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

Na reunião 07/2022 no Jockey Club de 
Sorocaba, realizada no dia 04 de junho, o 
público contou com 8 páreos em 3 diferentes 
distâncias. A programação começou às 11h30 
com as classificatórias do Torneio Especial Leilão 
Ana Dantas Ranch nos 201 metros. No primeiro 
páreo, KADRON CORONA filho de Fantastic 
Corona Jr e To Fly Special (Signed To Fly) do Haras 
El Remanso voou baixo, vencendo com mais de 3 
corpos de vantagem, cravando o melhor tempo 
entre as 3 eliminatórias, se tornando o destaque 
do torneio. Os demais classificados vieram nos 
outros dois páreos, que habilitou os vencedores 
mais os melhores tempos. Confira os finalistas:

11.878s (AAA-91) – KADRON CORONA (venc.)
11.960s (AA-88) – POESIA FOR ME MV (venc.)
11.988 (AA-86) – VIVA LENDA PK (venc.)
12.004 (AA-86) – DODGER VERDE
12.004 (AA-86) – APOLLITICAL SEIS JNN
12.014 (AA-85) – SECRET FOR CASH HFSJ

Na sequência, veio a final de outro torneio, 
também nos 201 metros. Desta vez foi o Torneio 
Especial 19º Leilão Haras São Jorge & Convidados, 
que teve como campeã a égua do Stud K & P 
CAROL LAKE. Filha de Granite Lake em mãe 
Tolltac Daring, ela fez bonito e garantiu o título. 
Veja os tempos e colocações:

11.843s (AAA-93) – CAROL LAKE
11.965s (AA-87) – MY REASON MV
11.995s (AA-86) – ALEXANDRITA GRANITE
12.001s (AA-86) – LUCKY EAGLE JM
12.034s (AA-84) – SPETACULARE FJM
12.048s (AA-84) – IN THE TELLER MRL

Às 14h foi o momento da grande final do GP 
Sorocaba Futurity nos 320 metros. GOLDETOILE 

WAY (Gold Medal Jess x Etoile Runaway, Ocean 
Runaway)  de criação e propriedade de Renato 
E. Rezende Barbosa foi a grande campeã. Invicta 
com 3 vitórias em 3 apresentações, ela venceu 
essa bela corrida e levou para casa mais de R$ 
76 mil da bolsa destinados ao campeão. Confira:

17.485s (AA-88) – GOLDETOILE WAY
17.524s (AA-87) – THOR FANTASTIC 3M
17.590s (AA-85) – DOWNTOWN VERDE
17.643s (AA-83) – DESTINY VISTA
17.726s (AA-81) – SOLUCIONATOR FJM

Finalizando a tarde de corridas, foram 
realizadas as classificatórias do GP Megarace 
- Gianni Franco Samaja, nos 402 metros. Dez 
animais entraram na pista em 3 páreos para 
a disputa de uma vaga na final. Classificando 
apenas os vencedores, os 3 finalistas definidos 
são:

21.361s (AAA-98) – MISS ISAO JQM
21.464s (AAA-96) – ROYAL FANTASTIC
21.593s (AAA-93) – SUSHI HABIT JQM

Destaque para MISS ISAO JQM, filha direta 
de Mr Jess Perry em mãe Corona Cartel. De 
propriedade do Haras Jaguaruana, ela já 
conquistou o GP Brazilian Futurity e agora, 
invicta, parte para a final do GP Megarace como 
favorita.

A próxima reunião no Jockey Club de Sorocaba 
acontece no próximo sábado, dia 18, com as 
classificatórias do GP Super Speed e a grande 
final do GP Megarace, que para o ano que vem, 
junto com o GP Brazilian Futurity contará com 
uma premiação de R$ 1 milhão garantida.

O show do Quarto de Milha de Corrida não 
para. Seguimos com tudo. Até lá!

PAIXÃO SEM MEDIDAS
EM QUALQUER METRAGEM
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LEVA O GP SOROCABA FUTURITY
GOLDETOILE WAY
Surpreendendo com seu desempenho, ela conquista o Sorocaba 
Futurity e se mantém invicta com 3 vitórias em 3 apresentações,
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Surpreendendo a muitos, a fêmea 
filha de Gold Medal Jess e Etoile 
Runaway (Ocean Runaway) de criação 
e propriedade de Renato E. Rezende 
Barbosa, GOLDETOILE WAY, venceu a 
grande final do GP Sorocaba Futurity 
nos 320 metros. 

Fazendo uma boa largada e 
mantendo-se firme, ela cruzou o 
disco final em primeiro, cravando 
17.485s, superando o favorito THOR 
FANTASTIC HBR (Fantastic Corona Jr x 
Dercy Bryan, Blazen Bryan) que ficou 
na segunda colocação, há apenas ¼ 
de corpo. 

GOLDETOILE WAY levou os mais de 
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A J Macedo, treinador de
Goldetoile Way

Obrigado a todos! Quero 

agradecer ao trabalho dos 

meninos na cocheira, porque 

70% do trabalho é feito por eles.

R$ 76,5 mil da bolsa para casa e teve 
como jóquei J J Medina e foi treinada 
por A J Macedo (Bochecha).

Em entrevista logo após a corrida, 
Marcos Zaborowsky titular do Haras 
Vista Verde e parceiro do proprietário  
da campeã, falou sobre a parceria:

“Realmente estamos muitos felizes. 
Temos essa parceria com o Felipe, com 
o Tô, que deixa os cavalos na nossa 
estrutura de cocheiras liderada pelo 
Bochecha e a equipe maravilhosa que 
a gente tem. É muita alegria de ter essa 
parceria tendo sucesso, dando resultado, 
os parceiros felizes. E falando da potra, é 
uma potra que vem se mostrando a cada 
trabalho, a cada corrida. Não tinha os 
trabalhos de animar para correr grande 
prêmio, mas aí correu, estreou, ganhou 
e agora já é uma invicta em 3 corridas, 
e correndo, a meu ver, cada vez melhor. 
Nas 3 corridas só foi evoluindo.”

O treinador A J Macedo agradeceu 
a vitória:

Obrigado a todos! Quero agradecer 
ao trabalho dos meninos na cocheira, 
porque 70% do trabalho é feito por 
eles. Agradecer ao Haras Vista Verde 
também que dá todo o suporte, e ao 
Felipe da Fazenda Berrante por confiar 
no trabalho da gente e deixar os “bichos” 
aqui para a gente correr.
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No primeiro páreo, com apenas 2 

competidores (Kyoto Sanator AD foi 

retirado), vitória de KADRON CORONA 

(Fantastic Corona Jr x To Fly Special, Signed 

To Fly) de criação do Haras Já Se Vieram e 

propriedade do Haras El Remanso. 

Pela baliza 4, ele voou baixo para vencer 

absoluto, cravando 11,878s com mais de 3 

corpos de vantagem, sendo o mais veloz 

das eliminatórias.

KADRON CORONA venceu com o melhor 

tempo das classificatórias sob a sela de N 

Jara e treinamento de M M Tavares.

CLASSIFICATÓRIAS DO TORNEIO ESPECIAL

LEILÃO ANA DANTAS RANCH
A reunião 07/2022 no Jockey Club de Sorocaba começou com as classificatórias do Torneio Especial 
Leilão Ana Dantas Ranch, prova de 201 metros para animais inéditos ou perdedores já corridos em 

Sorocaba sem índice de velocidade. Dez animais dividiram-se em 3 páreos.
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A segunda eliminatória foi um belo páreo 

com uma disputa equilibrada. Mas quem se 

deu melhor foi VIVA LENDA PK (Corona For 

Me x Penta Bryan PK, Blazen Bryan), uma cria 

de Plínio de Rezende Kiehl e propriedade de 

Renato E. Rezende Barbosa.

Com C Medina na condução e M M Tavares 

no preparo, ela cruzou o disco final marcando 

11,988s com apenas um pescoço de vantagem 

de DODGER VERDE (No Secrets Here x Bits Of 

Bliss, Streakin La Jolla), que foi seguido por 

SECRET FOR CASH HFSJ (No Secrets Here x 

For Cash Toll, A Streak Of Cash). Ambos se 

classificaram por tempo.

CLASSIFICATÓRIAS DO TORNEIO ESPECIAL

LEILÃO ANA DANTAS RANCH
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Já no terceiro páreo eliminatório, 

POESIA FOR ME MV (Corona For 

Me x Poesia Appeals MV, Tres Seis) 

de criação e propriedade do Haras 

Monte Verde de Pernambuco, foi a 

vencedora.

Guiada por J J Medina e treinada por 

A J Macedo, ela anotou 11.960s com 

¼ de vantagem de APOLLITICAL SEIS 

JNN (Apollitical Jess x Fashion Seis AD, 

Tres Seis) que vinha em seu encalço e 

conseguiu a classificação por tempo.

CLASSIFICATÓRIAS DO TORNEIO ESPECIAL

LEILÃO ANA DANTAS RANCH
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A campeã do Torneio Especial 19º 
Leilão Haras São Jorge e Convidados 
é CAROL LAKE (Granite Lake x Kibriga 
Daring, Tolltac Daring).

De criação de Mario André e 
propriedade do Stud K & P, ela 
percorreu os 201 metros em 11.843s 
(AAA-93) chegando com um corpo 
de vantagem da favorita MY REASON 
MV (Good Reason SA x Take A Look, 
Separatist).

CAROL LAKE venceu guiada por V A 
Barros e treinada por A Artemam.

CAROL LAKE
É A CAMPEÃ DO TORNEIO ESPECIAL

19º LEILÃO HARAS SÃO JORGE & CONVIDADOS 
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Na primeira classificatória, vitória 

da fêmea SUSHI HABIT JQM (Desirio x 

One Fast Habit, Ivory James) de criação 

e propriedade do Haras Jaguaruana.

Num verdadeiro passeio, ela  abriu 

luz e venceu com mais de 2 corpos de 

vantagem cravando 21.593s.

SUSHI HABIT JQM venceu sob o 

comando de C Medina e treinamento 

de M M Tavares.

CLASSIFICATÓRIAS

GP MEGARACE
Sábado, 04 de junho, em Sorocaba foram realizadas as classificatórias do GP Megarace – Gianni Franco 
Samaja, tradicional prova de 402 metros que neste ano contou com uma bolsa original de R$ 400 mil. 

Foram 3 classificatórias com 10 animais na disputa.
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Na segunda eliminatória, o vencedor 

foi ROYAL FANTASTIC (Fantastic Corona 

Jr x Sheza Royal Dream, Royal Streakin) 

de criação de Erico Braga e propriedade 

do Haras Fazenda São José. 

Sob a sela de D Conceição e 

treinamento de R Rosa, ele saltou 

na frente e manteve a dianteira com 

GRANITE REASON em seu encalço 

até cruzar o disco final com o tempo 

de 21.464s com um corpo e meio de 

vantagem.

CLASSIFICATÓRIAS

GP MEGARACE
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A última classificatória foi vencida 
pela campeã do Brazilian Futurity 
2022, MISS ISAO JQM (Mr Jess Perry 
x Cortona Cartel, Corona Cartel) 
de criação e propriedade do Haras 
Jaguaruana.

Confirmando o favoritismo, pela 
baliza 5, a alazã venceu firme, com 
propriedade, anotando o melhor 
tempo das classificatórias: 21.361s 
com 2 corpos de vantagem. 

A craque correu com treinamento 
de M M Tavares e C Medina como 
jóquei.

CLASSIFICATÓRIAS

GP MEGARACE
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A PARTIR DE 2023 MEGARACE E BRAZILIAN FUTURITY
TERÃO PERMIAÇÃO GARANTIDA DE R$ 1 MILHÃO CADA

AS CORRIDAS
DOS MILHÕES

Na abertura da 15ª edição 
do Leilão Ana Dantas Ranch 
Velocidade, realizado no tattersall 
do Jockey Club de Sorocaba no 
dia 04 de junho, Jonatas Dantas 
promotor do evento e presidente 
do Centro Hípico do Oeste, onde 
o hipódromo está localizado, 
reuniu os amigos para trazer uma 

grande novidade para as corridas 
no próximo ano.

Primeiramente, falou sobre as 
amizades no Brasil e no mundo 
que o cavalo proporcionou em 
sua vida, da importância do cavalo 
em sua trajetória, em especial, o 
Roxão. Após agradecer a família, 
bem como as filhas e a esposa, e 
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todos os presentes, Jonatas, ao 
lado do Sr. Erico Braga, presidente 
do Jockey Club de Sorocaba, 
enalteceu a enorme contribuição 
deste e de todos os idealizadores 
do hipódromo ao Cavalo Quarto 
de Milha de Velocidade. Antes de 
passar a palavra à Erico Braga, 
Jonatas já deu uma pista sobre a 
notícia que estava por vir.

“Chegamos no momento, eu 
acho que um dos momentos 
mais mágicos, momento muito 
importante do cavalo de velocidade. 
Eu me lembro que, desde quando 
participei aqui do Megarace, era a 
corrida do milhão. E aquilo ali ficou 
na minha cabeça. Se todos sabem, 
o meu primeiro leilão que eu fiz em 
Xerém quando eu lancei o Roxão, 
quem colocou 10 cavalos foi o Dr. 
Gianni, e daí começou toda essa 
história. Deus nos permitiu estar 
aqui dando continuidade à história 
do Megarace.”

Sr. Erico Braga então falou 
um pouco sobre o Megarace, 
idealizado pelos amigos Gianni 
Franco Samaja e o Fernando Muniz 

de Souza, que teve continuidade 
graças à Jonatas, e que diante 
das dificuldades vinha tendo uma 
queda em sua premiação. Diante 
disso, após reunião os carreiristas 
decidiram então trazer a grande 
novidade: o Megarace e o Brazilian 
Futurity contarão no próximo ano, 
com a premiação de R$ 1 milhão 
cada.

Além disso, será acrescentado 
nos grandes prêmios do Grand 

Jonatas Dantas
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Prix uma dotação de R$ 800 mil, 
sendo que os GP’s que hoje têm 
premiação de R$ 200 mil, passarão 
a ser de R$ 250 mil; e Rei e Rainha 
da Velocidade passarão de R$ 100 
mil para R$ 150 mil.

“Essa é uma notícia graças ao 
apoio de todos, à compreensão de 
todos. Principalmente do Jonatas 
e do Eugênio, que lideram esse 
leilão e ao Marcos Ribeiro Leite que 
apoiou de imediato. Era o sonho 
desses criadores fazer esse grande 
prêmio. Então eu quero contar com 
a colaboração de todos para que a 
gente faça o nosso leilão de doação 
bem forte este ano para que a gente 
possa em 2024 ter uma dotação 
ainda maior que a de 2023. Este é o 
nosso sonho.”

Jonatas reforçou o compromisso 
e trouxe mais uma novidade, que 
pode aumentar ainda mais a 
premiação: “Serão 2 milhões. Um 
milhão para o Brazilian e um milhão 
para o Megarace, garantidos. Se der 
uma inscrição, duas inscrições, será 
garantido. E tem mais: se cada corrida 
desta der um milhão e duzentos, um 

milhão e quinhentos, vai tudo para 
a pista. Nós não queremos lucro 
nenhum. O Jockey está protegido, 
não vai ter prejuízo nenhum, porque 
o prejuízo a gente vai bancar e se tiver 
lucro a gente vai doar. Outro ponto 
importante, que muita gente pede: 
essas corridas serão em dois dias, 
sábado e domingo. Classificatórias 
no sábado e a final no domingo, 
com antidoping.”

Detalhes serão divulgados em 
breve.

Erico Braga


