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Corrida de Quarto de MIlha significa emoção. 
Em poucos metros, em alguns segundos, uma 
explosão de adrenalina e alegria toma conta de 
quem é apaixonado pelo turfe. 

No sábado de 05 de junho, toda essa emoção 
foi multiplicada por 12. Tivemos o prazer 
de realizar 12 páreos. Pelas telas de smart 
tv’s, smartphones e computadores, nossos 
espectadores acompanharam um dia repleto de 
corridas, que começou às 10h e se extendeu até a 
tarde. Esplêndido! Assim como o vencedor do GP 
Megarace - Gianni Franco Samaja de 402 metros, 
SPLENDIDO.

Na final que abriu a reunião, este filho de 
Granite Lake numa mãe Signed To Fly, venceu após 
linda disputa com THE GOOD KISSER WA. Uma 
vitória emocionante para seu proprietário, Eládio 
Benevides e seu treinador J Bispo. Com a vitória, 
SPLENDIDO levou R$ 230 mil pra casa, além de 
um carro 0Km ao treinador e uma moto 0Km ao 
jóquei. Os tempos e colocações foram:

21,546s (AAA-92) – SPLENDIDO
21,592s (AAA-91) – THE GOOD KISSER WA
21,742s (AA-88) – VALENTINO FANTASTIC
21,820s (AA-86) – PARTY HARD

Na sequência, aconteceram as classificatórias 
do GP Super Speed - Marc Nacamuli, prova de 
201 metros. Com 25 inscrições, foram realizados 
5 páreos eliminatórios, onde cada vencedor 
habilitou-se para final que acontece no próximo 
sábado, dia 19. 

Dois filhos de Granite Lake, dois de Corona For 
Me e um de Teller Cartel estão na disputa da bolsa 
de R$ 200 mil, com destaque para criação de Plínio 
Kiehl que emplacou dois finalistas, ambos irmãos 
maternos na matriz Hollandiza PK (por Holland 
Ease). Confira:

11.706s (AAA-98) - NORTH AMERICAN
11.709s (AAA-98) - GRANITE BUENO
11.722s (AAA-98) - DARLIN LAKE PK
11.726s (AAA-97) - CORONA DARLING PK
11,737s (AAA-97) - TELLER APOLLO MRL

E as provas nos 201 metros deram continuidade 
à programação até o último páreo. Logo em 
seguida às classificatórias do Super Speed, vieram 
dois páreos comuns: o Páreo Edi Carlos Rodrigues 
de Paula, vencido por FULECO SECRETS ERP, um 
macho filho de No Secrets Here de criação e 
propriedade do próprio homenageado no páreo; e 
o Páreo Haras Fazenda São José, páreo cheio com 
8 animais, que teve a fêmea de criação de Mário 
Andre e propriedade do Stud JSS, PRINCESS LAKE 
DASH como vencedora.

Fechando a tarde de corridas, aconteceram 
as classificatórias do Torneio Especial Guilherme 
Gregolin. Dezessete animais, dividiram-se em 
4 páreos, classificando os vencedores mais os 3 
melhores tempos. Veja:

11,765s (AAA-96) - XANTAL FOR ME FJM (venc)
11,895s (AAA-90) - JOULE FANTASTIC AD (venc)
11,910s (AA-89) - CANA FOR ME JQM (venc)
11,921s (AA-89) - AVATAR LAKE
11,984s (AA-86) - DALILA FANTASTIC
11,984s (AA-86) - QATAR CARTEL HLA*
11,985s (AA-86) - LA FAVORITA HJS (venc)

Para a próxima reunião estão programados 
mais 8 páreos. Serão mais 8 explosões de alegria 
e emoção, entre eles as finais do GP Super Speed 
e do Torneio Especial Guilherme Gregolin, as 
classificatórias do GP ABQM Potro do Futuro e do 
GP ABQM Rainha da Velocidade e o GP ABQM Rei 
da Velocidade (que será num bate só). Será uma 
grande festa! Aguardamos a todos. Até lá!

FIM DE SEMANA
SPLENDIDO!

INFORMATIVO JOCKEY CLUB DE SOROCABA
Redação/Arte: Marcos Rey • Revisão: Alexandre Dias • Fotos: Jacky Silva / Nina Isidoro - Publicidade: (15) 99177-7532

*Apesar de habilitar-se, não corre a final pois foi retirado (forfait).



4



5

Eládio Benevides, do Ceará, festeja a vitória em Sorocaba

SPLENDIDO

Logo na abertura da Reunião 07/2021 no 
Jockey Club de Sorocaba, às 10 da manhã, foi 
realizada a grande final do GP Megarace – 
Gianni Franco Samaja, prova de 402 metros 
e uma das maiores da América Latina.

Quatro animais estavam no páreo 
SPLENDIDO (Granite Lake x Sign Tofly CRC, 
Signed To Fly), THE GOOD KISSER WA (Good 
Dash Reason WA x Kiss Me For Me SA), 
VALENTINO FANTASTIC (Fantastic Corona 
Jr x Bac In Black RLT, Splash Bac) e PARTY 
HARD (Granite Lake x Bonos Party, Bono 
Jazz).

Quem cruzou o disco final em primeiro 
foi SPLENDIDO, de criação de Érico Braga 
e propriedade de Eladio Benevides. Pela 
baliza 3, o zaino saltou na frente e manteve 

GP MEGARACE 2021 É DE
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a dianteira para vencer com a marca 
de 21.546s (AAA-92) com um pescoço 
de vantagem de THE GOOD KISSER WA. 
SPLENDIDO correu sob a sela de D Oliveira 
e teve J Bispo como treinador.

Por telefone, direto do Ceará, Eladio 
Benevides, proprietário de Splendido, falou 
conosco e expressou toda sua emoção em 
nossa transmissão ao vivo:

“Bom dia! Um abraço à todos, um abraço 
ao Zé Bispo... Ave Maria! Estou muito 
emocionado! Quero agradecer a Deus, 
agradecer a toda equipe, a performance desse 
magnífico cavalo, desse esplendoroso cavalo 
que é o Splendido. Muito obrigado Zé Bispo, 
muito obrigado toda a equipe que dedica 24 
horas a um cavalo direto. Muito obrigado, 
Meu Deus! Eu estou sem teto ainda... só tenho 
a agradecer a Deus e mais uma vez a todos, 
a torcida pelo Splendido. Agradecer ao Érico 
Braga. A todos, muito obrigado!

Vou encerrar para dizer que é muito 
trabalho, muita dedicação do Zé Bispo (...) o 
Zé Bispo é um treinador que poupa muito o 
cavalo, ele não gosta nada de forçar o animal, 
e tudo tem seu tempo e hora certa, e graças 
a Deus, esse é o nosso momento de vitória. 
Vence o humilde. Esse é o meu slogan, que 
eu quero levar sempre na minha vida. Foi a 
herança que meu pai deixou: humildade. É 
isso que prevalece na vida do ser humano.”

Falamos também com Zé Bispo, que não 
conteve as lágrimas:

“Só tenho a agradecer a Deus, por ainda 
estar na ativa.. desde o começo... Não vou 
conseguir... só agradecer a Deus! E aos meninos 
que trabalham comigo, aos meus amigos, a 
toda turma que torce pra mim, só agradecer”.

Eládio Benevides,
Proprietário de Splendido

O Zé Bispo é um treinador que 

poupa muito o cavalo, ele não 

gosta nada de forçar o animal, 

e tudo tem seu tempo e hora 

certa, e graças a Deus esse é o 

nosso momento de vitória. Vence 

o humilde. Esse é o meu slogan, 

que eu quero levar sempre na 

minha vida. Foi a herança que 

meu pai deixou: humildade.

É isso que prevalece na vida do 

ser humano.
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Na primeira das cinco classificatórias do 

GP Super Speed – Marc Nacamuli de 201 

metros, vitória de Granite Bueno (Granite 

Lake x Eye Am Bueno, Mr Eye Opener) de 

criação de Marco Botelho e propriedade do 

Stud K & P. Após uma largada equilibrada, 

GRANITE BUENO e FANTASTIC FUEGO DAL 

travaram uma linda batalha, nas balizas 5 

e 6, respectivamente. 

O tordilho manteve pequena vantagem 

para vencer com 11.709s (AAA-98), com 

apenas uma cabeça de vantagem. GRANITE 

BUENO correu sob a sela de V A Barros e 

treinamento de M Artemam.

CLASSIFICATÓRIAS

GP SUPER SPEED
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Na segunda eliminatória do GP Super 

Speed – Marc Nacamuli, quem chegou 

em primeiro foi a fêmea zaina de criação 

de Plínio de Rezende Kiehl e propriedade 

do Haras Fazenda São José, DARLIN LAKE 

PK (Granite Lake x Hollandiza PK, Holland 

Ease).

Pela baliza 3, logo na largada ela tomou 

a dianteira para vencer com autoridade, 

cravando 11.722s (AAA-98) com ½ corpo 

de vantagem de FIESTA FOR ME HJS. 

DARLIN LAKE PK foi guiada por D 

Conceição sob treinamento de R Rosa. 

CLASSIFICATÓRIAS

GP SUPER SPEED
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No terceiro páreo classificatório, a 

vitoriosa foi CORONA DARLING PK (Corona 

For Me x Hollandiza PK, Holland Ease) de 

criação e propriedade de Plínio de Rezende 

Kiehl. 

A fêmea castanha largou bem para 

cruzar o disco final com 11.726s (AAA-

97), defendendo-se de AUGUSTUS VERDE, 

que ficou com a segunda colocação, com 

apenas um pescoço atrás. 

CORONA DARLING PK contou com C 

Medina na condução e M M Tavares no 

treinamento.

CLASSIFICATÓRIAS

GP SUPER SPEED
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O quarto a se classificar para a final 

do GP Super Speed – Marc Nacamuli, 

foi TELLER APOLLO MRL (Teller Cartel X 

Amanda Jumpim, Apollo VM).

O macho castanho de criação e 

propriedade do Haras Portofino veio 

pela baliza 6, disputando metro a metro 

com CHURCHILL VERDE, para chegar na 

frente, cravando 11,737s (AAA-97) com 

um pescoço de vantagem.

TELLER APOLLO MRL venceu montado 

por D Oliveira e treinado por M O Artemam.

CLASSIFICATÓRIAS

GP SUPER SPEED
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Na quinta e última classificatória, vitória de 

NORTH AMERICAN (Corona For Me x Winning 

Tradition, Storm Cat). O macho castanho 

de criação e propriedade de Silvia Maria 

Pincinato Dollo, que entrou de última hora 

na disputa após seu páreo ser cancelado e 

o Super Speed ser sua segunda opção, veio 

por meio de raia para vencer com a melhor 

marca entre os competidores: 11.706s (AAA-

98), com apenas um pescoço de vantagem, 

defendendo-se de TELLER TIMES MRL.

NORTH AMERICAN correu sob a sela de C 

Medina e treinamento de M M Tavares.

CLASSIFICATÓRIAS

GP SUPER SPEED
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O sétimo páreo da reunião foi o Páreo 

Edi Carlos Rodrigues de Paula de 201m 

para animais sem índice de velocidade. 

Para a alegria do homenageado no páreo, 

FULECO SECRETS ERP (No Secrets Here x 

Sukita Vista, Signed To Fly) de criação e 

propriedade de Edi Carlos Rodrigues de 

Paula, foi o vencedor.

Guiado por N Jara e treinado por M M 

Tavares, o alazão tostado veio por fora 

e cruzou o disco final com 12,009s (AA-

85), com uma cabeça de vantagem de 

ORGULHOSA LA SHOW.

PÁREO EDI CARLOS
RODRIGUES DE PAULA 
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No Páreo Haras Fazenda São José, o 

oitavo páreo da tarde, de 201 metros para 

animais com índice de velocidade até 84, 

quem logrou a vitória foi a fêmea de criação 

de Mario André e propriedade do Stud JSS, 

PRINCESS LAKE DASH (Granite Lake x Lara 

Corona, Fantastic Corona Jr).

Num páreo cheio, com 8 animais na 

disputa, a tordilha representante de 

Pernambuco, tomou a frente pela baliza 2 e 

venceu com a marca de 11.903s (AA-89), com 

uma cabeça de vantagem de DAMA JESS, que 

ficou com a segunda colocação. PRINCESS 

LAKE DASH contou com treinamento de A 

Dutra e foi conduzida por A R Lima.

PÁREO HARAS
FAZENDA SÃO JOSÉ
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Dezessete animais inscritos no Torneio 
Especial Guilherme Gregolin disputaram em 
4 classificatórias as vagas na final desta prova 
de 201 metros para animais sem índices ou 
inéditos.

Na primeira classificatória, a inédita XANTAL 
FOR ME FJM (Corona For Me x Xantal Vista, 
Chicks Regard) de criação e propriedade do 
Haras Mantovani do Paraná, brincou de correr. 
Logo na largada, a tordilha saltou na frente e foi 
abrindo luz para vencer com o melhor tempo das 
classificatórias: 11,765s (AAA-96), com um corpo 
e ¾ de vantagem de DALILA FANTASTIC (Fantastic 
Corona Jr x My First Stone, SC Chiseled In Stone) 
que ficou em segundo lugar, mas classificou-se 
por tempo (11,984s – AA-86). XANTAL FOR ME 
FJM contou com J D Pereira na condução e F F 
Mendes no treinamento.

CLASSIFICATÓRIAS 
TORNEIO ESPECIAL GUILHERME GREGOLIN
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Na segunda disputa, quem venceu foi 

JOULE FANTASTIC AD (Fantastic Corona Jr x 

Mystery Down, First Down Dash) de criação do 

Ana Dantas Ranch e propriedade do Stud Cha 

Cha Cha. 

A fêmea castanha largou firme e numa bela 

disputa, venceu com uma cabeça de vantagem, 

cravando 11,895s (AAA-90). Ela defendeu-se de 

AVATAR LAKE (Granite Lake x Fortuna Gold, Gold 

Medal Jess) que com o tempo de 11,921 (AA-89) 

também se classificou para a final. 

JOULE FANTASTIC AD foi treinada por R Rosa 

e conduzida por B Guimarães.

CLASSIFICATÓRIAS 
TORNEIO ESPECIAL GUILHERME GREGOLIN
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No terceiro páreo classificatório deu LA 

FAVORITA HJS (Get Down Perry x Panther 

Queen HJS, Panther Mountain) de criação e 

propriedade de Marcos Ferreira e Sá. A disputa 

foi acirrada e a chegada sensacional. Pela 

baliza 3, ESPOLETO GOLIAS WLR vinha em 

primeiro, mas no último galão, LA FAVORITA HJS 

ultrapassou o adversário e venceu por focinho, 

sendo apenas um milésimo de segundo mais 

veloz.

A fêmea castanha classificou-se com o tempo 

11,985s (AA-86) tendo M J Medina na condução 

e M M Tavares no preparo.

CLASSIFICATÓRIAS 
TORNEIO ESPECIAL GUILHERME GREGOLIN
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Na quarta eliminatória, a vitória ficou com 

CANA FOR ME JQM (Corona For Me x Fish On 

Cap, Fishers Dash) de criação e propriedade do 

Haras Jaguaruana. 

Num páreo equilibrado, a fêmea zaina veio 

pela baliza 7 para cruzar o disco final com 

a marca de 11,910s (AA-89), com ½ corpo de 

vantagem do segundo colocado.

Em seu encalço vinha QATAR CARTEL HLA, 

que com a marca de 11,984s (AA-86), classificou-

se por tempo, porém não participa da final pois 

foi retirado (forfait) nesta quarta, 16/06.

CLASSIFICATÓRIAS 
TORNEIO ESPECIAL GUILHERME GREGOLIN
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VENCEDORES DO GP AMERICA 
FUTURITY RECEBEM PREMIAÇÃO

Na semana passada, foram entregues ao 

treinador e jóquei campeões do GP America 

Futurity, um carro 0Km e uma moto 0Km, 

respectivamente. 

Tanto o treinador Rivail Rosa, como o 

jóquei D Conceição, que já haviam ganhado 

os veículos pela vitória no GP Brazilian 

Futurity com PARTY HARD, receberam 

novamente a premiação, agora pela vitória 

no GP America Futurity com MY JESS FOR 

ME. A parceria é pé quente! Parabéns aos 

profissionais!



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

