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AGCCC APRESENTA PROPOSTA DE 
ENFRENTAMENTO DOS PROBLEMAS DE CAIXA 

DA ENTIDADE EM SUBSTITUIÇÃO A 
FAMIGERADA TAXA DE CAVALO 

 Por ocasião da reunião com proprietários e profissionais do turfe que culminou 
com a suspensão da cobrança da chamada “taxa de cavalo”, ficou ajustado que a 
AGCCC se reuniria com o JCRGS buscando uma alternativa para os problemas de fluxo 
de caixa apresentados pela diretoria da entidade. Os estudos foram realizados pela 
Associação e foi solicitada reunião com o Presidente Ricardo Felizzola para a 
apresentação da alternativa aprovada pela diretoria da AGCCC.  
 Até a presente data a reunião não foi marcada. A AGCCC, em respeito aos seus 
associados, proprietários e criadores, ainda aguardando o agendamento da reunião, 
divulga, para debate, a proposta apresentada.  
 Com efeito, a diretoria do JCRGS apresentou um aumento nas despesas que não 
foi acompanhado pela elevação de receitas, o que levou a um desequilíbrio mensal de 
aproximadamente R$ 70 mil mensais nas contas da entidade. Um dos custos que 
levaram ao desequilíbrio, apresentado exemplificativamente pela diretoria do JCRGS, é 
o de recolhimento de camas e esterco que gira em torno de R$ 12 mil mensais. 
 Entende a diretoria da AGCCC que o momento é de sacrifício de todos que 
fazem o turfe em Porto Alegre e que não se pode aceitar soluções como a cobrança da 
famigerada “taxa de cavalo” em que a conta seria paga exclusivamente por proprietários 
de cavalos em atuação no JCRGS. Assim, sugere a AGCCC que o fluxo de caixa seja 
reequilibrado pelo esforço conjunto dos três pilares da atividade: o JCRGS, a parceira 
Codere e os proprietários. A proposta da AGCCC está condicionada a aceitação e 
implementação das ações pelos três agentes. Assim, caso o JCRGS e a Codere não 
adotem as ações sugeridas, a AGCCC retira a sua proposta que prevê ônus adicionais 
para os proprietários. 
 Proprietários – Estabelecimento de taxa de inscrição a ser cobrada de todos os 
cavalos inscritos em provas no JCRGS (hoje só é cobrada nas provas clássicas) no valor 
de 1,5% do prêmio do primeiro colocado e exclusão da cobrança dos proprietários da 
chamada “puxada”. Previsão de uma receita adicional mensal de aproximadamente R$ 
13.500,00. A AGCCC fica responsável pela coleta das camas e estercos representando 
uma redução de aproximadamente R$ 12 mil nas despesas mensais. Ajuda mensal dos 
proprietários será de R$ 25 mil 
 JCRGS – Diminuição das despesas mensais de custeio em R$ 25 mil 



 Codere – Diminuição mensal do valor pelos serviços prestados em R$ 25 mil 
mensais 
  

GAÚCHO DEPARTURE TIME BRILHA NO 
GP PROFESSOR NOVA MONTEIRO 2016 (G.III) 

 
Reduzido a apenas três produtos de 3 anos e mais idade, o renomado Grande 

Prêmio Professor Nova Monteiro (Grupo III – R$ 27.000,00 + valor “ADDED”, de R$ 
3.300,00, ao dono do animal vencedor) abriu a reunião noturna de Segunda-feira, dia 
12, no Hipódromo da Gávea. Quem levou a melhor nos 2.100 metros, em raia de areia 
macia, desta importante competição, foi o qualificado fundista-arenático Departure 
Time (2012.Public Purse e Needle Effect por Jules), criado pelo Haras Santa Maria de 
Araras e pertencente ao Stud Alvarenga. Sob ótima condução do aprendiz campeão da 
Estatística, Leandro Henrique – que alcançou o primeiro título em prova de Grupo de 
sua curta carreira –, o filho do memorável garanhão Public Purse garantiu o triunfo mais 
importante de sua campanha na reta de chegada, livrando 1 corpo e meio de vantagem 
sobre seus dois qualificados oponentes. 

O competente Júlio Cézar Sampaio (CT) é quem responde pelo treinamento do 
vitorioso, Departure Time, que assinalou o tempo de 2m16s78s. 

 
FOTO: Gerson Martins – Jockey Club Brasileiro 

DEPARTURE TIME carimba o passaporte para o Bento 2016   
YANCA, DE CRIAÇÃO DE GIL IRALA, VENCE O 



CLÁSSICO AGCCC – SELEÇÃO POTRANCAS 2016 
 

Ganhadora, no mês de Agosto, do Clássico Presidente José Herculano Machado 
2016, o Criterium de Potrancas, a valente corredora Yanca (2013.Siphon e Yerva Mora 
por Ghadeer), criada, na cidade gaúcha de Uruguaiana, por seu proprietário, Gil 
Boczianowski Irala, consolidou-se como líder de Geração ao dominar Quinta-feira, dia 
15, no Jockey Club do Rio Grande do Sul, o Clássico A.G.C.C.C. – Seleção Potrancas 
2016 (R$ 4.000,00), destinado a fêmeas de 3 anos. 

Muito bem comandada pelo bicampeão da Estatística, Claudinei Farias, Yanca, 
que encerrou as apostas na condição de favorita, foi para a dianteira instantes após a 
largada e assim veio para o disco. Mesmo esmorecendo levemente na hora da verdade, a 
filha de Siphon conseguiu manter pouco menos de 2 corpos de vantagem sobre suas 
cinco adversárias, confirmando o segundo triunfo nobre de sua campanha. 

O competente Cristian A.Moura apresentou, no melhor de sua forma física, a 
grande vencedora Yanca, que percorreu, no tempo de 2m10s2/10s, os 1.900 metros, em 
pista de areia macia, na raia interna do Hipódromo do Cristal. 
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YANCA novamente foi superior da partida à chegada 
 

ETAPA VENCIDA CONFIRMA AMPLO 
FAVORITISMO NA COPA LEILÕES JCB 



Grande favorita dos apostadores, a preciosa potranca gaúcha Etapa Vencida 
(2012.Wild Event e Lychée por De Quest), criada pelo Haras Santa Maria de Araras e 
pertencente ao Stud Verde, não teve dificuldades para se impor nos 1.600 metros 
(grama leve) da Versão Potrancas da Copa Leilões Jockey Club Brasileiro (R$ 
26.321,31), para fêmeas da Geração 2013 comercializadas em Leilões, que aconteceu 
Domingo, dia 18, no  Hipódromo da Gávea. 

Tranquilamente guiada pelo qualificado Henderson Fernandes, a neta de De 
Quest, após permanecer em terceiro no início da prova, garantiu seu quarto triunfo 
nobre na reta final, desbancando suas sete rivais por pouco mais de 3 corpos de 
vantagem. 

A vitoriosa, Etapa Vencida, muito bem treinada pelo cuidadoso Luiz Esteves 
(CT), parou os cronômetros na marca de 1m35s58s. 
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ETAPA VENCIDA sobrou entre as potrancas 
 

VITÓRIAS DA CRIAÇÃO GAÚCHA NA ÚLTIMA 
SEMANA 

 
 



 
 

AGCCC PREPARA LANÇAMENTO DE NOVO 
SITE ESTE MÊS 

 A AGCCC prepara o lançamento neste mês de setembro de seu novo site, com 
noticias, catálogos de leilões, classificados, mapa de reprodutores e de haras do Rio 
Grande do Sul com sua localização. 
Diretoria AGCCC. Presidente Clândio Rodolfo Petrucci. 1º Vice-Presidente Flávio Obino Filho. 2º Vice-Presidente Ricardo Degrazia Matas. 1º Secretário Flávio Mainar Gomes. 2º Secretário Tomaz Flores da Cunha. Diretor Financeiro Deuclides Palmeiro Gudolle. 2º Diretor Financeiro 



Cláudio Souto Franzen. Diretor Técnico Alexandre Schilela. 1º Diretor Administrativo Antônio Carlos Reininger. 2º Diretor Administrativo Paulo Vargas Marinho   Colaboração: Hermes Martins   


