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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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Na reunião 09/2022 do Jockey Club de Sorocaba, 
realizada no dia 02 de julho, contamos com lindos 
páreos e, como sempre, com grandes emoções. A 
tarde turfística teve início com as classificatórias do 
XLV GP ABQM Potro do Futuro, tradicionalíssima 
prova nos 402 metros. Foram 3 páreos eliminatórios 
que habilitaram 7 finalistas. Destaque para METEORO 
SENATOR HF (Louisiana Senator x Mongoose 
Separatist, Separatist) que não foi apenas o mais veloz, 
mas  também alcançou o maior índice de velocidade 
no ano até o momento:

21.295s (AAAT-101) - METEORO SENATOR HF (v)
21.370s (AAA-98) - SUSHI HABIT JQM (v)
21.440s (AAA-97) - ROYAL FANTASTIC (v)
21.513s (AAA-95) - DESTINY VISTA
21.575s (AAA-94) - PRESIDENTE EAGLE MRL
21.642s (AAA-92) - DOWNTOWN VERDE
21.702s (AAA-91) - QUANTICO SENATOR HWS

Em seguida, foram disputados em páreos únicos 
os títulos dos GP’s ABQM Rainha e Rei da Velocidade, 
de 301 metros. Entre as fêmeas, volta dos holofotes 
para BRASILIA TOLL, craque filha de Granite Lake 
em Summer Toll (Tolltac) de propriedade de Nana 
Perotto. Ela venceu em sua despedida das pistas, 
levando sua fatia da bolsa de R$ 110 mil. Confira o 
resultado:

16.280s (AAA-99) - BRASILIA TOLL
16.423s (AAA-94) - WONDER ROSE FJM
16.441s (AAA-94) - FIESTA FOR ME HJS
16.455s (AAA-93) - CATARINA VISTA
16.483s (AAA-92) - SAMIA FOR ME JQM
16.642s (AA-88) - GWINETH ALIBI

Já entre os machos, o título de majestade foi 
conquistado por LUNATICO LAKE, outro filho  de 
Granite Lake, desta vez em mãe Apollo VM, fazendo 
dobradinha do garanhão do Haras Prata e Haras São 
Matheus. Num belíssimo e bem disputado páreo, ele 
sagrou-se campeão para alegria de Rômulo Soares 
Amorim. Confira os tempos e colocações:

16.459s (AAA-93) - LUNATICO LAKE
16.461s (AAA-93)- AUGUSTUS VERDE
16.466s (AAA-93)- PARTY HARD

16.476s (AAA-93)- THE GOOD KISSER WA
16.493s (AAA-92)- TELLER TURIM MRL
16.514s (AAA-92)- EURICO FOR ME JQM
16.992s (IV-77)- YOYO VERDE
17.171s (IV-72) - BIPOLAR LAKE

Finlizando a reunião, foram realizados 3 páreos 
de 201 metros. No primeiro deles, o Páreo Ovídio 
Vieira Ferreira, vitória fácil de POWERCORONA WIN 
(Corona Fireball x Beat Darlin Car, Splash Bac) do 
Win Ranch, com 2 corpos de vantagem, confira os 
tempos:

11.775s (AAA-96) - POWERCORONA WIN
12.047s (AA-84) - PRINCIPE EAGLE MRL
12.094s (AA-82) - RCH SASHEA GRAN
12.133s (AA-80) - DESTEMIDA TELLER MRL
12.398s (IV-68)- CAPITAO GOLD JESS

No Páreo Elizabeth Munhoz Ferreira, a vitória 
ficou com SHARAPOVA GOLD filha de Gold Medal Jess 
e Bellevn (Chicks Beduino) do Haras São Matheus:

12.019s (AA-85) - SHARAPOVA GOLD
12.090s (AA-82) - GURIA FANTASTICA
12.091s (AA-82) - AKEMI EAGLE
12.111s (AA-81) -CORONA TIMBERLY HFJS

A última disputa, o Páreo Paulo Otávio Freire 
Macedo, IN YOUR EYES WA de Roberto Sylvio Abdalla 
foi melhor e venceu com meio corpo de vantagem:

11.750s (AAA-97) - IN YOUR EYES WA
11.811s (AAA-94) - DEXTER VERDE
11.970s (AA-87)- XANTILLY IS BAC
12.003s (AA-86)- TIGRESSE HJS

Partimos agora para a próxima reunião no dia 16 
de julho com a final do GP ABQM Potro do Futuro e 
as finais do GP Super Speed e do Torneio Especial 
4º Leilão Mega Velocidade, que haviam sido adiadas 
para esta data. 

Ainda contaremos com o 5º Jockey Club de 
Sorocaba Mixed Sale, leilão em prol do hipódromo 
com doações de coberturas dos grandes garanhões 
de corrida, ventres, embriões e animais. 

Não perca!

GRANDES PÁREOS E GRANDES 
EMOÇÕES NA REUNIÃO 09/22



4



5

VENCE O RAINHA DA VELOCIDADE
BRASILIA TOLL

Em sua despedida das pistas, fêmea de Nana Perotto vence mais uma vez
e enche de orgulho os turfistas do nordeste
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Neste ano, realizada em um bate só, 
o GP ABQM Rainha da Velocidade reuniu 
seis fêmeas para a disputa pelo título e a 
bolsa de R$ 110 mil nos 301 metros.

As craques GWINETH ALIBI, WONDER 
ROSE FJM, CATARINA VISTA, SAMIA FOR 
ME JQM, BRASILIA TOLL e FIESTA FOR ME 
HJS entraram na batalha. Mas era o dia 
dela: BRASILIA TOLL, filha de Granite Lake 
em Summer Toll (Tolltac), BRASILIA TOLL, 
de Nana Perotto de Icó, Ceará.

Em sua última apresentação nas pistas, 
ela fez bonito mais uma vez e sagrou-se 
a grande campeã do GP ABQM Rainha da 
Velocidade 2022.

Pela baliza 6, ela largou bem e percorreu 
os 301 metros em 16.280s (AAA-99) com 
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Miguel Sancley,
titular do Nana Perotto Park & Ranch

Essa égua aqui não é 
propriedade do Nana Perotto, 

ela é propriedade do povo 
humilde lá do nordeste, 

sofrido, que vem pra cá pra 
tentar ganhar dos bons daqui, 

e hoje a gente conseguiu.

um corpo de vantagem de WONDER ROSE 
FJM, que fez uma excelente segunda 
colocação.

Ela é de criação do Haras Santa Maria 
com o Ana Dantas Ranch, e propriedade 
de Nana Perotto. Foi guiada por V A Barros 
e treinada por S Bezerra.

O treinador foi entrevistado por Marcelo 
Pardini logo após a foto da vitória:

“Muito obrigado! Primeiramente agradecer 
à Deus, porque Ele teve um plano perfeito. 
É um sonho estar aqui treinando essa égua. 
Agradecer meu patrão pela oportunidade, 
por confiar no treinamento, e à minha 
equipe. Um abraço especial para meu grande 
amigo R Rosa, que é cara que me apoia, que 
vem me ensinando e vem cada dia mais me 
ajudando a entrar aqui em Sorocaba. Só 
tenho a agradecer à Deus e o toda a nossa 
equipe.”

E claro, o proprietário Miguel Sancley, o 
Nana Perotto, nos concedeu também suas 
palavras:

“A emoção é grande! Gostaria de agradecer 
a toda a minha equipe, o Samuel, o Aroeira, 
o Vitinho que montou pra nós aqui hoje, 
o Branco, ao Sr. Rivail Rosa, o Fernando, o 
Marcio, todos lá no Ceará. E falar que a égua, 
não é propriedade do Nana Perotto, essa 
égua aqui é propriedade do povo, do povo 
hulmide do nordeste. Ela não é propriedade 
do Nana Perotto, ela é propriedade do povo 
humilde lá do nordeste, sofrido, que vem pra 
cá pra tentar ganhar dos bons daqui, e hoje 
a gente conseguiu.”
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É O NOVO REI DA VELOCIDADE
LUNÁTICO LAKE

Páreo cheio, com oito animais, o GP ABQM Rei da Velocidade foi um belíssimo 
embate nos 301 metros e teve como vencedor o zaino LUNATICO LAKE.
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Considerado por muitos como o 
páreo mais bonito do ano, a disputa 
pelo título de Rei da Velocidade 2022 foi 
realmente de encher os olhos. Com 8 
animais preenchendo a pista, o embate 
foi muito equilibrado, com os animais 
lutando por cada metro, finalizando 
numa chegada espetacular.

Para grande alegria de Romulo 
Soares Amorim, quem chegou na frente 
foi LUNATICO LAKE (Granite Lake x 
Instintiva, Apollo VM) de criação do 
Haras São Matheus. Pela baliza 3, ele se 
manteve firme até cruzar o disco com o 
tempo de 16.459s (AAA-93) com apenas 
um focinho de vantagem de AUGUSTUS 
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VERDE (No Secrets Here x Orly Vista, 
Nordick Only VM), que conquistou 
um valente segundo lugar anotando 
apenas 2 milésimos de segundo acima 
do vencedor. 

LUNATICO LAKE foi conduzido por D 
Oliveira e contou com treinamento do 
experiente J Bispo, que falou conosco 
após receber o troféu: 

“Meu amigo, cada corrida é uma emoção 
diferente. Esse é de um proprietário novo, 
que eu estou com o primeiro cavalo dele. 
Esse cavalo estava me devendo! (risos) 
Inclusive na reunião passada há 15 dias, 
ele fez um último lugar que ele me deixou 
sem dormir. Não entendi o porquê. Mas 
hoje ele resolveu fazer o que ele sabe fazer, 
que já era para ter feito antes, já ter ganho 
uma carreira, um grande prêmio aqui. O 
Rômulo é um cara legal, que eu conheci 
no ano passado, e a gente vem lidando 
com esse cavalo, porque esse cavalo é 
corredor. A gente estava segurando para 
não vender para esperar esse momento, 
por que eu acredito muito no cavalo. Eu 
sabia que essa hora ia chegar, e graças à 
Deus, chegou.

Eu ganhei com o Splendido o Megarace 
no ano passado, ele era melhor que o 
Splendido, então eu esperava muito dele. 
(...) Essa taça aqui é sua Rômulo, vem 
buscar! ”

José Bispo,
treinador de Lunatico Lake

O Rômulo é um cara legal, que 
eu conheci no ano passado, e 
a gente vem lidando com esse 

cavalo, porque esse cavalo 
é corredor. (...) por que eu 

acredito muito no cavalo. Eu 
sabia que essa hora ia chegar, e 

graças à Deus, chegou.
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No primeiro páreo, vitória de METEORO 
SENATOR HF (Louisiana Senator x 
Mongoose Separatist, Separatist) de 
criação de Fernando Rabelo Gonçalves e 
propriedade do Stud K & P.

Pela baliza 3, o campeão do GP America 
Futurity veio firme e venceu absoluto com 
a marca de 21.295s atingindo índice AAAT-
101, o maior deste ano até o momento. 
METEORO SENATOR HF venceu sob a sela 
de V A Barros e treinamento de A Artemam.

Na segunda colocação veio DESTINY 
VISTA (Big Lew x TS My Last Dash, FDD 
Dinasty) e em seguida, QUANTICO 
SENATOR (Louisiana Senator x Royal Wild 
Dynisty, FDD Dinasty), e ambos estão na 
final pelo tempo.

CLASSIFICATÓRIAS DO XLV GP ABQM

POTRO DO FUTURO
Na abertura da reunião 09, no Jockey Club de Sorocaba,

foram realizadas as classificatórias da 45ª edição do GP ABQM Potro Futuro.
Foram 3 páreos eliminatórios que habilitaram os 3 vencedores, mais os 4 melhores tempos.
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A segunda eliminatória, a vencedora 
foi SUSHI HABIT JQM de criação e 
propriedade do Haras Jaguaruana. Por 
meio de raia, ela acelerou e foi abrindo 
caminho para a sua segunda vitória em 
3 apresentações.

Com C Medina na condução e M M 
Tavares no treinamento, SUSHI HABIT 
JQM passeou na pista e venceu com 
o tempo de 21.370s (AAA-98) com 2 
corpos de vantagem.

Pela baliza 2, DOWNTOWN VERDE 
(Get Down Perry x Katrina SA, Carters 
Cartel) ficou com a segunda colocação, 
garantindo sua vaga na final por tempo.

CLASSIFICATÓRIAS DO XLV GP ABQM

POTRO DO FUTURO
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Na terceira e última classificatória, 

confirmando o favoritismo no páreo, 

ROYAL FANTASTIC (Fantastic Corona Jr 

x Sheza Royal Dream, Royal Streakin) 

carimbou sua passagem para a final.

Criado por Erico Braga e propriedade 

do Haras Fazenda São José, ele cruzou o 

disco final na frente, cravando 21.440s 

(AAA-97).

ROYAL FANTASTIC teve D Conceição 

na condução e R Rosa no preparo. 

PRESIDENTE EAGLE MRL (Grand Eagle 

AZZ x White Zoom, Shazoom) vai para 

final pelo tempo na segunda colocação.

CLASSIFICATÓRIAS DO XLV GP ABQM

POTRO DO FUTURO



20



21

No páreo Ovídio Vieira Ferreira, 
de 201 metros para animais inéditos, 
POWERCORONA WIN (Corona Fireball 
x Beat Darlin Car, Spalsh Bac) venceu 
com ampla autoridade.

Correndo na baliza 4, ele saltou na 
frente, abriu luz e venceu com a marca 
de 11,775s (AAA-96), com 2 corpos de 
vantagem.

De criação e propriedade do Win 
Ranch, POWERCORONA WIN foi 
conduzido por A Henrique e treinado 
por D Melo.

POWERCORONA WIN
VENCE O PÁREO OVÍDIO VIEIRA FERREIRA

Alazão tostado do Win Ranch passeia na pista e vence páreo de 201 metros para animais inéditos
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A tordilha SHARAPOVA GOLD (Gold 

Medal Jess x Beleevn, Chicks Beduino) 

de criação e propriedade do Haras São 

Matheus fez bonito e venceu o páreo 

em homenagem a Elizabeth Munhoz 

Ferreira, titular do criatório.

Nesta disputa para animais com IV 

até 84, ela largou bem e assegurou a 

primeira colocação com o tempo de 

12,019s (AA-85), com meio corpo de 

vantagem.

SHARAPOVA GOLD venceu sob a sela 

de R Pereira e treinamento de E Serra.

SHARAPOVA GOLD
LEVA O PÁREO ELIZABETH MUNHOZ FERREIRA

Com nome de craque, Shaparova brilha para a alegria do Haras São Matheus
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No último páreo da tarde, em 
homenagem ao criador pernambucano 
Paulo Otávio Freire Macedo, a vitória foi 
da zaina IN YOUR EYES WA (Good Dash 
Reason WA x Kiss Me For Me SA, Corona 
For Me).

Ela dominou a disputa e cruzou o disco 
anotando 11,750s, alcançando índice de 
velocidade AAA-97, e com meio corpo de 
vantagem de DEXTER VERDE (Get Down 
Perry x Yupie Vista, Separatist) que vinha 
em seu encalço.

IN YOUR EYES WA contou com S Sampaio 
no preparo e A R Lima na condução.

IN YOUR EYES WA
CONQUISTA O PÁREO PAULO OTÁVIO FREIRE MACEDO

Haras Fazenda Regina vibra com vitória de fêmea filha de Good Dash Reason WA
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