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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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O sábado, 19 de junho de 2022, é mais um dia 
que entra para a história do Quarto de Milha de 
Corrida. Neste grande dia, foi realizada a oitava 
reunião do ano no Jockey Club de Sorocaba, 
escrevendo mais um lindo capítulo que traz 
consigo grandes e inesquecíveis emoções. Foram 
oito páreos muito disputados. Os três primeiros 
foram as eliminatórias do Torneio Especial 4º 
Leilão Mega Velocidade, de 201 metros, que 
classificou 6 finalistas. 

Destaque para LADY GOOD DASH WA, filha 
de Good Dash Reason WA e Genoma Lake 
WA (Granite Lake) de criação e propriedade 
de Roberto Sylvio Abdalla, que numa disputa 
incrível foi a mais veloz entre os 10 competidores 
do torneio.

Confira os classificados:

11.849s (AAA-93) – LADY GOOD DASH WA (v)
11.856s (AAA-92) – JANE CALL GIRL HBR
11.881s (AAA-91) – BIG BLACK EAGLE JM (v)
11.938s (AA-89) – DELEGADO TELLER MRL (v)
12.063s (AA-83) – GOGLORIA GOLD
12.064s (AA-83) – MISS DESIRIO ZO

Em seguida, veio a final do Torneio Especial 
Leilão Ana Dantas Ranch também nos 201 
metros, que teve como campeã a fêmea de 
criação de Plínio de Rezende Kiehl e propriedade 
de Renato E. Rezende Barbosa, VIVA LENDA PK 
(Corona For Me x Penta Bryan PK, Blazen Bryan). 
Veja os tempos e colocações:

11.872s (AAA-92) – VIVA LENDA PK 
11.940s (AA-89) – KADRON CORONA
12.034s (AA-84) – POESIA FOR ME MV
12.069s (AA-83) – APOLLITICAL SEIS JNN
12.080s (AA-82) – DODGER VERDE
12.102s (AA-81)– SECRET FOR CASH HFSJ 

Na sequência, foram realizadas as 
classificatórias do GP Super Speed – Marc 
Nacamuli, ainda nos 201 metros e bolsa de R$ 
200 mil. Para a definição dos 3 finalistas, foram 
corridos 3 super páreos, com altos índices de 
velocidade, incluindo o maior de 2022 até o 
momento: AAA-99, com a vitória de BUENO LAKE 
(Granite Lake x Eye Am Bueno, Mr Eye Opener) 
na primeira eliminatória. A final promete! Confira 
os tempos dos classificados:

11.710s (AAA-99) – BUENO LAKE
11.740s (AAA-98) – CHURCHILL VERDE
11.763s (AAA-97) – CAMPARI VERDE

Por fim, chegamos ao grande momento do 
dia com a final do GP Megarace – Gianni Franco 
Samaja. A tradicional prova de 402 metros foi 
de arrepiar e teve como protagonista a craque 
MISS ISAO JQM, filha do chefe de raça Mr Jess 
Perry em mãe Corona Cartel. Voando na pista, 
ela escreveu seu nome na história ao vencer 
e se tornar a primeira fêmea a ganhar o GP 
Megarace desde 2011 e também ao conquistar 
as duas maiores provas clássicas de geração no 
mesmo ano, feito este realizado pela última vez 
por Hipocresia Dash há 15 anos. Um espetáculo!

Confira os tempos e colocações:

21.601s (AAA-93) - MISS ISAO JQM 
21.641s (AAA-92) - ROYAL FANTASTIC
21.649s (AAA-92) - SUSHI HABIT JQM

Nos voltamos agora para o próximo capítulo, 
que será escrito no dia 02 de julho, com as 
finais do GP Super Speed e as classificatórias 
dos GP’s ABQM Potro do Futuro, Rei e Rainha 
da Velocidade. Vamos juntos fazer parte dessa 
história? Um forte abraço e até!

MAIS UM LINDO CAPÍTULO NA 
HISTÓRIA DO QM DE CORRIDA
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FAZ HISTÓRIA EM SOROCABA
MISS ISAO JQM

Campeã do GP Brazilian Futurity vence também o GP Megarace
e entra para o seleto rol de vencedores destes dois grandes prêmios
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Na grande final do tradicional GP Megarace – 
Gianni Franco Samaja, de 402 metros, neste ano 
com bolsa de R$ 363 mil, mas que no próximo 
ano contará com bolsa garantida de R$ 1 milhão, 
vitória da craque MISS ISAO JQM (Mr Jess Perry x 
Cortona Cartel, Corona Cartel). 

Com a vitória, ela quebra 2 tabus: é a 
primeira fêmea a vencer o GP Megarace desde 
2011 (vencido por HaHaHa For Me); e iguala o 
feito de Hipocresia Dash que há 15 anos vencia 
os dois grandes prêmios de maior dotação em 
Sorocaba.

Numa corrida fantástica, ela cravou 21.601s 
(AAA-93) com ¼ de vantagem de ROYAL 
FANTASTIC (Fantastic Corona Jr x Sheza Royal 
Dream, Royal Streakin). Invicta com 4 vitórias em 
4 apresentações, ela contou com C Medina na 
condução e treinamento de M M Tavares. Medina 
levou uma moto 0Km pela vitória e Tavares um 
carro 0Km.

Jonatas Dantas, presidente do Centro 
Hípico do Oeste, realizou a entrega do troféu 
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Pedro Barbizan,
proprietário do Haras Jaguaruana

A vitória só Deus sabe! Eu sou um 
cara super abençoado! Eu queria 
dizer o nome de cada um, mas eu 

prefiro falar na equipe do Jockey, na 
equipe lá de casa, na família, nos 

amigos que estão sempre torcendo 
pela gente, porque eu não quero 
esquecer de ninguém. Eles não 

esqueram de mim neste momento e 
eu não quero esquecer deles.

e parabenizou a equipe vencedora. Salientou o 
grande feito do Haras Jaguaruana de vencer o GP 
Brazilian e o GP Megarace. Também agradeceu 
a todos os que participaram do evento e 
confirmou que para o próximo ano estes GP’s 
contarão com R$ 1 milhão de premiação cada, 
além de lembrar do idealizador do Megarace, 
Gianni Franco Samaja.

Em nossa transmissão ao vivo, o Sr. Everardo, 
pai do titular do Haras Jaguaruana, Pedro 
Barbizan, parabenizou o filho:

“Hoje está frio, mas a alma está quente com 
essa vitória. Mais uma do Haras Jaguaruana. Eu 
sou só o “paitronacinador”, o responsável mesmo 
é esse rapaz aqui [Pedro]. Ele é o cara que entende 
do riscado e ele está de parabéns!”

Em seguida, Pedro então tomou a palavra:
“Mais uma vez agradecer. Eu queria poder falar 

o nome de todo mundo que está envolvido nisso. 
Não sou só eu, minha família. Não é só o pessoal 
que está aqui no Jockey. Tem muita gente lá no 
haras que ajudou. Então, é um conjunto de coisas 
que faz isso aqui dar certo. Quando as pessoas 
estão envolvidas realmente com o negócio, porque 
isso aqui deixou de ser um hobby e passou a virar 
um negócio na medida que a gente começou a 
fazer uma produção maior, e essas pessoas estão 
na mesma sintonia. Elas pensam igual a mim, elas 
querem a mesma coisa que eu quero, então eu acho 
que é isso que faz as coisas acontecerem. 

A vitória só Deus sabe! Eu sou um cara super 
abençoado! Eu queria dizer o nome de cada um, 
mas eu prefiro falar na equipe do Jockey, na equipe 
lá de casa, na família, nos amigos que estão sempre 
torcendo pela gente, porque eu não quero esquecer 
de ninguém. Eles não esqueram de mim neste 
momento e eu não quero esquecer deles.” 

O treinador Marcos Tavares também falou 
consosco:

“Os resultados aparecem com o esforço, não só 
meu, mas do Pedro que idealizou essa cobertura 
da égua, os meninos lá do haras que capricharam 
na criação dela, depois aqui na cocheira no dia-a-
dia, todos se esforçando ao máximo para tudo dar 
certo, como aconteceu hoje.

Parabenizar os finalistas. O nosso outro 
concorrente foi um grande guerreiro até o final  
com as nossas duas éguas, parabéns para eles 
também, mas hoje foi o nosso dia. E graças à 
Deus, é o segundo Megarace da equipe Lone Star 
(do Pedro já foi o terceiro). Isso não é muito fácil, 
isso são muito anos de trabalho e tudo dando 
certo, toda a equipe trabalhando direitinho para 
acontecer isso”.
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Na primeira eliminatória, disputa acirrada 
entre LADY GOOD DASH WA (Good Dash Reason 
x Genoma Lake WA, Granite Lake) e JANE CALL 
GIRL HBR (Desirio x Authorized Call Girl, Raise A 
Secret).

Quem se deu melhor foi a fêmea de criação 
e propriedade de Roberto Sylvio Abdalla, LADY 
GOOD DASH WA. Ela largou bem e foi defendendo 
sua posição, até cravar o melhor tempo das 
classificatórias: 11.849s (AAA-93), com apenas 
um focinho de vantagem, que representaram 
sete milésimos de diferença.

Ela correu sob a sela de A R Lima e treinada 
por S Sampaio. JANE CALL GIRL HBR foi a 
segunda mais veloz das classificatórias e vai para 
a final pelo tempo. MISS DESIRIO ZO (Desirio x 
Exciting BR, Splash Bac), que ficou com a terceira 
colocação, também entra para a final por tempo.

CLASSIFICATÓRIAS DO TORNEIO ESPECIAL

LEILÃO MEGA VELOCIDADE
Abrindo a oitava reunião de 2022, foram realizadas as classificatórias do Torneio Especial 4º Leilão Mega 

Velocidade nos 201 metros. Dez animais inscritos disputaram 6 vagas para a final em 3 eliminatórias, 
passando para a próxima fase os vencedores mais os 3 melhores tempos.
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No segundo páreo eliminatório, 

venceu com propriedade o macho de 

criação e propriedade do Haras Portofino, 

DELEGADO TELLER MRL, um filho de Teller 

Cartel em Ava Triger Beduino (Chicks 

Beduino).

Largando firme pela baliza 4, ele 

dominou a prova e cruzou disco final 

com a marca de 11.938s (AA-89), com um 

corpo de vantagem de GOGLORIA GOLD 

(Gold Medal Jess x Gloria Patriot, Game 

Patriot), que vai para a final pelo tempo. 

DELEGADO TELLER MRL correu com B 

Guimarães como jóquei e M O Artemam 

no treinamento.

CLASSIFICATÓRIAS DO TORNEIO ESPECIAL

LEILÃO MEGA VELOCIDADE
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Fechando as classificatórias do 
Torneio Especial 4º Leilão Mega 
Velocidade, vitória de BIG BLACK EAGLE 
JM, filho de Wicked Eagle em Kryptonita 
Buena (Louisiana Senator) de criação e 
propriedade de Jorge Maluf Neto. 

Pela baliza 2, ele abriu luz e venceu 
com o tempo de 11.881s (AAA-91) com 
mais de um corpo de vantagem de 
KIRA LOUISIANA AD (Louisiana Senator 
x Charlotte Stone AD, SC Chiseled 
In Stone). BLACK EAGLE JM teve V A 
Barros na condução e A Artemam no 
treinamento.

CLASSIFICATÓRIAS DO TORNEIO ESPECIAL

LEILÃO MEGA VELOCIDADE
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VIVA LENDA PK (Corona For Me x 

Penta Bryan PK, Blazen Bryan) de 

criação de Plinio de Rezende Kiehl e 

propriedade de Renato E. Rezende 

Barbosa fez boa largada e conseguiu 

se manter na frente para vencer com 

½ corpo de vantagem, anotando 

11.872s (AAA-92). 

Sob o comando de C Medina e 

treinamento de M M Tavares ela levou 

ao seu proprietário a soma de R$ 21 

mil da bolsa destinados ao campeão.

VIVA LENDA PK
LEVA O TORNEIO ESPECIAL LEILÃO ANA DANTAS RANCH

Os 6 finalistas do Torneio Especial Leilão Ana Dantas Ranch, prova de 201 metros e bolsa de R$ 30 mil, se 
encontraram no sábado, 18 de junho, no Jockey Club de Sorocaba para a disputa de definição do grande campeão.
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Na primeira eliminatória, vitória do 

favorito BUENO LAKE (Granite Lake 

x Eye Am Bueno, Mr Eye Opener) de 

criação do Haras 2M e propriedade do 

Stud K & P. 

O macho de 5 anos largou melhor e 

foi abrindo para vencer com a marca de 

11.710s, alcançando índice AAA-99, o 

maior registrado este ano em Sorocaba, 

com meio corpo de vantagem. 

BUENO LAKE foi guiado por V A Barros 

e treinado por A Artemam.

CLASSIFICATÓRIAS

GP SUPER SPEED
Na tarde de 18 de junho, foram realizadas as classificatórias do GP Super Speed – Marc Nacamuli,

no Jockey Club de Sorocaba. Com distância de 201 metros e bolsa de R$ 200 mil, o grande prêmio reuniu 
14 competidores em 3 classificatórias para a definição dos finalistas.
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Na segunda eliminatória, CAMPARI 

VERDE (Get Down Perry x Pinky 

Powder Puff, Corona Cartel) veio forte 

para vencer com o tempo de 11.763s 

(AAA-97), com ½ corpo de vantagem. 

De criação do Haras Vista Verde 

e propriedade de Celio Roberto da 

Silva Junior, ele garantiu a vaga na 

final sob a condução de J J Medina e 

treinamento de A J Macedo.

CLASSIFICATÓRIAS

GP SUPER SPEED
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Com o segundo melhor tempo 
das classificatórias, CHURCHILL 
VERDE (One Famous Eagle x Jess 
Louisiana Blue, Teller Cartel) 
venceu seu páreo eliminatório, 
marcando 11.740s (AAA-98), com 
um dos índices de velocidade mais 
altos do ano: AAA-98. 

Numa disputa incrível, e veio de 
trás para vencer por uma cabeça 
de vantagem. Foi guiado por J 
J Medina e com A J Macedo no 
preparo.

CLASSIFICATÓRIAS

GP SUPER SPEED
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Obrigado,
ABQM!
O Jockey Club de Sorocaba, em nome de sua diretoria, agradece 

publicamente a ABQM - Associação Brasileira dos Criadores do 

Cavalo Quarto de Milha, na pessoa do presidente Carlos Eduardo 

Pedrosa Auricchio, pelo apoio e incentivo dedicados à modalidade 

de corrida, através do expressivo aumento do fomento nas provas 

oficiais ABQM deste e do próximo ano, mostrando toda a força e 

pujança da entidade em torno da nossa grande paixão:

o Cavalo Quarto de Milha.


