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TEMPORADA DISPUTADÍSSIMA
NA ELITE DO QM DE CORRIDA
Sem dúvida, no Jockey Club de Sorocaba
encontram-se os melhores animais em
atividade no Brasil. Simplesmente, a elite
do Quarto de Milha de Corrida.
Neste ambiente competitivo de alto
nível, vencer um grande prêmio aqui é uma
glória. É ser o melhor entre os melhores.
Vencer dois grandes prêmios na mesma
temporada então, confirma sua qualidade,
cravando em definitivo seu nome na
história.
A 13ª reunião (realizada ainda com
portões fechados ao público por conta
da pandemia), revelou que este ano não
teremos um tríplice coroado, mas mostra o
quão equilibradas estão as disputas.
Assim, faltando 5 reuniões para o final
da temporada, destacamos aqui aqueles
que alcançaram duas vitórias em grandes
prêmios em 2020:
ONLY FOR ME PK venceu o GP Torneio
Início e GP Potro do Futuro; ATAU JQM
conquistou o GP Brazilian Futurity e o GP São
Paulo (e quase vence o GP Brasil); NOTICIA
LAKE HWS levou o GP Rainha da Velocidade
e o GP II Derby; e agora mais um nome entra
para esta lista privilegiada de campeões:
FANTASTIC FLY APOLLO.
FANTASTIC FLY APOLLO já havia vencido
o GP Sorocaba Futurity, e agora, no dia
10 de outubro, conquistou o GP Brasil - II
Tríplice Coroa.
Confira os tempos e colocações:

19,571s (IV-94) - FANTASTIC FLY APOLLO
19,683s (IV-91) - ATAU JQM
19,765s (IV-89) - GUAPA NEGRA
19,786s (IV-88) - FANTASTIC BLUSH
20,266s (IV-76) - DARLIN LAKE PK
Diante deste cenário e, claro, com
todos os campeões de GPs em 2020,
as próximas corridas tornam-se ainda
mais empolgantes, criando-se grandes
expectativas e dá sinais que o GP Campeão
dos Campeões promete ser um dos
maiores da história.
O próximo embate será a final do GP
Taça de Prata (275m) que realizou suas 3
classificatórias também no sábado, 10 de
outubro, e definiu os 6 seis finalistas que
se enfrentam no próximo dia 24, veja:
15,192s (IV-98) – BREEZE WAGON FS (v)
15,215s (IV-98) – FANTASTIC GRANITE (v)
15,226s (IV-97) – SWINGIN GRANITE
15,260s (IV-96) – SENSUAL GOLD
15,298s (IV-95) – GRANITE FLY EASY (v)
15,382s (IV-92) – GUZMAN JQM
No mesmo dia, será realizado o
GP Nordeste, para animais de criação
nordestina. Certamente, mais um sábado
imperdível para os turfistas que poderão
acompanhar ao vivo, pelo nosso canal do
Youtube, as disputas dos animais mais
rápidos do Brasil. Já escolheu o seu favorito?
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FANTASTIC FLY APOLLO
VENCE O GP BRASIL – II TRÍPLICE COROA
Conhecido como “Viento Suave” na Argentina, tordilho do Haras 3 Climas e Fábio Mattos vence mais uma

Na disputa pelos R$ 90 mil de bolsa do
GP Brasil, a segunda prova da Tríplice Coroa
(365m), cinco craques entraram na pista às
13h no Jockey Club de Sorocaba: FANTASTIC
BLUSH, ATAU JQM, FANTASTIC FLY APOLLO,
DARLIN LAKE PK e GUAPA NEGRA.
Quem levou a melhor foi o vencedor do
GP Sorocaba Futurity 2020, FANTASTIC FLY
APOLLO (Fantastic Corona Jr x Fly Apollo
Eyesa, Eyesa Special), de criação do Haras
Fazenda São José e propriedade do Haras
Três Climas e Fábio Mattos.
Vencedora do GP São Paulo - I Tríplice
Coroa, ATAU JQM (No Secrets Here x
Corona Bikini, Corona Cartel) largou bem
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e tomou a dianteira nos primeiros metros,
mas FANTASTIC FLY APOLLO defendeu sua
posição por meio de raia, superando a fêmea
para vencer com vantagem de 3/4 de corpo.
Sob treinamento de Rivail Rosa e J Santana
na condução, o tordilho cruzou o disco final
com a marca de 19,571s, e levou pra casa os
R$ 54 mil destinados ao vencedor.
Rivail Rosa, treinador e sócio-proprietário
de FANTASTIC FLY APOLLO, comentou sobre
a prova: “É um cavalo firme, que larga bem.
É muito saudável, nunca teve uma infiltração
até o momento e estava descansado. Tinha
descansado 30 dias depois do Sorocaba
Futurity. Situação diferente que da Atau,
que vinha correndo seguido, uma fêmea. Ela
sobra, porque mesmo com o desgaste físico
ela ainda corre bem, disparou na frente até
os 250 metros do meu cavalo, e o meu cavalo
venceu dela no cansaço. Ela vem correndo
seguido e meu cavalo estava descansado
esperando a prova.”
Rivail falou também sobre a parceria e
compra do campeão: “Eu trabalho com Sr.
Ademir do Haras São José há 20 anos já, e eu
fui no haras no ano passado lá, vi todos os
potros do leilão e na volta passei na casa do
Fábio (Mattos), para almoçar com ele e falei:
Fábio, tem um potro diferente no Haras do
Sr. Ademir, e é um potro barato. E ele falou:
vamos comprar! E demos sorte que o potro
deu bom, um potro barato e está trazendo
uma alegria muito grande para nós.
Chamamos o (haras) Três Climas para
ficar junto porque foi um potro barato, mas
pra gente é pesado, pra pagar sozinho. Então
falei com eles: pré-inscrevemos um potro pra
esse ano, quer ficar de sócio? Ele aceitou, o
Cláudio e dona Antonia, então o cavalo está
aí dando alegria para nós, graças a Deus.”

O cavalo deu bom e está
correndo bem. Ele correu seis
vezes. Perdeu e ganhou, mas
correu todas bem. As seis que
ele correu confirmou que ele
era craque, demos sorte!
Rivail Rosa,
treinador e sócio-proprietário
de Fantastic Fly Apollo
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CLASSIFICATÓRIAS DO

GP TAÇA DE PRATA

Quatorze

animais,

divididos

em

3

classificatórias, disputaram na tarde de 10
de outubro as 6 vagas para a final do GP Taça
de Prata. Na primeira classificatória, vitória
de BREEZE WAGON FS (Delicate Breeze x
Painted Veil B, PYC Paint Your Wagon).
De criação de Frederico Fedele Stancof
e propriedade do Haras Brasil, o macho
de quatro anos venceu marcando 15,192s,
com meio corpo de vantagem do segundo
colocado, SENSUAL GOLD (Gold Medal Jess
x Make A Chick, Chicks Beduino).
Foi guiado por A Silva e contou com
treinamento de J C Rocha.
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CLASSIFICATÓRIAS DO

GP TAÇA DE PRATA

No segundo páreo classificatório,
linda

disputa

FANTASTIC

com

vitória

GRANITE

de

(Fantastic

Corona Jr x Sign In Granite, Granite
Lake) de criação de Erico Braga e
propriedade do Haras Princess Neini.
O macho castanho venceu com
a marca de 15,215s, apenas uma
cabeça a frente de SWING GRANITE
(Granite Lake x Swingin Jessie, Mr
Jess

Perry).

FANTASTIC

GRANITE

correu sob a sela de D Oliveira e foi
treinado por J Bispo.
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CLASSIFICATÓRIAS DO

GP TAÇA DE PRATA

Na última classificatória, vitória
de GRANITE FLY EASY (Granite Lake
x Racy Easy Fly, Signed To Fly), de
criação de Erico Braga e propriedade
do Stud K & P.
O macho zaino conquistou a vitória
cruzando o disco final com o tempo
e 15,298s, vantagem de um pescoço
de GUZMAN JQM (Jess Louisiana
Blue x Corona Bikini, Corona Cartel).
GRANITE FLY EASY contou com J D
Pereira na condução e M Artemam.

13

14

NANA PEROTTO PARK & RANCH
REFORMA EM SUAS COCHEIRAS NO
JOCKEY CLUB DE SOROCABA

o

e engrandecem o hipódromo e a raça

preparo e desenvolvimento dos atletas,

como um todo. Com o capricho e cuidado

as cocheiras do Jockey Club de Sorocaba

empregados pelos proprietários – belas

estão cada vez mais bonitas e equipadas.

construções, com arquitetura e paisagismo

É nas cocheiras onde tudo começa, é

primorosos - os espaços das cocheiras

onde os animais passam a maior parte

tornam-se recantos para passar um fim

do tempo durante a estadia no Jockey,

de semana agradável junto aos cavalos e

e por isso mesmo, é onde criadores e

locais de comemorações das vitórias nas

proprietários vêm investindo cada vez

pistas.

Instalações

fundamentais

para

Na esteira das reformas que vêm sendo

mais em melhorias.
Nas cocheiras, o foco é sempre buscar

realizadas, fomos acompanhar as obras de

o bem-estar animal, e consequentemente,

melhorias no grupo de cocheiras do Nana

um melhor desempenho na pista. Mas

Perotto Park & Ranch, de propriedade de

essas melhorias vão além: valorizam

Miguel Sancley.
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De uma simpatia e alegria contagiantes,

Após uma reorganização nos espaços,

Miguel fez questão de acompanhar nossa

as 24 baias iniciais (12 de cada grupo) serão

visita em sua cocheira. Um dos melhores

reduzidas para 16: um grupo ficará com

e maiores parques de Vaquejada do

10 baias para os animais em treinamento

Nordeste,

adquiriu

e outro com 6 para os demais. Para

cocheiras no Jockey Club de Sorocaba em

abrigar os 7 funcionários fixos da cocheira,

2015, e desde então vêm conquistando

foram construídos novos quartos, mais

diversas vitórias e lugar de destaque nas

espaçosos e arejados.

o

Nana

Perotto

corridas.
Até o início deste ano, eram dois grupos
de cocheiras vizinhas, porém o primeiro
era próprio e o segundo, alugado. Miguel
então adquiriu o do lado e deu início às
obras. O resultado deve impressionar os
amigos e visitantes.

Miguel Sacley com a craque Brasilia Toll

Todas as baias têm novas portas
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Na área onde serão desativadas 6 baias,
será construído um novo espaço de lazer
com churrasqueira e amplas mesas para
festejar com os amigos. Ao lado, estão
sendo preparadas 4 suítes e uma cozinha
industrial. Tudo para receber com o maior
conforto o proprietário e seus convidados.
“O Nana Perotto fica na cidade de Icó
no Ceará. É onde nós criamos, fazemos a
nossa vaquejada, participamos de vários
GPs nordestinos. Temos a nossa cocheira no
Jockey Club de Sorocaba, e graças a Deus,
estamos fazendo essa reforma para fazer o
que a gente mais gosta: de receber os amigos
nordestinos”, reforça o titular do Nana
Perotto.
Todas baias foram reformadas por
dentro,

rebocadas

e

pintadas,

além

O antes e durante da reforma

de ganharem novas portas. O telhado
também é todo novo e no lado de fora,
estão previstos novo revestimento e piso
de borracha. O local contará também com
uma farmácia toda azulejada, um quarto
de ração com forro para não permitir a
entrada de roedores, e uma nova área
para o banho dos animais.
Um detalhe interessante é a construção
do escritório, que ficará no “túnel” que ligará
os dois grupos de cocheiras. Todo forrado,
ele será fechado por uma porta de madeira
de um lado e por outra de vidro na outra
extremidade. No lado externo, a fachada
será com tijolinhos a vista e as entradas

Novo escritório, que ficará no túnel que interliga
os gupos de cocheiras

ganharão novos portões de madeira.
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Sancley está investindo mais de 600

próprio de Louisiana Senator; e Summer

mil reais na reforma, e não é para menos.

Fantastic, irmã de Brasilia Toll. Ao todo o

A cocheira já abrigou craques como a

Nana Perotto Park & Ranch tem 8 potros

égua Pinot Noir RLT que tem 8 vitórias e

de geração para correr o Grand Prix do

se encontra hoje na reprodução; Is She –

próximo ano.

campeã na Bahia; Fontaineblue Eye TD,

Em torno de 2 meses, as novas

vencedora em Sorocaba; entre outros.

cocheiras da rua 2B da vila hípica devem

Hoje se encontram 14 animais alojados,

estar prontas e prometem grandes festas

dentre eles Brasilia Toll, craque vencedora

e comemorações. Qualidade tanto na

do GP Brasil 2019 e finalista de vários

cocheira quanto na pista não faltam.

Grades Prêmios; Espirit Seis, finalista

Desejamos boa sorte aos amigos do

em Sorocaba; e animais que ainda vão

nordeste que escolheram o Jockey Club

estrear como Brazilian Senator, irmão

de Sorocaba como uma de suas casas.

Reforma organizou e ampliou espaços

A obra deve estar concluída em 2 meses

Nova fachada está em fase de finalização
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