
1



2

vetnil.com.br

Anti-in� amatórios
não esteroidais, 

preferenciais COX-2

http://www.vetnil.com.br


No dia 13 de março, o Jockey Club de 
Sorocaba deu partida à sua temporada 2021. 
Infelizmente, ainda de portões fechados, sem 
a presença de público, devido ao crescente 
número de casos de covid-19 em todo o país. 

Assim, tomando todos cuidados 
necessários de higiene e distanciamento 
social, zelando pela saúde de todos, além 
de trabalhar com equipe de funcionários 
reduzida, nosso dever é levar, através da 
transmissão ao vivo, um pouco de alegria e 
emoção em tempos tão difíceis.

A príncipio, conforme previsto em nosso 
calendário, estavam programadas para esta 
data as classificatórias do GP Jockey Club 
de Sorocaba - Torneio Início e do GP South 
America Racing Challenge, porém devido ao 
recebimento de apenas 7 confirmações para 
o Challenge, esta prova tornou-se de “um 
bate só” e seria realizada no dia reservado 
para a final, em 27 de março. Seria, pois após 
os testes de crina (hair test) realizados nos 
animais inscritos no Challenge 2021, 6 deles 
apresentaram resultado adverso. Deste 
modo, com menos de 5 animais habilitados, 
não será possível realizar a prova e o GP foi 
cancelado, conforme com o comunicado da 
Quarter Horse Association - AQHA (confira 
detalhes na página 14).

Mesmo com menos páreos que o 
esperado, nas pistas os embates agitaram os 
apreciadores das corridas. Nas classificatórias 
do Torneio Início, destaque para CORONNA 

GIRL PK, que obteve a melhor marca entre 
os competidores com de vantagem de 
2 décimos do segundo melhor tempo, e 
o impressionante empate registrado no 
terceiro páreo, protagonizado por MAXIMA 
GRANITE e CHURCHILL VERDE.

Confira os classificados:
16.584s (IV-89) - CORONNA GIRL PK
16.713s (IV-85) - MY JESS FOR ME
16.741s (IV-84) - BULL MEKIMO BGR
16.862s (IV-80) - MAXIMA GRANITE
16.862s (IV-80) - CHURCHILL VERDE
Segundo as regras do GP Torneio Início, 

apenas os vencedores das classificatórias 
estão habilitados para a final, ou seja, não 
classifica-se por tempo. Dessa forma, com o 
empate, ambos os animais se classificaram, 
deixando a final com 5 competidores.

Final que acontece no próximo 
encontro, dia 27 de março, ainda como os 
portões fechados ao público, junto com 
as classificatórias do GP Fernando Muniz 
de Souza - Super Sprint, de 275m e bolsa 
de R$ 200.000,00. Pelo regulamento do 
Super Sprint, assim como no Torneio Início, 
classificam-se apenas os vencedores de 
cada páreo. Será que teremos um empate 
novamente? Óbvio que é muito difícil, quase 
impossível, mas com certeza não menos 
emocionante.

Estaremos prontos, com todos os 
cuidados necessários para levar o melhor 
do QM de Corrida para a sua casa. Até lá!

QM DE CORRIDA: EMOÇÃO E 
ALEGRIA EM TEMPOS DIFÍCEIS
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CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES ANUAIS 
DO JOCKEY CLUB DE SOROCABA

Visando auxiliar profissionais, criadores e proprietários, o Jockey Club de Sorocaba elaborou uma 
pequena tabela com os períodos de pré-inscrições e confirmações anuais do Grand Prix, confira abaixo 
e fique sempre atento aos nossos informativos:

INÍCIO DO ANO
(ENTRE FEVEREIRO E MARÇO)
Antes do primeiro leilão de elite (Haras Vista Verde)

MEIO DO ANO
(JULHO/AGOSTO)
Depois do último leilão de elite (Haras São Matheus)

PRÉ-INSCRIÇÃO
GRAND PRIX E CHALLENGE

CONFIRMAÇÃO
GRAND PRIX, MEGARACE, 
BRAZILIAN FUTURITY e POTRO 
DO FUTURO

Potros de geração: aqueles que 
serão ou não ofertados nos leilões 
e que competirão no próximo ano.

Potros de geração: aqueles que 
foram ou não ofertados nos leilões 
e que competirão no próximo ano.
Que foram adquiridos por novos 
proprietários ou que não foram 
vendidos.

DATA INSCRIÇÃO ANIMAIS
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Abrindo a temporada 2021, na primeira 
classificatória do GP Jockey Club de Sorocaba – 
Torneio Início, um páreo disputadíssimo com 
vitória de MY JESS FOR ME (Corona For Me x My 
Angel Reason SA, Good Reason SA), de criação 
do Haras Fazenda São José e propriedade de JC 
Teobaldo/Haras Fazenda São José.

A fêmea zaina largou bem e veio disputando  
metro a metro até chegar em primeiro, marcando 
16.713s (IV-85), com apenas uma cabeça de 
vantagem de MS FANTASTIC (Fantastic Corona Jr 
x Sign In Granite, Granite Lake) que ficou com a 
segunda colocação e, por sua vez, defendeu sua 
posição frente a CITATION VERDE (One Famous 
Eagle x Strawberry Cartel).

MY JESS FOR ME foi guiada por D Conceição 
sob o treinamento de R Rosa.

CLASSIFICATÓRIAS

GP TORNEIO INÍCIO
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No segundo páreo classificatório, bonita 

vitória de CORONNA GIRL PK (Corona For Me x 

Pippa Dash PK, Fishers Dash). 

Pela baliza 3, a fêmea zaina de criação de 

Plínio de Rezende Kiehl e propriedade do Haras 

El Remanso, tomou a frente logo nos primeiros 

metros e veio abrindo vantagem para cruzar 

o disco com 16.584s (IV-89) - o melhor tempo 

das classificatórias - e vencer com meio corpo 

de vantagem do segundo colocado, GRANITE 

MEO (Granite Lake x White or Wrong, Mr Eye 

Opener), que vinha por fora na baliza 6.

Fechando o páreo veiram na sequência 

FANTASTIC DINASTIA e POTENZA REASON MRL.

CORONNA GIRL PK correu sob a condução 

de C Medina e treinamento de A Eufrasio.

CLASSIFICATÓRIAS

GP TORNEIO INÍCIO
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No terceiro páreo, um caso raro: empate 
na primeira colocação entre MAXIMA GRANITE 
(Granite Lake x Fiddlin Fly, Signed To Fly) e 
CHURCHILL VERDE (One Famou Eagle x Teller Im 
Sweet, Teller Cartel).

CHURCHILL VERDE largou na frente, mas 
MAXIMA GRANITE veio se recuperando até 
ambos cruzarem o disco com exatos 16.862s 
(IV-80). Um  espetáculo!

 MAXIMA GRANITE é de criação de Érico 
Braga e propriedade do Stud Dona Julia. 
CHURCHILL VERDE é criação do Haras Vista 
Verde e propriedade do Stud dos Amigos. 

Pelo Stud Dona Julia, o treinamento foi por 
conta de F P Melo e o jóquei A R Lima. Pelo 
Stud dos Amigos, o treinamento fica ao cargo 
de A J Macedo e a condução de D Macedo.

Com este resultado, os dois animais estão 
habilitados para a final.

CLASSIFICATÓRIAS

GP TORNEIO INÍCIO
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Às 15h, na quarta e última classificatória 

do GP Torneio Início, vitória com autoridade 

de BULL MEKIMO BGR (Mekimo Reason SA x 

Pontaneta, Romarin). 

De criação e propriedade de Bruno de Godoy 

Ribeiro, o macho alazão largou muito bem pela 

baliza 6, tomou a dianteira para de lá não mais 

sair e vencer marcando 16.741s (IV-84).

BULL MEKIMO BGR defendeu sua posição 

de CAMPARI VERDE (Get Down Perry x Pinky 

Powder Puff, Corona Cartel), conquistando a  

vitória com ¾ de vantagem.

BULL MEKIMO BGR contou com treinamento 

de A Eufrasio e teve C Medina como jóquei.

CLASSIFICATÓRIAS

GP TORNEIO INÍCIO
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GP SOUTH AMERICA RACING 
CHALLENGE É CANCELADO
Em comunicado divulgado em 17 de março, a Comissão de Corridas do Jockey Club de 

Sorocaba, informou que foram recebidos da AMERICAN QUARTER HORSE ASSOCIATION 

- AQHA, os exames de crina (hair test) realizados nos animais inscritos para o GP South 

America Racing Challenge 2021, e dentre os 7 animais coletados, 6 apresentaram presença 

de Clembuterol.

Dessa forma,  a diretora de corridas da AQHA, a Sra. Janet Van Bebber comunicou o 

hipódromo que o GP South Amercia Racing Challenge 2021 não poderá ser realizado, devido 

ao número inferior a 5 animais habilitados, conforme o regulamento do Grande Prêmio.

A Comissão de Corridas também informa que o valor da bolsa, de R$ 250 mil, será distribuído 

em prova futura e as taxas já pagas (nomination + sustaining) de R$ 6.240,00 (já excluída a taxa 

do exame) serão devolvidas aos proprietários.

Ao animal habilitado, poderá ser oferecida uma alternativa de disputar a corrida no Novo 

Mexico em outubro, caso seja de interesse do proprietário, e os trâmites devem ser alinhados 

com o Departamento de Corridas da AQHA.

 APOSTAS EM GRUPOS DE WHATSAPP
NÃO CREDENCIADOS SÃO ILEGAIS

VOCÊ SABIA?

Atenção! Apostas realizadas em grupos não credenciados pelo Jockey Club de Sorocaba 
são consideradas clandestinas, e os organizadores e/ou apostadores estão sujeitos a ações 
penais, conforme  Lei das Contravenções Penais e Código Nacional de Corridas. Portanto, 
não corra o risco de ser responsabilizado judicialmente. Aposte apenas em grupos 
credenciados.

APOSTAS ILEGAIS - DENUNCIE: FONE/WHATS (15) 99150 3410


