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Criação gaúcha levanta três provas de Grupo I na semana 
Nada brilhou mais do que a criação gaúcha na semana máxima do Turfe brasileiro. Produtos 

criados no Rio Grande do Sul triunfaram em três provas de Grupo I durante o Festival do Grande 
Prêmio Brasil 2016, realizado no Hipódromo da Gávea. Até o clima na capital carioca se assemelhou 
ao do extremo sul do Brasil. O Domingo, 12 de Junho, foi doce para os gaúchos.  

Em chegada eletrizante, sob o comando do enérgico piloto Ângelo Márcio de Souza, o 2 
anos English Major (2013.Put It Back e Romany Queen por Ghadeer), criado pelo Haras Santa 
Maria de Araras e pertencente ao Black Opal Stud, ficou com o troféu do Grande Prêmio Jockey 
Club Brasileiro (G.I) – Criterium de Potros e Terceira Etapa da Copa de Dois Anos –, ocorrido no 
percurso de 1.600 metros, em raia de grama pesada. Líder absoluto de sua Geração, o neto do 
memorável garanhão Ghadeer, que conta com o preparo de Roberto Solanés (CT), marcou o tempo de 
1m37s40s. 
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Gaúcho English Major é o líder da nova geração 

Fácil vencedor da Milha Internacional Paulista, disputada em Maio, no Hipódromo de Cidade 
Jardim, o potro Céu de Brigadeiro(2012.Out Of Control e New Rafaela por Royal Academy), de 
criação do Stud TNT e propriedade dos Srs. Édson Alexandre e Luiz Alberto Danielian, repetiu a dose 
na edição carioca do Grande Prêmio Presidente da República 2016 (G.I), para animais de 3 anos e mais 
idade. Sob impecável direção do jovem Muriel S.Machado, Céu de Brigadeiro evoluiu com apetite nos 
150 metros finais para alcançar mais um troféu de Grupo I. Rodrigo Xavier da Silva (CT) apresentou 
Céu de Brigadeiro no melhor de sua forma física. Os 1.600 metros, em pista de grama, foram 
percorridos em 1m36s69s. 
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Muita festa na foto da vitória de Céu de Brigadeiro 

Já na principal carreira do Festival, os 2.400 metros (grama pesada) do Grande Prêmio Brasil 
(G.I), a vitória ficou com o potro My Cherie Amour (2012. Ay Caramba e Buy Me Love por Jules), 
criado por seu proprietário, o Haras Doce Vale. Quando tudo parecia se encaminhar para a conquista 
de Energia Guest (Elmustanser) – montaria do recordista sul-americano de vitórias, Jorge Ricardo –, 
surgiu do meio do pelotão, com ação avassaladora, o filho do nacional Ay Caramba. Impulsionado por 
Wesley S.Cardoso, My Cherie Amour garantiu, além do título, a vaga para representar o Brasil na 
milionária Breeders´Cup Turf (G.I), programada para 5 de Novembro, no Hipódromo californiano de 
Santa Anita Park. Preparado pelo mestre Venâncio Nahid (CT), o campeão do GP Brasil 2016 (G.I), 
My Cherie Amour, registrou a marca de 2m30s19s. 

 

 

 

 

 

 



Foto de Bárbara F. Rodrigues 

 

Equipe técnica responsável pela vitória do gaúcho My Cherie Amour recebe os aplausos do público 

  

A criação gaúcha, pintou de verde, vermelho e amarelo, o Festival do Grande Prêmio Brasil 2016! 

 

 

 

 

 

 



Animais criados no RS brilham em provas clássicas dentro e fora do país 

Se foi maravilhoso o desempenho da criação gaúcha durante as provas de Grupo da semana 
máxima brasileira, o mesmo podemos dizer das glórias obtidas ao longo da semana em outras provas 
da programação clássica. Sucesso este que ultrapassou as divisas do país. 

Quinta-feira, dia 9, no Hipódromo do Cristal, o 4 anos Karkaroff (2011.Silent Times e 
Nhaçanã por Clackson), de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca, 
levou a melhor, em belo final, nos 1.600 metros, em pista de areia macia, do Clássico Prefeito 
Municipal 2016, destinado a animais de 3 anos e mais idade. Marcelo B.Souza foi o responsável por 
levar à vitória o pensionista de Hermínio P.Machado. 1m45s1/10s foi o tempo da competição. 

Agência Preview – Jockey Club do Rio Grande do Sul 

 

Karkaroff fez brilhar a criação do Haras Capela de Santana 

Um dia depois, em solo carioca, Coldplay (2012.Out Of Control), criado pelo Stud TNT e 
pertencente ao Stud Hulk, confirmou o maravilhoso galope de apresentação que fez e garantiu o título 
do Clássico Breno Caldas (L.), para animais de 3 anos e mais idade. Conduzido por Henderson 
Fernandes, o pupilo de Jayme M.B.Aragão (CT) evoluiu na reta final para atingir o sucesso, cravando 
o tempo de 1m40s02s. 

Também na Gávea, mas Sábado, dia 11, no Clássico OSAF (L.) – para fêmeas de 3 anos e mais 
idade –, ninguém conseguiu superar a potranca Calle Di Rose (2012.Artax e Queue D´Une Rose por 
Wild Event), de criação e propriedade do Haras Nijú. Iniciada no Hipódromo do Cristal, Calle Di 
Rose recebeu condução de Henderson Fernandes e é treinada por Luiz Esteves (CT). Os cronômetros 
foram travados na marca de 1m24s70s. 

 

 



Gerson Martins 

 

Crioula do Haras Niju não tomou conhecimento das adversárias 

 Na sequência, foi a vez da atropeladora Lady Charlotte (2011.Wild Event e Gimme Kiss por 
Know Heights), criada por seu proprietário, o Haras Doce Vale, dominar os 2.000 metros (grama 
pesada), da Prova Especial Tirolesa, destinado a fêmeas de 3 anos e mais idade. A filha de Wild Event 
contou com a direção de Wesley S.Cardoso e o treinamento de Venâncio Nahid, mesma equipe que, 
no dia seguinte, levou My Cherie Amour ao título do Grande Prêmio Brasil 2016 (G.I). 

Por fim, em Maroñas, no Uruguai, Flor de Trevo (2012.First American e Priorat por Nedawi), 
de criação do Haras Fronteira P.A.P., mostrou sua força ao despontar nos 1.400 metros arenosos do 
Clássico Antônio, Antônio J. y Cyro Mattos, para fêmeas de 3 e mais anos. Controlada por Federico 
F.Píriz, a pensionista de Jorge A.Píriz, que conseguiu bater suas oponentes por um focinho de 
diferença, assinalou o tempo de 1m24s65s. O sucesso acompanha a criação gaúcha! 

 

Flor de Trevo garante mais uma vitória clássica internacional ao Haras Fronteira 



Vitórias da criação gaúcha na semana 
 

 

  

 

AGCCC solicita informações sobre o cronograma para implantação da 
grama na pista interna do Cristal 

A Diretoria da AGCCC, com a inauguração da pista externa de areia no Cristal, entende que a 
implantação de grama na pista interna é medida de urgência, na defesa dos proprietários e criadores 
do Rio Grande do Sul. A alternativa de pista permite a manutenção de maior número de cavalos e 
incentiva o início da campanha de potros no hipódromo gaúcho. Assim, com o objetivo de auxiliar o 
JCRGS no procedimento, a AGCCC solicitou a Diretoria da entidade que seja informado o cronograma 
para implantação da pista de grama. 

  

 

 

 

 



Inscrições para a Tríplice Coroa Juvenil já estão abertas 

 
  
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  
Utilização provisória do mailing e distribuição do Stud Casablanca 


