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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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Do jeito que a gente gosta! De casa cheia, o Jockey Club 
de Sorocaba mais uma vez foi o palco de grandes corridas e 
muitas emoções.

Com a programação repleta de páreos, 11 no total, as 
provas começaram cedo. Às 10h30, foi realizado o páreo Leilão 
Haras Portofino & Convidados, nos 275m, com 7 animais. Um 
lindo começo para o dia, com vitória de GOLDETOILE WAY 
(Gold Medal Jess x Etoile Runaway, Ocean Runaway). Veja:

15.362s (AAA-91) – GOLDETOILE WAY
15.451s (AA-88) – OLA DE MAR
15.484s (AA-87) – CONDESSA EAGLE MRL
15.508s (AA-86) – KANT SEIS
15.541s (AA-85) – JESS DANDY
15.633s (AA-82) – FLYING SENATOR STM
15.743s (IV-78) – KABALA SENATOR

Já na sequência, veio a grande final do GP Super Sprint 
nos 275 metros e R$ 200 mil de bolsa. Os quatro finalistas 
se encontraram às 11h00 para a disputa final. Quem sagrou-
se campeão foi SIR RUNAWAY JM, um filho de Wicked Eagle 
em mãe Ocean Runaway, de criação e propriedade de Jorge 
Maluf Neto, ficando com os mais de R$ 80 mil de premiação 
ao vencedor. Confira os tempos e colocações:

15.264s (AAA-94) – SIR RUNAWAY JM
15.355s (AAA-91) – DEVASSA VISTA
15.389s (AAA-90) – ODALISCA TELLER HFSJ
15.555s (AA-85) – BLUE IVY

Os três páreos seguintes foram as classificatórias do GP 
Presidente do Centro Hípico do Oeste - Sr. Jonatas Dantas 
- I Derby. A disputa então passou para os 301 metros, 
neste grande prêmio que tem R$ 100 mil de bolsa original. 
Dez competidores batalharam pelas 6 vagas na final (os 3 
vencedores mais os 3 melhores tempos).

A primeira a carimbar a passagem para a final foi PRIMEIRA 
FAST HWS (Granite Lake x Jewel Fast HWS, Fast Pass Jess) de 
criação Antonio Lírio Simon e propriedade do Stud Rancho 
Alegre, já cravando o melhor tempo das classificatórias.

Na segunda eliminatória, venceu EURICO FOR ME JQM, 
castanho filho de Corona For Me em mãe First Down Dash, 
de criação e propriedade do Haras Jaguaruana. Seus dois 
adversários no páreo BLACK SPLASH (Tac It Like a Man x 
Chick Good Opener, Good Reason SA) de Tiago Dollo e TELLER 
TURIM MRL  (Teller Cartel x White Zoom, Shazoom) do Haras 
Portofino também se classificaram, mas pelo tempo.

Na última classificatória,  o vitorioso foi BREEZE WAGON 
FS (Delicate Breeze x Painted Veil B, PYC Paint Your Wagon), 
de criação de Frederico Stancof e propriedade do Haras 
Brasil. Ele venceu com autoridade e THE GOOD KISSER WA 
(Good Dash Reason WA x Kiss Me For Me SA, Corona For Me) 

de Roberto Sylvio Abdalla que ficou na segunda colocação 
conquistou a classificação por tempo. Confira os classificados 
e seus respectivos tempos:

16.314s (AAA-98) – PRIMEIRA FAST HWS
16.334s (AAA-97) – BREEZE WAGON FS
16.401s (AAA-95) – EURICO FOR ME JQM
16.467s (AAA-93) – BLACK SPLASH
16.476s (AAA-93) – TELLER TURIM MRL
16.480s (AAA-93) – THE GOOD KISSER WA

Após esses 5 primeiros páreos, chegou o momento das 
classificatórias do GP Brazilian Futurity, nos 320 metros. 
Foram mais 6 páreos nos quais só os vencedores passariam 
para a próxima fase.

O primeiro embate foi vencido por DIABOLICAL WAGON 
FJM (Granite Lake x Carlotta Wagon, PYC Paint Your Wagon) 
de criação e propriedade do Haras Mantovani, estreando em 
grande estilo.

CHEFE TELLER MRL (Teller Cartel x Dashin Follies, Strawfly 
Special) de criação e propriedade do Haras Portofino, fez 
bonito ao vencer sua classificatória, mostrando que está 100%.

A terceira classificatória foi vencida por MACARENA 
REASON WA (Good Dash Reason WA x Genoma Daring, Tolltac 
Daring) de criação e propriedade de Roberto Sylvio Abdalla.

Com o melhor tempo entre os competidores, MISS ISAO 
JQM (Mr Jess Perry x Cortona Cartel, Corona Cartel) do Haras 
Jaguaruana voou baixo e se classificou como favorita no quarto 
páreo eliminatório.

Em seguida, QUANTICO SENATOR HWS (Louisiana Senator 
x Royal Wild Dynasty, FDD Dynasty) de criação de Antonio Lírio 
Simon e propriedade deste com Fabio Mattos, fez a lição de 
casa e está na grande final.

A última vaga para a final do GP Brazilian Futurity foi 
conquistada por ROYAL FANTASTIC (Fantastic Corona Jr x 
Sheza Royal Dream, Royal Streakin) de criação de Erico Braga 
e propriedade do Haras Fazenda São José, fechando assim o 
quadro dos classificados:

17.155s (AAA-99) – MISS ISAO JQM
17.332s (AAA-93) – DIABOLICAL WAGON FJM
17.373s (AAA-92) – MACARENA REASON WA
17.473s (AA-89) – QUANTICO SENATOR HWS
17.520s (AA-88) – CHEFE TELLER MRL
17.572s (AA-87) – ROYAL FANTASTIC

Agora, na próxima reunião, é chegada a hora de 
conhecermos os campeões desses grandes prêmios. Quais os 
craques que levarão os canecos para casa? E como emoção 
pouca é boabagem, vamos também torcer juntos pelos 
inscritos no GP America Futurity de 365 metros, que este ano 
conta R$ 200 mil em prêmios. E então, vamos lotar a casa?

CASA CHEIA E
REPLETA DE EMOÇÃO
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https://www.mbaleiloes.com.br/pdf/catvelocidade22videos1.pdf
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ESCREVE SEU NOME NA HISTÓRIA DO SUPER SPRINT

SIR RUNAWAY JM

O título de membro da nobreza monárquica 
“SIR” ele já tinha nome, mas agora pode cantar 
aos quatro ventos que também é detentor de 
outro título: o do GP Fernando Muniz de Souza - 
Super Sprint 2022. 

SIR RUNAWAY JM escreveu seu nome na 
história deste Grande Prêmio de 275 metros no 
sábado 23 de abril ao superar os 3 adversários 
que estavam na disputa: DEVASSA VISTA, 
ODALISCA TELLER HFSJ e BLUE IVY.
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 O tordilho de dois anos e oito meses de 
idade, filho de Wicked Eagle e Miss Runaway 
(Ocean Runaway) largou um pouco atrás, 
mas foi no encalço de DEVASSA VISTA (No 
Secrets Here x Pinky Powder Puff, Corona 
Cartel) que dominou boa parte da prova.
Sem perder o foco ele continuou numa 
crescente e superou os adversários, 
cruzando o disco final em primeiro lugar, 
marcando 15,264s (AAA-94).

Com a vitória, SIR RUNAWAY JM se 
mantém invicto com duas vitórias em 
duas apresentações em Sorocaba. De 
criação e propriedade de Jorge Maluf 
Neto, o campeão foi guiado por A Ramos 
e treinado por A Artemam.

Dra. Adriana Nogueira, da equipe de 
A Artemam falou um pouco sobre as 
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Dra. Adriana Nogueira,
da equipe de A Artemam

“É o preparo, a criação 

muito bem feita do Maluf. 

Queria mandar um abraço 

para o Dr. Luiz também que 

não pode estar aqui hoje. E 

é assim... só mostrar todo 

potencial e qualidade da 

criação do Maluf.”

qualidades do craque:
“É o preparo, a criação muito bem feita 

do Maluf. Queria mandar um abraço para 
o Dr. Luiz também que não pode estar aqui 
hoje. E é assim... só mostrar todo potencial e 
qualidade da criação do Maluf.”

Alisson Artemam, responsável pelo 
treinamento de Sir Runaway JM, e que 
foi um jóquei vencedor no hipódromo de 
Sorocaba, agora começa a se destacar 
como treinador assim como o pai e o 
irmão. Muito emocionado, também falou 
conosco na trasmissão ao vivo:

“Puxei o sangue do pai um pouco, né? 
(risos). É muita pressão, é muita coisa. O pai 
é 5 anos, é hexa. É muita história junto!”
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Reunindo 10 competidores para a disputa 
de 6 vagas na final (os 3 vencedores mais os 3 
melhores tempos), aconteceram no sábado, 23, 
as classificatórias do GP Presidente do Centro 
Hípico do Oeste – Sr. Jonatas Dantas – I Derby 
nos 301 metros e R$ 100 mil de dotação original,

Na primeira classificatória, a zaina PRIMEIRA 
FAST HWS (Granite Lake x Jewel Fast HWS, Fast 
Pass Jess) de criação de Antonio Lírio Simon e 
propriedade do Stud Rancho Alegre, saiu na 
frente e desfilou na pista, vencendo com o 
melhor tempo das classificatórias: 16.314s, um 
índice de velocidade AAA-98. 

PRIMEIRA FAST HWS garantiu sua vaga na final 
sob o comando de J D Pereira e com treinamento  
de M Praxedes.

CLASSIFICATÓRIAS

GP I DERBY
Em três classificatórias, foram definidos no dia 23 de abril os seis finalistas

do GP Presidente do Centro Hípico do Oeste - Sr Jonatas Dantas - I Derby
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Na segunda eliminatória, vitória 
sensacional de EURICO FOR ME JQM, 
castanho filho de Corona For Me  e  
Dashing Folly (First Down Dash), de criação 
e propriedade do Haras Jaguaruana. 

Após não fazer uma boa largada,  de trás 
ele foi buscar a vitória superando os outros 
dois adversários, BLACK SPLASH (Tac It 
Like A Man x Chick Good Opener, Good 
Reason SA) e o até então invicto TELLER 
TURIM MRL (Teller Cartel x White Zoom, 
Shazoom) que também se classificaram, 
mas pelo tempo. 

EURICO FOR ME JQM venceu com a marca 
de 16.401s (AAA-95), teve treinamento de 
M M Tavares e C Medina na condução.

CLASSIFICATÓRIAS

GP I DERBY
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No terceiro e último páreo eliminatório, 
quem venceu foi BREEZE WAGON FS 
(Delicate Breeze x Painted Veil B, PYC Paint 
Your Wagon), conhecido na Argentina 
como Viento Suave. 

A primeira parte da prova foi bem 
equilibrada, mas o castanho de criação de 
Frederico Stancof e propriedade do Haras 
Brasil venceu firme, marcando 16.344s 
(AAA-97) com vantagem de mais de um 
corpo de THE GOOD KISSER WA (Good Dash 
Reason WA x Kiss Me For Me SA, Corona 
For Me) que se classificou por tempo.

BREEZE WAGON FS correu sob a sela de 
A Silva e treinamento de J C Rocha.

CLASSIFICATÓRIAS

GP I DERBY
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O tão esperado Grande Prêmio Brazilian 
Futurity, prova de 320 metros para animais 
de 2 anos, com a incrível bolsa de R$ 800 
mil – teve suas classificatórias realizadas no 
sábado 23/04. 

O campeão do GP Criadores da Velocidade 
(301m) disputado em fevereiro deste ano em 
Ponta Porã estreou em Sorocaba com vitória. 
DIABOLICAL WAGON FJM (Granite Lake x 
Carlotta Wagon, PYC Paint Your Wagon) de 
criação e propriedade do Haras Mantovani 
foi o primeiro a se classificar.

Na largada, COMANDANTE EAGLE MRL foi 
melhor, mas DIABOLICAL WAGON FJM partiu 
em seu encalço e disparou na frente para 
vencer com o tempo de 17.332s (AAA-93) com 
mais de um corpo de vantagem.

 O zaino contou com J D Pereira na 
condução e V Antunes no preparo.

CLASSIFICATÓRIAS

GP BRAZILIAN FUTURITY
A corrida pela maior premiação do turfe na América do Sul teve início no sábado,

23 de abril, com 32 inscritos disputando as 6 vagas na final
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Após o susto em sua estreia em 

março, na classificatória do Torneio 

Início, CHEFE TELLER MRL filho de Teller 

Cartel e Dashin Follies (Strawfly Special) 

de criação e propriedade do Haras 

Portofino, mostrou que está muito bem.

Ele dominou a prova tomando a frente 

logo no ínicio e venceu com autoridade, 

cravando 17.520s (AA-88) com um corpo 

e ¼ de vantagem. O alazão venceu sob 

a sela de B Guimarães e contou com 

treinamento de R Rosa.

CLASSIFICATÓRIAS

GP BRAZILIAN FUTURITY
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Estreando em Sorocaba, a campeã 

do Paraná Futurity (301m) em dezembro 

de 2021, MACARENA REASON WA (Good 

Dash Reason WA x Genoma Daring, Tolltac 

Daring) fez uma belíssima prova e venceu 

a terceira classificatória do GP Brazilian 

Futurity.

De criação e propriedade de Roberto 

Sylvio Abdalla, ela saiu atrás mas veio num 

atropelo e cruzou o disco final  na frente, 

marcando 17.373s (AAA-92) com meio 

corpo de vantagem. MACARENA REASON 

WA venceu com treinamento de S Sampaio 

e A R Lima na condução.

CLASSIFICATÓRIAS

GP BRAZILIAN FUTURITY
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A quarta classificatória trouxe a 

favorita para a final. Desfilando na 

pista, MISS ISAO JQM (Mr Jess Perry 

x Cortona Cartel, Corona Cartel) 

classificou-se para a final do GP 

Brazilian Futurity com o melhor tempo 

das eliminatórias, 17.155 (AAA-99). 

De criação e propriedade do Haras 

Jaguaruana, a alazã inédita venceu 

com autoridade, com mais de um 

corpo de vantagem. 

MISS ISAO JQM foi guiada por C 

Medina e treinada por M M Tavares.

CLASSIFICATÓRIAS

GP BRAZILIAN FUTURITY
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O quinto classificado para a final do 

GP Brazilian Futurity foi QUANTICO 

SENATOR HWS (Louisiana Senator x 

Royal Wild Dynasty, FDD Dynasty) 

de criação de Antonio Lírio Simon e 

propriedade deste com Fabio Mattos. 

Numa linda disputa, ele saiu na 

frente e se manteve na liderança 

até vencer com a marca de 17.473s 

(AA-89) com apenas uma cabeça de 

vantagem.

B Guimarães conduziu o vencedor 

e R Rosa foi o treinador.

CLASSIFICATÓRIAS

GP BRAZILIAN FUTURITY
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A última vaga para a final do GP 

Brazilian Futurity foi conquistada 

por ROYAL FANTASTIC (Fantastic 

Corona Jr x Sheza Royal Dream, Royal 

Streakin) de criação de Erico Braga e 

propriedade do Haras Fazenda São 

José. 

Em bela apresentação, o tordilho  

tomou a dianteira e venceu firme,  

com mais de um corpo de vantagem, 

marcando 17.572s (AA-87). 

Contou com R Rosa no preparo e D 

Conceição nas rédeas.

CLASSIFICATÓRIAS

GP BRAZILIAN FUTURITY
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Abrindo a reunião 03/2022, sete animais 
ficaram lado a lado para a disputa do páreo 
Haras Portofino & Convidados, de 275 metros 
para cavalos inéditos.

A largada foi equilibrada, com OLA DE 
MAR (Corona For Me x Wave Rider, First 
Down Dash), pela baliza 8, chegando a liderar 
boa parte da prova. Mas por meio de raia, 
na baliza 5, GOLDETOILE WAY (Gold Medal 
Jess x Etoile Runaway, Ocean Runaway) foi 
despontando nos metros finais para vencer 
com a marca de 15.362s (AAA-91), com meio 
corpo de vantagem de OLA DE MAR.

GOLDETOILE WAY é uma alazã de criação e 
propriedade de Renato E. Rezende Barbosa. 
Foi guiada por J J Medina e treinada por A J 
Macedo.

GOLDETOILE WAY
Alazã de criação e propriedade de Renato E. Rezende Barbosa

vence o Páreo Haras Portofino & Convidados
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O Jockey Club de Sorocaba está mais 
bonito e mais bem preparado para receber 
os craques que dão o show nas pistas.

Foi inaugurada no sábado, 23 de abril, 
a reforma da praça do paddock, elevando 
o espaço a nível internacional. Graças ao 
trabalho e investimento do criador Marcos 
Riberito Leite, proprietário do Haras 
Portofino, a área do paddock recebeu 
todo um preparo de solo cimento que 

INAUGURAÇÃO DA
REFORMA DO PADDOCK

Com patrocínio do Haras Portofino, Jockey Club de Sorocaba ganha mais beleza e qualidade
para aquecimento dos animais com reforma no paddock

trouxe mais conforto ao aquecimento dos 
animais, além do plantio de 4 palmeiras e 
a colocação de grama num lindo trabalho 
de paisagismo.

Para marcar esse momento especial, 
foi realizada uma solenidade na qual 
estiveram presentes junto a Marcos 
Leite, os representantes da diretoria: o 
Sr. Erico Braga - Presidente do Jockey 
Club de Sorocaba; o Sr. Jonatas Dantas - 
Presidente do Centro Hípico do Oeste; e os 
vice-presidentes Eugênio Nunes e Ademir 
Rorato.

Juntos eles falaram ao público e 
realizaram a retirada do tecido sobre a 
placa inaugural, acompanhe a seguir fotos 
do evento e as palavras dos diretores.
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Erico Braga

“Gostaria de agradecer a presença 
de todos aqui prestigiando o Brazilian 
Futurity, é a nossa maior prova em 
dotação. Agradecer aqui ao Marcos Ribeiro 
Leite que proporcionou e patrocinou essa 
benfeitoria aqui no nosso paddock para 
que os animais tenham mais conforto. 
Fizemos o solo cimento, melhoramos o 
piso e vamos melhorar um pouco mais 
ainda os boxes do paddock. É disso nós 
precisamos. De gente incentivando e 
melhorando o nosso Jockey Clube. Está 
bonito, pintado, já conseguimos tudo o 
que era preciso para a legalização do 
Jockey e agora é só a gente proporcionar 
belas corridas a todos vocês!”

Jonatas Dantas

“Gostaria de agradecer a todos que 
estão presentes prestigiando o Brazilian 
Futurity. Agradecer o Sr. Erico, presidente 
do Jockey Club, agradecer toda a diretoria. 
Agradecer a você, Marcos, que sempre 
está marcando a história no Jockey Club. 
Esse investimento que você faz e está 
fazendo realmente marca aquilo que é a 
nossa paixão, que é o Quarto de Milha de 
velocidade. Muito obrigado! 

Desejo a todos um boa sorte no 
Brazilian, esta que é hoje a maior corrida 
da América do Sul. E dizer que esse Jockey 
está cada vez mais forte através da união 
de todos os criadores, do incentivo. E esse 
é o caminho que a gente tem que seguir. 
Obrigado e boa sorte. Parabéns, Marcos!”
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Marcos Ribeiro Leite

“Na realidade, eu só quero agradecer 
ao prestígio de todos. A gente colabora na 
medida do possível para que o Jockey seja 
cada vez melhor, cada vez mais bonito, 
para que as nossas corridas sejam cada 
vez mais brilhantes e nós precisamos de 
um local preparado para isso. Essa praça 
sempre me incomodava, e eu achava que 
a gente precisava fazer dela um local de 
desfile real dos nossos animais. 

Então, é de todo o coração que a gente 
faz isso, porque a gente sabe que todos 
nós somos unidos por essa paixão que é 
o Cavalo, que é corrida de cavalos. Agora 
que vença o melhor, e bem apresentado 
aqui na praça do paddock. Obrigado a 
todos. Vamos torcer!”

Eugênio Nunes

“Quero parabenizar o Marcos por esse 
incentivo maravilhoso. O Jockey Club de 
Sorocaba é um lugar maravilhoso, é um 
lugar de família, um lugar onde a gente 
se sente bem, eu me sinto bem em trazer 
minha família para assistir as corridas 
aqui. Nós precisamos disso, Marcos, de 
pessoas como você, que incentivam, que 
acreditam, que fomentam para que cada 
vez mais o Jockey Club de Sorocaba possa 
estar melhor. A todos os treinadores e a 
todos os proprietários: precisamos ter 
união cada vez mais, para tornar cada 
dia mais bonito. Fico muito feliz! É um 
momento de muita alegria para mim em 
poder ver essas benfeitorias!”
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Ademir Rorato

“Marcos, nós ficamos muito agradecidos 
a este empenho seu e a sua dedicação. 
Tenho certeza, que a diretoria sempre o 
receberá de braços abertos. Ficou muito 
bonito e vocês aqui é que vão usufruir, os 
turfistas que vão participar de cada páreo 
a cada quinze dias aqui no Jockey Club de 
Sorocaba. O Jockey está sendo conservado 
e será conservado eternamente, podem 
ter certeza disso.”


