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saiba mais:

vetnil.com.br

 ✓ Formação e manutenção da integridade de  
 células de rápida multiplicação

 ✓ Elementos fundamentais para o metabolismo  
 das células sanguíneas

 ✓ Minerais quelatados com glicina
 ✓ Espirulina
 ✓ Boost para início de protocolo
 ✓ Praticidade: administração por seringa
 ✓ Ótimo rendimento: 7 doses para um cavalo  

 adulto e 14 doses para um potro

Melhor condição nutricional 
e metabolismo celular para 
cavalos de alta performance.

LANÇAMENTO
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No dia 2 de abril, a emoção correu solta em mais 
uma tarde no Jockey Club de Sorocaba. Todas as 
atenções voltadas para os atletas que começam a se 
destacar nas pistas e já iniciam uma outra corrida, a 
pela vitória nas estatísticas.

Na segunda reunião do ano, contamos com 
um total de 6 páreos. Na abertura dos trabalhos, a 
primeira disputa foi o Páreo 4º Leilão Haras Brasil & 
Convidados nos 275 metros para animais inéditos. 
Pista cheia, com 7 animais. Uma grande corrida, 
chegando a desbancar tempos até das classificatórias 
do GP Super Sprint que viriam na sequência. Neste 
primeiro páreo, a vitória foi de AMOR DE MÃE, 
uma fêmea Granite Lake em My First Stone, por SC 
Chiseled In Stone. Confira:

15,496s (AA-87) - AMOR DE MÃE
15,540s (AA-85) - XANTILY IS BAC
15,558s (AA-84) - DIVINA TELLER MRL
15,574s (AA-84) - CORONA KISS HJS
15,612s (AA-83) - GURIA FANTASTICA
15,656s (AA-81) - KALIMERA FAMOUS
15,864s (IV-74) - HIGHLANDER GOLD

A partir do segundo páreo, foram realizadas 
as quatro classificatórias do GP Super Sprint nos 
275 metros e R$ 200 mil de bolsa. Dezoito animais 
entraram na pista para a disputa das 4 vagas na 
final, destinadas aos vencedores de cada páreo. As 
batalhas foram acirradas.

No primeiro páreo, vitória de SIR RUNAWAY JM por 
uma cabeça de vantagem. Único macho a ir para a 
final, ele é um Wicked Eagle em mãe Ocean Runaway 
de criação e propriedade de Jorge Maluf Neto.

Na segunda eliminatória DEVASSA VISTA, fêmea 
de criação do Haras Vista Verde e propriedade do 
Haras Fazenda São José, venceu com um pescoço de 
vantagem, garantindo sua vaga na final. Ela é filha 
de No Secrets Here com Pinky Powder Puff (Corona 
Cartel).

No terceiro páreo classificatório, o Haras Fazenda 
São José emplacou mais uma fêmea para a final, 

desta feita com ODALISCA TELLER HFSJ, filha de Teller 
Cartel em mãe Signed To Fly, vencendo com uma 
cabeça de vantagem.

Na última classificatória, BLUE IVY fez o melhor 
tempo entre os competidores. Essa fêmea Granite 
Lake em mãe Mr Jess Perry, de criação de Erico 
Braga e propriedade deste em parceira com o Stud 
FD, venceu com 3/4 de vantagem e vai à final como 
favorita. Confira os tempos dos classificados:

15.471s (AA-87)  – BLUE IVY
15.499s (AA-86) – DEVASSA VISTA
15.519s (AA-86) – SIR RUNAWAY JM
15.622s (AA-82) – ODALISCA TELLER HFSJ

Fechando a tarde de corridas, veio a grande final 
do GP Jockey Club de Sorocaba - Torneio Início, prova 
de 301 metros que contou com uma bolsa de R$ 200 
mil. Cinco finalistas se emparelharam para a disputa, 
filhos de 4 diferentes garanhões: um de Granite Lake, 
dois de Fantastic Corona Jr, um de Teller Cartel e outro 
de Get Down Perry.

Quem levou a melhor foi Granite Lake com seu 
filho GRANITE REASON de criação de Érico Braga e 
propriedade do Stud America do Sul, levando para 
casa os mais de R$ 76 mil da bolsa destinados ao 
vencedor. Acompanhe:

16.717s (AA-85) – GRANITE REASON
16.759s (AA-84) – KITKAT CORONA AD
16.887s (AA-80) – MR FANTASTIC JESS
16.891s (AA-80) – DIMONA VISTA
16.945s (IV-78) – DOWNTOWN VERDE

Dessa forma, seguimos agora para a próxima 
etapa que acontece no dia 23 de abril com a final do 
GP Super Sprint, e as classificatórias do GP I Derby e 
do sempre muito esperado Brazilian Futurity, com R$ 
800 mil em premiação.

A corrida pela vitória continua! Sempre com muita 
emoção. Contamos com todos, seja presencialmente, 
ou em nossa transmissão ao vivo .

Um forte abraço!

A EMOÇÃO NÃO PARA
E DISPUTA CONTINUA!
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https://www.mbaleiloes.com.br/pdf/catportofinoV3.pdf
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COMEÇA COM A PATA DIREITA E LEVA O TORNEIO INÍCIO

GRANITE REASON
Às 15 horas do dia 02 de abril, MR FANTASTIC 

JESS, GRANITE REASON, KITKAT CORONA AD, 
DOWNTOWN VERDE e DIMONA VISTA, ficaram 
lado a lado para a disputa da grande final do GP 
Jockey Club de Sorocaba - Torneio Início, com R$ 
200 mil de bolsa.

Na abertura do partidor, todos saíram 
equilibrados. DIMONA VISTA ameaçou abrir 
pequena vantagem, mas logo foi superada por 

GRANITE REASON e KITKAT CORONA AD, que 
foram se destacando do pelotão.

Nos metros finais quem sagrou-se  campeão 
com um pescoço de vantagem foi o alazão 
GRANITE REASON com o tempo de 16.717s (AA-
85). Treinado por L Levir e guiado por L S Pereira, 
o campeão é filho de Granite Lake em mãe Good 
Reason SA, sendo criado por Erico Braga e de 
propriedade do Stud América do Sul. 
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Voltando a nossas entrevistas presenciais 
após o período da pandemia, nosso 
narrador Marcelo Pardini esteve ao lado dos 
vencedores no Winner Circle, e registrou 
algumas palavras do criador Érico Braga:

“Acho que o último Torneio Início que a 
gente ganhou foi com a Guapa. Então estamos 
repetindo a dose. Os dois filhos do Granite (Lake). 
Granite começou bem o ano. A gente trabalha 
bastante para isso. É uma paixão! Vamos em 
frente, vamos para próxima!”

Eriquinho, filho de Érico que divide os 
trabalhos do Haras Prata com o pai também 
falou conosco e agradeceu a vitória:

“É uma alegria muito grande a gente estar 
todos aqui novamente reunidos, ainda mais 
com a vitória do Granite Reason, é uma alegria 
dobrada. Agradecer ao Polo que confiou na 
nossa criação, confiou no nosso trabalho. 
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Érico Franciscato Braga, titular do Haras Prata
criador de Granite Lake.

“É uma alegria muito grande a 

gente estar todos aqui novamente 

reunidos, ainda mais com a 

vitória do Granite Reason,

é uma alegria dobrada.

Do mesmo jeito que a gente fez 

um trabalho para chegar a esse 

resultado, todos fizeram também. 

A diferença é muito pequena. 

Então parabéns a todos os 

participantes.

Ao treinador Levir, ao Flávio, à toda a equipe 
da cocheira, à toda a equipe do Haras Prata, 
desde o cruzamento, desde a escolha da matriz 
especial para o Granite. Deu tudo certo, graças 
à Deus. Hoje é o dia de comemorar, de colher os 
frutos.

Quando nasce em casa, independente se o 
animal é nosso ou não, se é de algum cliente, a 
gente tem um carinho super especial. Desde que 
nasce a gente já cuida e é toda uma equipe, todo 
um trabalho para chegar o dia de hoje. Então é 
o reconhecimento do trabalho, colher os frutos 
mesmo. Parabéns a todos os finalistas, a todos 
os participantes! Do mesmo jeito que a gente fez 
um trabalho para chegar a esse resultado, todos 
fizeram também. A diferença é muito pequena. 
Então parabéns a todos os participantes.”
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A primeira classificatória, corrida às 12h35, 
contou com 4 competidores. Nela, belíssima disputa 
com vitória de SIR RUNAWAY JM, de criação e 
propriedade de Jorge Maluf Neto. 

Com A Ramos na condução e A Artemam no 
preparo, esse tordilho filho de Wicked Eagle em Miss 
Runaway (Ocean Runaway), fez boa largada e tomou 
a frente, tendo em seu encalço MUCHACHA CARTEL 
HJS (Teller Cartel x Muchacha Lake, Granite Lake).

Pela baliza 3, SOLUCIONATOR FJM (Granite Lake 
x Libertina Jess, Gold Medal Jess) veio embalado e 
chegou a ficar na ponta, mas nos metros finais SIR 
RUNAWAY JM superou os adversários cravando 
15.519s (AA-86), com uma cabeça de vantagem de 
MUCHACHA CARTEL HJS, chegando há apenas um 
milésimo de segundo SOLUCIONATOR FJM. 

PODEROSA TELLER MRL (Teller Cartel x Gather 
The Roses, Mr Eye Opener) ficou com a quarta 
colocação.

CLASSIFICATÓRIAS

GP SUPER SPRINT
No dia 02 de abril foram realizadas as classificatórias do GP Fernando Muniz de Souza, o 

Super Sprint. Com bolsa de R$ 200 mil, a prova de 275 metros reuniu 18 animais de 2 anos 
para a disputa das 4 vagas para a final.
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No segundo páreo eliminatório, vitória 

da fêmea alazã DEVASSA VISTA de criação 

do Haras Vista Verde e propriedade do 

Haras Fazenda São José.

A alazã filha de No Secrets Here com 

mãe Corona Cartel, saltou na frente e foi 

abrindo caminho. Nos metros finais foi 

seguida de perto pelo tordilho CAPITÃO 

TELLER MRL (Teller Cartel x White Zoom, 

Shazoom), mas conseguiu manter-se a 

frente para vencer com a marca de 15.499s 

(AA-86) com um pescoço de vantagem.

DEVASSA VISTA teve treinamento de R 

Rosa e D Conceição na condução.

CLASSIFICATÓRIAS

GP SUPER SPRINT
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O terceiro animal a se classificar foi 

outra fêmea de propriedade do Haras 

Fazenda São José, ODALISCA TELLER HFSJ 

(Teller Cartel x Odalisca Fly VM, Signed 

To Fly).

Criação do Haras Fazenda São José, a 

alazã largou bem pela baliza 7 para na 

segunda metade da prova protagonizar 

uma linda disputa cabeça a cabeça com 

XANTHIC IS BAC (Desirio x Bac In Black 

RLT, Splash Bac).

Sob a sela de D Conceição e treinamento 

de R Rosa, ODALISCA TELLER HFSJ levou a 

melhor com o tempo de 15.622s (AA-82) 

com apenas uma cabeça de vantagem.

CLASSIFICATÓRIAS

GP SUPER SPRINT
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A última vaga para a final do GP Super 
Sprint foi conquistada pela fêmea filha do 
garanhão Granite Lake em mãe Mr Jess 
Perry, BLUE IVY. 

Criação de Erico Braga e propriedade da 
parceria deste criador com o Stud FD, BLUE 
IVY começou a se destacar dos adversários 
logo após a largada e manteve-se na 
ponta para cruzar o disco final na primeira 
colocação cravando o melhor tempo das 
classificatórias: 15.471s (AA-87), vantagem 
de ¾ sobre AKEMI EAGLE (Wicked Eagle x 
Miss Runaway, Ocean Runaway). BLUE IVY 
venceu com L S Pereira na condução e L 
Levir no preparo.

CLASSIFICATÓRIAS

GP SUPER SPRINT
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A primeira corrida da segunda reunião de 
2022 no Jockey Club de Sorocaba foi o Páreo 
4º Leilão Haras Brasil & Convidados, de 275 
metros para animais inéditos. 

Sete competidores estavam na disputa e 
quem se deu melhor foi AMOR DE MÃE, uma 
fêmea zaina filha de Granite Lake em mãe SC 
Chiseled In Stone.

O páreo foi disputado, mas correndo por 
dentro, pela baliza 2, ela venceu com o tempo 
de 15.496s (AA-87) cruzando o disco final com 
um pescoço de vantagem de XANTILY IS BAC 
(Desirio x Bac In Black RLT, Splash Bac) que 
vinha em seu encalço pela baliza 7. 

De criação e propriedade de Francisco 
B. dos Santos, AMOR DE MÃE contou com 
treinamento de R Rosa e foi guiada por K 
Bueno.

AMOR DE MÃE
VENCE O PÁREO 4º LEILÃO HARAS BRASIL & CONVIDADOS
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