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Diante do crescente número de casos 
de covid-19 em todo o país, o Jockey Club 
de Sorocaba, de forma responsável - com 
os portões fechados ao público e seguindo 
todos os protocolos de higiene e segurança - 
continua seu trabalho com o objetivo de levar 
a emoção do Quarto de Milha de Corrida à 
casa de cada turfista.

Um sábado de corrida, como podemos 
ver pelas nossas redes sociais e transmissão 
ao vivo, é capaz de levar um pouco de alegria 
e diversão perante à pesada rotina que este 
delicado momento impõe. Isso para nós, é 
um privilégio e motivo de orgulho.

E assim foi na segunda reunião da 
temporada: o público que nos acompanha 
pode vibrar com as classificatórias do GP 
Fernando Muniz de Souza, o Super Sprint; 
o Páreo Leilão Haras Brazil & Convidados; 
além da grande final do GP Jockey Club de 
Sorocaba - Torneio Início.

Abrindo a tarde, quatro classificatórias 
definiram os quatro animais habilitados para 
a Grande Final do GP Super Sprint (275m), com 
destaque para FOYT LAKE, que fez o melhor 
tempo da tarde, no segundo páreo, vencedo 
com apenas 3 centésimos de vantagem

Confira os vencedores e seus respectivos 
tempos:

15,261s (IV-96) - FOYT LAKE
15,308s (IV-95) - TELLER ROMA MRL
15,517s (IV-88) - JOE PERRY
15,619s (IV-84) - TEMPTING CARTEL FJM

Em seguida, tivemos o páreo Leilão Haras 
Brasil & Convidados de 301 metros para 
animais inéditos, com vitória de FOR STREAK 
TOLL, de propriedade dos nossos amigos 
bolivianos do Haras Las Horcas.

No último páreo, a finalíssima do GP 
Torneio Início (301m), linda disputa com 
vitória de  MY JESS FOR ME, uma égua Corona 
For Me em mãe Good Reason SA, de criação 
do Haras Fazenda São José e propriedade 
deste em parceria com JC Teobaldo. 

Destaque, é claro, para a boa fase do Haras 
Fazenda São José, de Ademir Rotato; e do 
treinador Rivail que terminaram a temporada 
com vitória no GP Campeão dos Campeões e 
agora já conquistam o primeiro GP do ano. 
Confira os tempos e colocações:

16,650s (IV-88) - MY JESS FOR ME
16,739s (IV-85) - CORONNA GIRL PK
16,742s (IV-85) - CHURCHILL VERDE
16,895s (IV-80) - MAXIMA GRANITE
17,313s (IV-68) - BULL MEKIMO BGR

Para a próxima reunião, no próximo dia 10, 
a emoção será ainda maior, com três Grandes 
Prêmios acontecendo no mesmo dia: a final 
do GP Super Sprint, as classificatórias do 
GP Presidente do Centro Hípico Do Oeste - 
I Derby e as classificatórias do tão esperado 
GP Brazilian Futurity com a maior premiação 
do turfe sulamericano: R$ 800.000,00.

Esperamos você para que, mesmo a 
distância, mas com muito amor ao cavalo, 
possamos torcer e vibrar juntos. Vamos em 
em frente, a toda velocidade!

VAMOS EM FRENTE.
A TODA VELOCIDADE.
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Fêmea de JC Teobaldo e Haras Fazenda São José leva o primeiro GP do ano.

MY JESS FOR ME

Na final do GP Jockey Club de Sorocaba 

– Torneio Início, vitória de MY JESS FOR ME 

(Corona For Me x My Angel Reason, Good 

Reason SA). 

Largando pela baliza 5, a fêmea zaina 

de criação do Haras Fazenda São José e 

propriedade deste mesmo haras com JC 

Teobaldo, fez bela disputa com CHURCHILL 

VERDE (One Famous Eagle x Teller Im Sweet, 

Teller Cartel) e CORONNA GIRL PK (Corona 

For Me x Pippa Dash PK,Fishers Dash).

CHURCHILL VERDE largou melhor e logo 

no começo da prova manteve a dianteira, 

mas foi perdendo desempenho e nos metros 

FATURA O GP TORNEIO INÍCIO
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Rivail Rosa,
treinador de My Jess For Me

finais foi ultrapassado por MY JESS FOR 

ME, que chegou à frente com 3/4 de corpo 

de vantagem, marcando 16.650s (IV-88). 

CORONNA GIRL PK veio acompanhando a 

disputa e acabou conquistando a segunda 

posição, com apenas 1 centésimo de 

vantagem de CHURCHILL VERDE.

MY JESS FOR ME foi guiada por D Conceição 

e contou com treinamento de R Rosa. Com a 

vitória, Haras Fazenda São José e JC Teobaldo 

levam para casa o prêmio de R$ 81.180,00 da 

bolsa destinados ao campeão.

A vitória confirma a boa fase da parceira 

do Haras Fazenda São José, de Ademir José 

Rorato com o trenador Rivail, que finalizaram 

a temporada passada com a vitória do craque 

FANTASTIC FLY APOLLO no GP Campeão dos 

Campeões e agora começam a temporada 

2021 com mais uma vitória em GP. Rivail falou 

conosco após a conquista:

“Graças a Deus começamos o ano bem, com 

o pé direito. Fizemos um ano maravilhoso de 

2020 e começamos bem 2021. Agradecer aí a 

criação do meu patrão Ademir Rorato, Haras 

São José. Nós estamos aí há 20 anos na luta e  

no ano passado foi com a criação dele e este 

ano de novo com a criação dele e a propriedade 

em parceria com o Teobaldo. Primeira corrida 

do Teobaldo. Pelo jeito é pé quente, né?

Agradecer meus familiares, meu gerente 

Paulinho e o Percival que trabalham comigo há 

25 anos e queria dedicar essa vitória ao meu 

filho, que faz 20 anos amanhã, o Luan.”

Graças a Deus começamos o ano 

bem, com o pé direito. Fizemos 

um ano maravilhoso de 2020 e 

começamos bem 2021 (...) No ano 

passado foi com a criação dele 

(Ademir Rorato) e este ano de novo 

com a criação dele e a propriedade 

em parceria com o Teobaldo. 

Primeira corrida do Teobaldo. 

Pelo jeito é pé quente, né?
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OBRIGADO,
VETNIL.
CAMPEÃ ABSOLUTA EM PARCERIA.

O Jockey Club de Sorocaba se orgulha de ter parceiros fortes que nos ajudam a levar 

toda emoção e alegria do Quarto de Milha de Corrida aos amantes desta raça e 

modalidade fantásticas. 

A Vetnil vai além. Há anos como patrocinadora oficial do Jockey Club de Sorocaba, 

ela ainda promove e enaltece os campeões que aqui fazem história, eternizando-os 

através da “Calçada da Fama” localizada em frente ao nosso winner circle e com o 

patrocínio também da confecção dos troféus dos Campeões das Estatísticas.

Em tempos de isolamento social, ainda não pudemos nos unir para celebrar estes 

craques. Ainda assim, achamos oportuno agraceder desde já a força e empenho 

que a Vetnil dedica ao Jockey Club de Sorocaba, certos de que, assim que possível, 

estaremos juntos presencialmente para festejar as vitórias, os campeões e a vida.

Obrigado!
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No sábado, 27 de março, ocorreram no 
Jockey Club Sorocaba as classificatórias do 
GP Fernando Muniz de Souza – Super Speed, 
prova de 275 metros e bolsa de R$ 200 mil.

Na primeira classificatória, linda vitória de 
TELLER ROMA MRL (Teller Cartel x Eye Am 
Bueno, Mr Eye Opener). A fêmea rosilha de 
criação e propriedade do Haras Portofino, 
largou bem e tomou a dianteira para vencer 
com a marca de 15.308s (IV-95) com um 
pescoço de vantagem de JALISCA REASON 
(Good Reason x Jasmine Ala, Aladim Bryan) 
que ficou com a segunda colocação.

TELLER ROMA MRL foi guiada por A 
Andrade e contou com treinamento de M 
Artemam.

CLASSIFICATÓRIAS

GP SUPER SPRINT
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No segundo páreo classificatório, 
bela disputa com vitória foi de FOYT 
LAKE (Granite Lake x Delphia Jess, 
Gold Medal Dash), de criação e 
propriedade de William Orsi Filho

Conduzida por E B Melo e sob 
treinamento de F P Melo, a fêmea 
zaina cruzou o disco final com o 
melhor tempo das classificatórias: 
15.261s (IV-96) defendendo sua 
posição de FANTASTIC DINASTIA 
(Fanstastic Corona Jr x Dinastia Dash, 
Fishers Dash).

CLASSIFICATÓRIAS

GP SUPER SPRINT



14



15

No terceiro páreo, bonita vitória de 
JOE PERRY (Get Down Perry x BP First 
Fling, First Down Dash).

Pela baliza 4, o macho alazão 
de criação e propriedade de Tiago 
Dollo, chegou na frente com a marca 
de 15.517s, com vantagem de ¾ 
do segundo colocado, HARD ROCK 
EAGLE FJM (One Famous Eagle x Rose 
Regard, Chicks Regard).

JOE PERRY correu sob a sela de L S 
Pereira e treinamento de S R Souza.

CLASSIFICATÓRIAS

GP SUPER SPRINT
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Na quarta e última disputa por 
uma vaga na final, a vitória ficou 
com TEMPTING CARTEL FJM (Teller 
Cartel x Ema Tempting HR, Shazoom) 
de criação do Haras Mantovani e 
propriedade de Thais Takahashi. A 
fêmea zaina cruzou o disco final com a 
marca de 15.619s, com ¾ de vantagem 
de KONOCKOUT FOR ME ZO (Corona 
For Me x Fabulous Knockout, Mr Jess 
Perry). 

TEMPTING CARTEL FJM venceu com 
treinamento de V Antunes e teve A 
Andrade como jóquei.

CLASSIFICATÓRIAS

GP SUPER SPRINT
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A tarde de sábado, 27 de março, ainda 

contou com o páreo Leilão Haras Brasil & 

Convidados, de 301m para animais inéditos. 

Nele, a vitória foi de FOR STREAK TOLL 

(Fantastic Corona Jr x For Cash Toll, A Streak 

Of Cash) de criação do Haras Fazenda São 

José e propriedade do Haras Las Horcas. 

Guiada por G R Brito e treinada por R 

Rosa, a fêmea alazã marcou 16.757s (IV-84), 

com 1 corpo e 1/4 de vantagem de ESPOLETO 

GOLIAS WLR (Golias For Me x Korazon Gold 

SA, Gold Medal Jess) que ficou com a segunda 

colocação.

Haras Las Horcas, da Bolívia, vence em Sorocaba

PÁREO LEILÃO HARAS 
BRASIL & CONVIDADOS
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http://www.jcsorocaba.com.br/apostas


http://www.jcsorocaba.com.br/transmissao-ao-vivo

