores tempos exceto os vencedores.  Assim, 

os classificados para a final que acontece dia 21 de 

setembro são:

Vencedores:
LOCKY LADY DASH CAR - 15,399s

TOK GRANITE ZO - 15,355s

JESS CEASARS VM - 15,200s

PUMA EASE GOLD - 15,270s

Melhores tempos, exceto os vencedores:
HEIB LAKE - 15,261s

PANTHER SIGN - 15,324s

Nas páginas a seguir, confira cada classificatória >
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Na primeira classificatória, vitória de LOCK LADY 

DASH CAR (Lock To Load x Lady Fishers Jet, Fishers 

Dash) de criação do HARAS CARRERA e propriedade 

do HARAS MANTOVANI. A fêmea castanha de 5 

anos venceu com autoridade, cravando 15,399. Foi 

seguida por GENOMA DASH WA, segunda colocada e 

AUGUSTUS VERDE na sequencia. Fechando o páreo, 

veio LOVE TO KISS HJS, que escorregou na largada. 

LOCK LADY DASH CAR foi guiada L S PEREIRA e 

contou com treinamento de V ANTUNES.
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Na segunda classificatória, o vencedor foi o 

macho alazão de 4 anos de criação e propriedade 

de ZIGUIOMAR ONGARATTO, TOK GRANITE ZO 

(Granite Lake x Fabulous Knockout, Mr Jess Perry). 

Vindo pela baliza 4, ele abriu vantagem para vencer 

com a marca de 15,200s, deixando a disputa pela 

segunda colocação entre SANITAGO JUMPIM MRL 

e AMY VISTA. A fêmea do STUD DOS AMIGOS ficou 

com o segundo lugar, apenas 1 milésimo de segundo 

a frente do macho do HARAS PORTOFINO. TOK 

GRANITE ZO, venceu sob o comando de D OLIVEIRA 

e treinamento de J BISPO.
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O terceiro páreo classificatório foi vencido por 

JESS CEASARS VM (Jess Louisiana Blue x Mama Bryan, 

Blazen Bryan), fêmea de 3 anos de propriedade de 

EDICARLOS R. DE PAULA e DIEGO BRAGA. Conduzida 

por C MEDINA e com treinada por L MANOEL, JESS 

CEASARS cruzou o disco com 15,200s - o melhor 

tempo das classificatórias. Em seu encalço veio 

HEIB LAKE na segunda colocação e segundo melhor 

tempo entre as 4 classificatórias.
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No último páreo para a definição dos finalistas, 

vitória de PUMA EASE GOLD (Gold Medal Jess x 

Excitable Sound, Holland Ease) de criação do HARAS 

SÃO MATHEUS e propriedade do HARAS TRÊS 

CLIMAS. A fêmea alazã de 3 anos dominou o páreo e 

venceu com o tempo de 15,270s, sendo seguida pela 

fêmea do HARAS PRINCESS NEINI, PANTHER SIGN 

que ficou com a segunda colocação. O treinamento 

foi de L ROSA e o jóquei E PEREIRA.
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PÁREO SIERRA KANE, 
MEGAN PETTY E

JANET VAN BEBBER

O primeiro páreo do programa de sábado, 07/09, 

foi  em homenagem às americanas representantes da 

AQHA que palestraram no Seminário Interncional de 

Corridas promovido pelo Jockey Club de Sorocaba na 

véspera, dia 06/09, e prestigiaram as corridas no sábado.

Neste páreo de 275m venceu NORATA JESS HWR 

(Gold Medal Jess x Haste Appeals, Appeals King Special) 

de criação de ANTONIO LIRIO SIMON e propriedade 

do HARAS MANTOVANI. A fêmea castanha de 3 anos 

venceu com autoridade, mais de um corpo a frente da 

segunda colocada, marcando 15,409s.

Foi treinada por V ANTUNES  e contou com L S 

PEREIRA na condução.

No páreo em homenagem às representantes da AQHA no Seminário Internacional de Corridas
venceu Norata Jess HWS para alegria do Haras Mantovani
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
DE CORRIDA NO JOCKEY:

MAIS UM GRANDE SUCESSO

O Jockey Club de Sorocaba sediou na sexta-feira, 

06 de setembro, a Clínica Internacional sobre o Quarto 

de Milha de Velocidade, que trouxe ao Brasil Janet 

VanBebber - Diretora de Corridas da AQHA, Sierra Kane 

- Gerente de Atividades Internacionais AQHA e Dra. 

Megan Petty - Médica Veterinária membro da AQHA, 

para compartilhar seus conhecimentos, enriquecendo 

e contribuindo com a comunidade quartista brasileira. 

Em parceira com a ABQM e a AQHA, o seminário é 

Treinamento do cavalo de corrida e bem estar animal foram principais temas abordados

o terceiro evento do Ciclo de Palestras promovido 

pelo Jockey Club de Sorocaba. O evento foi aberto ao 

público e atraiu proprietários, treinadores, veterinários 

e interessados em geral.

Marcos Sá, criador, proprietário e diretor 

internacional da ABQM, realizou a abertura do evento 

e leu algumas palavras do presidente do Jockey Club 

de Sorocaba, Mauro Zaborowsky, enaltecendo todo 

o trabalho da diretoria e reforçando o compromisso 
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com o bem-estar animal e o esporte limpo.

A primeira palestra foi de Sierra Kane, que explicou 

todo o processo de governança da Associação 

Americana do Quarto de Milha, desde a eleição dos 

diretores, passando pelo funcionamento dos comitês, 

até chegar às regiões internacionais associadas.

Na sequência, foi o momento da palestra de 

Jannet Van Bebber, treinadora americana com mais 

de 1.000 vitórias, sendo 15 vezes líder das estatísticas 

e hoje diretora de corridas da AQHA. O primeiro 

tema abordado foi o treinamento de potros de 2 

anos. Começou explanando sobre a importância da 

conformação, do pedigree e, em seguida, as fases 

iniciais do treinamento, desde o trabalho básico 

- quando os animais ainda estão no haras - até o 

primeiro contato com o partidor e a pista de corrida. 

Ressaltou o quanto deve-se cuidar da saúde do cavalo 

atleta: “A boa base que você der aos seus potros de 2 

anos, os ajudarão a ter uma vida boa também após as 

corridas”.

Na segunda parte, falou sobre o treinamento em 

animais acima dos 2 anos de idade. Segundo Janet, o 

segredo para um bom equilíbrio entre o físico do animal 

e solidez nas pistas está na “manutenção”, ou seja, em 

como você cuida do seu cavalo. No treinamento de 

cavalos, “seu veterinário é seu parceiro”, ressaltou. Deu 

dicas sobre alimentação, hidratação, equipamentos e 

discorreu sobre a rotina de treinamento, com abertura 

para perguntas e participação ativa dos presentes.

No período da tarde, logo após o almoço, foi a vez 

da Dra. Megan Petty - médica veterinária membro da 
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AQHA, que reside em Tularosa, New Mexico e atende 

Ruidoso Downs - iniciar a sua participação. Com a ajuda 

do Dr. Thomas Wolff - veterinário representante da 

Federação Equestre Internacional no Brasil e consultor 

do Jockey Club de Sorocaba - na tradução, o tema geral 

foi a construção de um cavalo saudável, lembrando das 

alterações nas regras de medicação e o advento da ARCI 

(Associação Internacional das Comissões de Corrida) e 

do RMTC (Consórcio Americano dos Laboratórios de 

Análise de Medicações), além da vigilância constante 

do público e os efeitos da medicação nos programas 

de cuidados com o cavalo atleta e na indústria como 

um todo.

Abordou temas como vacinação, prevenção de 

doenças, vermifugação, saúde gastrointestinal, 

tratamento dentário e também de cuidados básicos 

de alimentação no dia-a-dia para a manutenção da 

saúde do atleta. Falou também sobre a úlcera gástrica, 

problema com grande incidência em cavalos em 

confinamento: o que é, prevenção, causas, graduações 

e tratamentos. Após uma explanação sobre a saúde 

musco-esquelética, concluiu com a mensagem: “Foco 

mínimo nos medicamentos; foco máximo na saúde, no 

estado geral e no bem estar do cavalo”. Lembrando 

que problemas surgirão até mesmo nos melhores 

programas, porém com uma base correta, eles serão 

menos graves e podem ser diagnosticados mais 

rapidamente.

Encerradas as palestras, iniciou-se uma mesa 

redonda de perguntas e respostas com as três 

especialistas interagindo com o público e tirando 

dúvidas. Elas contaram um pouco sobre o momento 

atual das corridas nos EUA e no mundo, como os casos 

de doping estão sendo coibidos e incansável luta 

contra o uso substâncias ilegais, deixando claro que 

hoje não há mais espaço para estes tipos de condutas, 

sendo essencial o esporte limpo para a continuidade e 

sobrevivência da atividade turfística.
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COMUNICADOS IMPORTANTES

No Dia 05 de setembro, a Comissão de Corridas do 

Jokey Club de Sorocaba enviou a todos os treinadores 

comunicados importantes, os quais reproduzimos 

abaixo:

1. O Laboratório LADETEC (RJ) nos informou 

que em 30/09/2019 encerrará suas atividades de 

exames antidoping de equinos. Portanto, a partir 

de OUTUBRO/2019, enviaremos as amostras para 

exames em outro laboratório em substituição ao 

LADETEC. 

2. Reafirmamos aos senhores treinadores que 

cumprem penalidade de suspensão por doping, que 

os mesmos devem obedecer os limites de acesso 

determinados em resolução, sob pena de terem suas 

penalidades ampliadas. Rondas periódicas serão 

realizadas para averiguar eventuais irregularidades.

RESOLUÇÃO - 19/2019
Reunião da Comissão de Corridas em 06 de setembro de 2019. 

1. Tendo em vista do resultado positivo para Clembuterol – (grupo I) do animal WAGON WHEEL KAS 
RLT, referente a sua participação no 4º páreo da reunião 12/2019 - dia 24/08/2019, conforme laudo do 
Laboratório LADETEC – Rio de JaneiroRJ, DIANTE DA RENUNCIA DO PEDIDO DE CONTRAPROVA e com 
base no Art. 163 do Código Nacional de Corridas, esta Comissão de Corridas resolve:

 

a) Desclassificar de primeiro para último lugar o animal WAGON WHEEL KAS RLT no 4º páreo, com perda 

de suas marcas e premiações;

b) Reclassificar os animais do 4º páreo da reunião 12/2019, passando a compor a seguinte ordem de 

chegada: Primeirocolocado ZION VERDE, segundo colocado CALIFORNIA GREAT TD e último colocado WAGON 

WHEEL KAS RLT, com aconsequente redistribuição da premiação que lhe cabia;

c) Reclassificar os animais habilitados por tempo que participarão da final do III Derby, considerando a 

classificação do animalCALIFORNIA GREAT TD; 

2. SUSPENDER o treinador Marco Antonio Feitosa Artemam – M Artemam, pelo prazo de 360 (trezentos 

e sessenta) dias, (por ser reincidente), ampliando sua penalidade do dia 20/08/2020 até o dia 15/08/2021, 

sendo permitido a ele apenas o trabalho administrativo da cocheira; 

Sorocaba, 06 de setembro de 2019.

COMISSÃO DE CORRIDAS
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