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Em meio a pandemia, mudam-se as maneiras de acompanhar as corridas,
só não mudam a emoção e a adrenalina que só o Quarto de Milha proporciona.

Seja pela Smart TV, pelo computador, tablet ou 
celular, o entusiasta das corridas do Quarto de Milha 
de velocidade segue acompanhando a transmissão 
ao vivo dos emocionantes páreos do Jockey Club de 
Sorocaba.

 Continuamos de portões fechados, sem público, 
seguindo todas as recomendações dos órgãos de 
saúde, e assim, aos poucos, vamos nos acostumando 
com este novo jeito de torcer, nos adaptando com 
as mudanças para seguir com nossa grande paixão. 

O que não muda é a emoção e a adrenalina 
que só o Quarto de Milha proporciona. Para quem 
estava assistindo de casa, a última reunião, realizada 
no dia 04 de julho, foi de “levantar do sofá”. Foi um 
“mix” tanto nas distâncias, que foram três: 402m, 
320m e 201m; quanto nas chegadas, onde tivemos 
desde um páreo com 4 corpos de diferença, até um 
páreo em que o resultado foi obtido apenas pelo 
photochart, aferindo apenas 2 milésimos (!) de 
vantagem para o vencedor.

A primeira atração da tarde foram as 
classificatórias do GP Megarace – Gianni Franco 
Samaja (402m), que definiu os 3 finalistas, com 
destaque para a criação do Haras Jaguaruana que 
conseguiu emplacar 2 animais:

21,535s – GRANITE FACIL MRL
21,601s – ATAU JQM
21,685s – EURICO FOR ME JQM

Na sequência, chegada espetacular e vitória de 
FANTASTIC GRANITE, de criação de Erico Braga e 
propriedade do Haras Princess Neini, na final do 

NOVOS HÁBITOS.
 EMOÇÃO E ADRENALINA DE SEMPRE.

Torneio Especial Henrique Oseliero (320 metros) 
com a marca de 17,564s.

Fechando a reunião 06, vieram as classificatórias 
do Torneio Especial Leilão Ana Dantas – XIII 
Edição Velocidade, de 201 metros. Foram 12 
animais inscritos, que se dividiram em 3 páreos 
classificatórios. Os finalistas são os vencedores, 
mais os 3 melhores tempos. Destaque para a criação 
de Paulo Otávio Freire Macedo, com 2 vitórias e o 
tempo mais rápido entre os competidores:

Vencedores:
11,716s – IMPERATRIZ WAGON MV
11,861s – DOMENICAGET JQM
11,954s – GODIVA REASON MV

Classificados por tempo
11,940s – BRENDA VISTA
11,973s – MUCHACHA GOLD
11,974s – VITORIANA HLA

No próximo sábado, dia 18 de julho, serão 
realizadas as finais do GP Megarace e do Torneio 
Especial Leilão Ana Dantas – XIII Edição Velocidade 
e as classificatórias do GP Super Speed, que a partir 
de agora, leva o nome de Marc Nacamuli, grande 
criador e proprietário, titular do Haras Sudimar, que 
nos deixou no dia último dia 09.

Mais uma merecidíssima homenagem a este que 
foi um dos maiores entusiastas do nosso esporte, e 
que como presidente do Jockey Club de Sorocaba 
nos anos de 2004 e 2005, proporcionou grandes 
benfeitorias que transformaram o ambiente social 
do hipódromo.
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Diferença de dois milésimos definiu Fantastic Granite como vencedor do torneio

FANTASTIC GRANITE
VENCE O T.E. HENRIQUE OSELIERO

Quarto páreo da tarde de 04 de ju-
lho, sábado, a final do Torneio Espe-
cial Henrique Oseliero, de 320m, foi 
disputadíssima e contou com uma 
linda chegada, na qual o vitorioso só 
foi possível ser confirmado pelo pho-
tochart. Com apenas 2 milésimos de 
segundo de vantagem, a vitória foi 
de FANTASTIC GRANITE, macho de 2 
anos filho de Fantastic Corona Jr na 
mãe Granite Lake, Sign In Granite. De 
criação de Erico Braga e propriedade 
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do Haras Princess Neini, FANTASTIC 
GRANITE marcou 17,564s guiado por 
D Oliveira e treinado por J Bispo.

Na segunda colocação, com 
17,566s, veio BELGICA VISTA, uma fê-
mea filha de Granite Lake em Miss Eye 
For Corona (Corona Cartel) de criação 
do Haras Vista Verde e propriedade 
de Bruno Godoy, Charlie e Edvaldo 
Santos.

Na sequência vieram FAHRENHEIT 
FOR ME com 17,596s, AMOROSO 
VERDE com 16,686s, IMPERADOR CO-
RONNA AD com 17,743 e EXPENSIVE 
GOLD com 17,798s.
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Na primeira classificatória, vitória 
impressionante de ATAU JQM, fêmea 
de criação do Haras Jaguaruana e pro-
priedade do Haras J Name.

Filha do garanhão No Secrets Here 
em Corona Bikini (Corona Cartel), ATAU 
JQM largou bem e disparou na frente 
para cruzar o disco final com a marca 
de 21,601: 4 corpos de vantagem do 
segundo colocado. Foi guiada por J D 
Pereira e contou com treinamento de 
M Artemam.

Três vagas foram definidas para a final no dia 18 de julho

CLASSIFICATÓRIAS DO
GP MEGARACE
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No segundo páreo classificatório, EU-

RICO FOR ME JQM venceu com autorida-

de. De criação do Haras Jaguaruana, o 

macho de 2 anos dominou a prova, mar-

cando 21,685s. EURICO FOR ME JQM, fi-

lho de Corona For Me em Dashing Folly 

(First Down Dash) é de propriedade do 

Haras Jaguaruana e de Mariana Jubran. 

Correu sob a sela de C Medina e treina-

mento de L Manoel.



12

A última vaga foi conquistada por 

GRANITE FACIL MRL, de propriedade 

de Piccinim e Kiko, e criação do Haras 

Portofino. O macho zaino é filho de 

Granite Lake em mãe Corona Cartel, 

a reprodutora Corona Facil. GRANITE 

FACIL MRL venceu com 21,535s, o me-

lhor tempo das classificatórias. Teve 

como jóquei J D Pereira e foi treinado 

por M Artemam.
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No Torneio Especial Leilão Virtual Ana Dan-
tas – XIII Edição Velocidade, para animais de 3 
anos ou mais, inéditos ou corridos em Soroca-
ba com IV até 89, três classificatórias agitaram 
o público que acompanhou a transmissão ao 
vivo pelo site do Jockey Club de Sorocaba.

No primeiro páreo, vitória de DOMENICAGET 
JQM, uma fêmea tordilha, fruto do cruzamento 
de Get Down Perry com Fishing Angel (Chicks 
Regard). De propriedade de Jose Fabio Martins 
e criação do Haras Jaguaruana, DOMENICAGET 
JQM largou bem e tomou a ponta para vencer 
com a marca de 11,861s, um corpo a frente de 
MUCHACHA GOLD (Gold Medal Jess x Princes 
Reason RCH, Good Reason SA) que conseguiu 
classificar-se por tempo. DOMENICAGET JQM 
foi conduzida por B Guimarães e contou com 
treinamento de R ROSA.

Seis fêmeas vão para a final no dia 18 de julho

CLASSIFICATÓRIAS DO
T.E. LEILÃO ANA DANTAS
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No páreo mais rápido das classificatórias, 
a vitória foi conquistada por IMPERATRIZ 
WAGON MV (Wagon To Hollywood x Ladys Is 
First, First Down Dash), fêmea zaina de criação 
de Paulo Otavio Freire Macedo e propriedade 
de Rivail da Rosa. IMPERATRIZ WAGON MV 
fez uma bela largada e veio constante para 
vencer com facilidade, cravando 11,716s, 
com mais de um corpo de vantagem. Guiada 
por J Santana e treinada por seu proprietário, 
R Rosa.

Na segunda colocação veio Brenda Vista 
(Get Down Perry x Tamara Vista, Royal Quick 
Dash) com 11,940s, seguida de Vitoriana HLA 
(Fantastic Corona Jr x Chanel Six HLA, Tres 
Seis) com 11,974s. Ambas conquistaram a 
vaga na final pelos tempos.
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No último páreo da tarde, vitória de 
GODIVA REASON MV, fêmea castanha 
de criação e propriedade de Paulo Ota-
vio Freire Macedo. Filha de Good Reason 
SA em Maid It Special (Special Leader), 
GODIVA REASON SA venceu cravando 
11,954s. Venceu conduzida por G R Brito 
e treinada por R Rosa.

Confira abaixo as classificadas:

11,716s – IMPERATRIZ WAGON MV
11,861s – DOMENICAGET JQM
11,940s – BRENDA VISTA
11,954s – GODIVA REASON MV
11,973s – MUCHACHA GOLD
11,974s – VITORIANA HLA
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