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O Jockey Club de Sorocaba preza e 
sempre prezou pelo bem-estar animal, 
pela transparência e por iguais condições 
entre os competidores. Isso significa 
respeito aos proprietários, criadores, 
apostadores e turfistas em geral. Por 
isso são realizados exames antidoping 
em todos os páreos, seguindo rigorosos 
critérios internacionais.

Porém, todos fomos surpreendidos 
no mês passado, quando os resultados 
dos exames das classificatórias do GP 
Taça de Prata não chegaram a tempo 
para a confirmação dos animais na final 
por conta de problemas do laboratório 
paulistano.

Assim, de forma clara, respeitando 
todos os competidores e visando os 
menores prejuízos a todos os envolvidos, 
a Comissão de Corridas decidiu por adiar 
a realização da final do GP Taça de Prata, 
que foi realizada excepcionalmente no 
dia 31 de outubro, sendo necessário 
realizar uma reunião a mais, apenas para 
este páreo. Dessa maneira, seguimos em 
frente, e após o último fim de semana, 
finalmente temos dois novos campeões.  

O primeiro foi definido no dia 24, com 
a vitória de GAEL 3 6 HRZ na disputa do 
GP Nordeste com bolsa de R$ 90.000,00, 
exclusivo para animais de criação 
nordestina, numa inciativa que fomenta 
e valoriza os critórios  e animais desta 
região do Brasil.

Confira os tempos e colocações:

O TURFE SÉRIO VENCE
AS ADVERSIDADES

16,688s (IV-87) - GAEL 3 6 HRZ
16,709s (IV-86) - GREAT REASON MV
16,769s (IV -84) - AMAZONAS FOR ME MV
16,821s (IV-83) - IRON WAGON MV
16,966s (IV-78) - MISTERIO CORONA RIL 

O segundo campeão só saiu no último 
sábado, dia 31, na final do GP Taça de 
Prata: SWINGIN GRANITE. Confira:

15,265 (IV-96) - SWINGIN GRANITE 
15,438 (IV-90) - FANTASTIC GRANITE
15,473 (IV-89) - BREEZE WAGON FS 
15,598 (IV-85) - GUZMAN JQM
15,635 (IV-84) - GRANITE FLY EASY 

Apesar das adversidades no caminho, 
com o menor transtorno possível, as 
disputas puderam ocorrer de forma limpa 
e clara, e os novos campeões finalmente 
surgiram.

As próximas disputas serão dia 21 de 
novembro, com o GP Consagração - III 
Tríplice Coroa, com uma grande novidade: 
você apostador, conta agora com o 
aplicativo oficial de apostas do Jockey 
Club de Sorocaba, que traz uma maneira 
mais rápida e prática para apostar nos 
seus favoritos (veja o anúncio na próxima 
página).

E você já sabe: por conta da pandemia, 
estamos com os portões fechados ao 
público, mas pode acompanhar ao vivo, 
pelo nosso canal do Youtube, todas as 
emoções do Quarto de Milha de Corrida.

Um forte abraço, até lá!
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http://www.jcsorocaba.com.br/apostas
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Paula e Guy Peixoto em festa pela vitória entre os animais de origem nordestina

GAEL 3 6 HRZ

Reunindo cinco animais de criação 
nordestina, aconteceu na tarde do sábado, 
24 de outubro, o GP Nordeste de 301 
metros e R$ 90 mil de dotação. Rancho 
Horizonte (PE) marcou presença com GAEL 3 
6 HRZ, Haras Primavera (CE) com MISTERIO 
CORONA RIL, e Haras Monte Verde (PE), que 
venceu o GP Nordeste do ano passado, veio 
com três animais: AMAZONAS FOR ME MV, 
IRON WAGON MV, GEAT REASON MV.

Na disputa de 2020, quem levou a melhor 
foi GAEL 3 6 HRZ (Tres Seis x Nikita Vista, 
Signed To Fly). Pela baliza 3 ele largou bem 
e foi abrindo vantagem, e nos metros finais 
defendeu a posição, perseguido pelo favorito 

RANCHO HORIZONTE VENCE
O GP NORDESTE COM
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GREAT REASON MV (Good Reason SA x Solid 
Connection, Mr Jess Perry).

De criação e propriedade do Rancho 
Horizonte de Guy e Paula Peixoto, GAEL 3 6 
HRZ tem uma história interessante, contada 
pela proprietária em nossa transmissão ao 
vivo. Gael foi criado no Rancho Horizonte 
e colocado a venda no leilão do criatório. 
Porém, Paula gostou do cavalo e o comprou, 
o mantendo no rancho:

“Quando eu coloquei o olho nesse cavalo 
eu disse: Não, esse não vai sair daqui não! 
Vai ficar aqui, que esse é campeão! Ele é 
nosso e é um campeão”.

Paula também fez agradecimentos pela 
vitória: “Eu quero agradecer primeiramente 
à Deus por essa vitória. Quero agradecer ao 
primeiro treinador do Gael, que foi o Alan. 
Quero agradecer também ao atual treinador, 
o Rivail, e toda equipe do Rancho Horizonte 
pelo trabalho, esforço e amor pelo cavalo. 
Agradecer o meu marido, Guy Peixoto, por 
estar levando o nome do rancho tão longe. 
Esse é o nosso objetivo: levar animais de 
qualidade, criar animais de qualidade.”

Logo em seguida, Guy Peixoto também 
falou conosco: “Foi um dia muito feliz aqui 
para a gente. A felicidade que a gente tem 
na criação é isso: são as vitórias. Mas nada 
disso seria possível sem uma grande equipe 
por trás, e sem esse incentivo enorme do 
Jockey Club de Sorocaba para a criação 
nordestina. Agradecer, claro à toda diretoria, 
ao nosso presidente Érico Braga, pelo 
trabalho fantástico que está fazendo nessa 
nova gestão do Jockey Club de Sorocaba”.

Treinado por R Rosa e sob a sela de J 
Santana, GAEL 3 6 HRZ cruzou disco final 
com a marca de 16,688s com uma cabeça 
de vantagem do segundo colocado. Uma 
linda corrida! Parabéns à toda a criação 
nordestina.

Guy Peixoto, titular do Rancho Horizonte,
criador e proprietário de Gael 3 6 HRZ

Foi um dia muito feliz aqui 

para a gente! A felicidade 

que a gente tem na criação 

é isso: são as vitórias. Mas 

nada disso seria possível sem 

uma grande equipe por trás, e 

sem esse incentivo enorme do 

Jockey Club de Sorocaba para 

a criação nordestina.
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Segundo da reunião 14/2020, o páreo 
Tolltac Up de 275m para animais com IV 
até 84, reuniu quatro animais na disputa, 
que foi vencida por REASON TOLLTAC 
WA (Good Reason SA x Genoma Daring, 
Tolltac Daring) de criação e propriedade 
de Roberto Sylvio Abdalla.

Vindo pela baliza 3, REASON TOLLTAC 
chegou na frente marcando 15,612s com  
meio corpo de vantagem de INTENSE 
HARMONY SV (Granite Lake x Harmonia 
For Me, Corona For Me). O macho alazão 
do Haras Fazenda Regina contou com 
treinamento de D Melo e foi guiado por L 
S Pereira.

Reason Tolltac WA leva alegria para o Haras Fazenda Regina

PÁREO TOLLTAC UP
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No Páreo Easy For Me (para animais 
com IV até 89), terceiro e último páreo 
realizado no dia 24 de outubro, vitória de 
BAMBINO VERDE JQM (Capo de Capital 
x Birthday Blues, Walk Thru Fire).

Importado, – criação do Rockcreek 
Stables LLC – BAMBINO VERDE JQM é 
de propriedade da parceria do Haras 
Vista Verde e Haras Jaguaruana. O 
alazão venceu com a marca de 15,458s, 
com uma cabeça a frente de RINGO 
LAKE (Granite Lake x Italia Gold, Gold 
Medal Jess). Foi conduzido por V Barros 
e contou com A J Macedo no preparo.

Haras Vista Verde e Haras Jaguaruana colhem frutos da parceria na propriedade de Bambino Verde JQM

PÁREO EASY FOR ME
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A princípio agendada para o dia 24, mas 

adiada devido ao um atraso nos resultados 

dos exames antidoping das classificatórias, 

a final do GP Taça de Prata de 275 metros 

foi realizada no último sábado, 31, no Jockey 

Club de Sorocaba.

O vitorioso foi SWINGIN GRANITE (Granite 

Lake x Swingin Jessie, Mr Jess Perry). De 

propriedade do Stud LM e criação de Erico 

Braga, o macho alazão veio pela baliza 7 

para vencer com a marca 15,265s (IV-96) 

com mais de um corpo de vantagem de 

FANTASTIC GRANITE (Fantastic Corona Jr x 

Sign In Granite, Granite Lake).

LEVA O GP TAÇA DE PRATA
SWINGIN GRANITE
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BREEZE WAGON (Delicate Breeze x Painted 

Viel B, PYC Paint Your Wagon) – conhecido 

como “Viento Suave” na argentina – não 

largou bem e ficou com a terceira colocação.

Treinado por A P Melo e guiado por E B 

Melo, SWINGIN GRANITE levou pra casa os R$ 

21.600,00 da bolsa destinados ao campeão.
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