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PALAVRA DO PRESIDENTE
MUITO OBRIGADO!

Caros Turfistas, Proprietários, Criadores e 
Treinadores.

Encerramos uma jornada, com a Assembleia 
Geral Extraordinária realizada sábado 09/11/19 
no Jockey Club de Sorocaba.

Uma missão nada fácil, mas muito prazerosa: 
transformarmos o nosso Jockey Club de 
Sorocaba numa referência Nacional.

Em toda América do Sul, turfistas e amantes 
do esporte, têm percebido que o melhor lugar 
para correr seus cavalos é aqui em Sorocaba. A 
vitrine para o mundo! 

O Jockey Club de Sorocaba é hoje o ÚNICO 
Jockey com CARTA PATENTE no Brasil, que 
promove corridas regulares com o cavalo 
Quarto de Milha (ou seja, com autorização 
Governamental para funcionamento).

Somos hoje o mais importante e ÚNICO 
Jockey reconhecido pela AQHA em toda América 
do Sul.

Nesta Assembleia, ficou decidido pelos 2 
principais acionistas do Centro Hípico D Óeste 
a nova Diretoria do Jockey Club de Sorocaba 
para o Biênio 2020/2021 composta por: Erico 
Braga (Presidente), com os Vice-Presidentes 
Jonatas Dantas, Eugenio Nunes, Ademir José 
Rorato, Guy Peixoto e Marcos Ribeiro Leite.

A nossa gestão:
Os dois projetos principais, definidos desde o 

início desta Diretoria em janeiro de 2018, foram 
a saúde financeira do Jockey (inadimplência) 
e o bem-estar dos animais (antidoping), com 
corridas em igualdade de condições.

1 – ACABAR COM A INADIMPLÊNCIA.
Qualquer empresa, por melhor que seja, 

FECHA, se não tiver saúde financeira. Saúde 
financeira significa receber e pagar em dia seus 
compromissos.

Como todo PROJETO que se inicia, 
há a IMPLANTAÇÃO, ADAPTAÇÃO e 
CONSOLIDAÇÃO.

Na IMPLANTAÇÃO precisa de CORAGEM 
dos dirigentes.

Na ADAPTAÇÃO precisa de APRENDIZADO 
da coletividade. 

A CONSOLIDAÇÃO é consequência da 
CORAGEM e do APRENDIZADO.

IMPLANTAMOS o projeto para acabar com 
a inadimplência.

Com isto, e a ajuda dos Diretores, passamos 
a pagar todos os nossos compromissos em dia, e 
tornamos nosso Jockey viável financeiramente.

A ADAPTAÇÃO não foi fácil. Alguns não se 
adaptaram e mudaram. 

Não há como, o Jockey pagar suas contas 
de prêmios, apostas  e despesas, como 
funcionários, luz, manutenção, segurança etc, 
se não recebe dos seus participantes.

Foi difícil IMPLANTAR, duro ADAPTAR, mas 
está CONSOLIDADO.

Hoje, saímos, FELIZES: nestes 2 anos de 
gestão: PAGAMOS TODOS PRÊMIOS, E JOGO, 
RIGOROSAMENTE EM DIA.

2 – CUMPRIR AS REGRAS DO ANTIDOPING
O Antidoping TOTAL E SÉRIO, não é opção. 

É situação imperativa para manter a CARTA 
PATENTE do Jockey Club de Sorocaba.

Mais do que isso, é situação preponderante 
para manter e atrair proprietários sérios para o 
esporte. Sem proprietário, não há corridas.



3

Ora, que prazer tem um proprietário ou um 
criador em investir na Genética, na Criação e 
no Treinamento, se depois, ele vai correr contra 
medicamentos proibidos?

As regras de antidoping são importantes para 
todos correrem em igualdade de condições! 
Correr com antidoping é mais barato, mais 
saudável, mais alegre e mais justo. 

Érico Braga implantou o antidoping no 
Jockey Club de Sorocaba, com CORAGEM, em 
sua gestão anterior.

Juntos, aperfeiçoamos com a Consultoria do 
maior especialista da área no Brasil, Dr. Thomas 
Wolf, (indicado pelo Nilsinho Genovesi), que 
nos deu toda segurança jurídica para o bem-
estar animal, com controle de antidoping 
feito por laboratório Homologado pela IFHA 
– (International Federation of Horseracing 
Authorities).

Esta Diretoria, junto com uma excepcional 
COMISSÃO DE CORRIDAS, com trabalho 
sério e dedicado, visando proteger o esporte, 
o proprietário, o cavalo, os apostadores e 
a instituição, realizou os exames das finais 
dos Grandes Prêmios em um dos ÚNICOS  5 
laboratórios do mundo homologados pela 
IFHA: o laboratório de DAVIS na CALIFÓRNIA – 
EUA.

Só existem 5 laboratórios IFHA REFERENCE 
no mundo, sendo eles:

• (Austrália) RACING ANALYTICAL SERVICES 
LIMITED

• (França) LABORATOIRE DES COURSES 
HIPPIQUES

• (Inglaterra) LGC GROPUP, SPORT & 
SPECIALISED ANALYTICAL SERVICES

• (Hong Kong) HONG KONG JOCKEY CLUB 
RACING LABORATORY

•  (Estados Unidos) KENETH L. MADDY 
EQUINE ANALYTICAL CHEMISTRY LAB, 
UNIVERSTY OF CALIFORNIA AT DAVIS

Escolhemos este último, pela proximidade, 
mais agilidade e apoio AQHA.

Não é só Sorocaba que utiliza estes 
laboratórios IFHA REFERENCE. Os dois principais 
Hipódromos de Corridas do Brasil: Gávea e 
Cidade Jardim, utilizam o Laboratório da França 
e os de Buenos Aires (Palermo) idem.

Desde o primeiro dia de mandato desta 
Diretoria, afirmamos que adotaríamos 
“tolerância zero” aos profissionais que 
usassem destes subterfúgios para obter 
vantagens nas corridas.

A DIRETORIA POR UNANIMIDADE, optou por 
este caminho, e AUTORIZOU a Comissão de 
Corridas a buscar soluções definitivas para o 
“clean sport”.

Tudo isso foi amplamente divulgado, para 
que quem venha correr em Sorocaba, possa 
ter a tranquilidade, de participar em igualdade 
de condições, dando a possibilidade de vencer 
o melhor cavalo, o melhor criado, o melhor 
treinado e nunca o melhor “medicado”.

A Comissão de Corridas do Jockey Club de 
Sorocaba é formada por um time excepcional 
e está no comando, para julgar e defender o 
esporte. Idônea, honesta, e composta por GENTE 
do mais alto gabarito, agiu com CORAGEM 
e DETERMINAÇÃO, além da COMPETÊNCIA 
TÉCNICA, e mereceu todo nosso apoio. Regras 
são feitas para todos cumprirem. 

Também na Assembleia do último dia 09/11, 
a nova Diretoria ratificou a atual Comissão 
de Corridas para o próximo biênio, formada 
por: Dr. Julio Climaco, Alexandre Dias, Ricardo 
Esquerre, Henrique Osiliero, Jarbas Bertolli.

A própria ratificação da Comissão de Corridas 
foi para nós, uma clara demonstração de que 
amadurecemos nestes 2 anos e consolidamos 
as metas propostas no início da nossa gestão.

Críticos dos comissários, entenderam que 
eles SEMPRE AGIRAM CORRETAMENTE e 
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amparados pelo Código Nacional de Corridas. 
Uma comissão que respeita nossos clientes, 
mas é JUSTA e COMPETENTE para assumir com 
coragem suas decisões.

Houve inclusive o caso do CLEMBUTEROL, que 
além de constar nas relações de medicamentos 
proibidos, mereceu divulgação explicita em 
informativo elaborado sobre o medicamento, 
enviado pelo JCS a todos profissionais e 
proprietários em 29/5/2018 (isso mesmo!, 2018 
– início de mandato), logo após ser constatado 
em exame realizado no vencedor de corrida em 
Cidade Jardim, pelo Laboratório de São Paulo. 

Conseguimos dar um basta e transformar 
o JOCKEY CLUB DE SOROCABA em ambiente 
saudável, resultados justos, trazendo mais 
gente para o esporte!

Durante o período de ADAPTAÇÃO, 
ocorreram falhas. Por hábito, muitas vezes 
sem nenhuma má intensão dos treinadores, 
proprietários e veterinários. Aconteceram 
falhas. Fomos corajosos inclusive, facilitando 
esta ADAPTAÇÃO, concedendo uma última 
anistia aos treinadores.

Os críticos de plantão, chegaram até a 
inverter o “problema”. Apontavam para o 
laboratório IFHA REFERENCE, ao invés de coibir 
o uso do medicamento proibido, mas tudo deu 
certo e com atitude, hoje CONSOLIDAMOS o 
controle.

Quando se implantou NO CÓDIGO DE 
TRÂNSITO o “cinto de segurança”, houveram 
críticas na IMPLANTAÇÃO, multas na 
ADAPTAÇÃO e hoje está CONSOLIDADO. 
Quantas vidas a CONSOLIDAÇÃO do “cinto 
de segurança”, salvou?

Quantas vidas de cavalos, salvamos com 
a CONSOLIDAÇÃO do controle de antidoping 
por Laboratório IFHA? VALEU A PENA!

Conseguimos definitivamente EDUCAR a 
todos, sobre a importância da “perpetuação” 

do nosso JCS, através do bem-estar animal e 
do esporte limpo. Todos agora sabem, que só 
vai ganhar o melhor cavalo e não o melhor 
medicado.

Sairemos da Diretoria FELIZES: nestes 
2 anos de gestão NÃO TIVEMOS NENHUM 
ANIMAL QUE MORREU NA PISTA DE CORRIDA.

A DIRETORIA DO JOCKEY CLUB DE SOROCABA 
que encerra seu mandato, fez de tudo pelo 
BEM-ESTAR animal e humano. Se queremos 
ter uma atividade perene, que dure por muitos 
anos, temos que ter a CORAGEM de enfrentar 
as críticas e estender a realização dos exames 
antidoping em Laboratório IFHA. Nossos filhos 
e nossos animais agradecem nossa repulsa ao 
doping.

Meu agradecimento ao Presidente do 
Centro Hipico D’Oeste Sr. Jonatas Dantas, e ao 
Érico Braga, Presidente do Jockey 2020/21, que 
entenderam o excelente momento que vive 
nossa entidade, tanto na parte financeira, como 
com a grande credibilidade conseguida com os 
exames de antidoping, e se comprometeram, 
com toda comunidade Turfística, a manter o 
Jockey Club de Sorocaba com o mesmo rigor 
financeiro, e com os exames das finais (no 
mínimo) de nossos Grande Prêmios, (que 
distribuem milhões de reais todos os anos), 
sendo feitos nos Estados Unidos, enquanto 
não temos laboratório IFHA no Brasil, 
independente de qual seja a Diretoria do Jockey 
Club de Sorocaba.

Temos a certeza, que as Diretorias futuras, 
manterão com CORAGEM estas CONQUISTAS. 
Tudo isso, com o objetivo de trazer Felicidade 
a todos através do Esporte Limpo, livre das 
drogas, em igualdade de condições e total 
credibilidade.

Me despeço neste último informativo de 
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Mauro Eli Zaborowsky
Presidente do Jockey Club de Sorocaba

nossa gestão, lembrando mais uma vez que 
há quase dois anos, o Jockey Club de Sorocaba 
realiza os exames de antidopagem das finais dos 
Grande Prêmios Milionários, em Laboratório 
homologado IFHA na Universidade de Davis na 
Califórnia EUA, e os exames das classificatórias 
no Laboratório LADETEC no Rio de Janeiro.

Alerto a nova Diretoria, que durante estes 
quase dois anos que fazemos exames desta 
forma, sofremos todo tipo de pressão para 
voltarmos atrás. Pressão de criadores grandes, 
de clientes que compram cavalos por altas 
somas, de veterinários, de comerciantes de 
cavalos, e até de Dirigentes com grande “poder 
de fogo”. Uma forte pressão, para que não 
utilizássemos laboratório IFHA e realizássemos 
todos os exames no Rio de Janeiro.

Sofremos “boicote”, fomos difamados, mas 
resistimos. Tudo em nome do Esporte Limpo, 
da proteção aos proprietários que querem 
corridas justas, e em respeito ao nosso atleta: 
O CAVALO.

Hoje, a quase totalidade da comunidade 
entende que tudo foi feito pensando no 
melhor para o cavalo, para o Jockey, para os 
profissionais, para os proprietários.

Com a ajuda de todos, conseguimos realizar 
várias mudanças:

• 2 anos de pagamentos de prêmios e 
jogo em dia, logo após resultado dos exames 
(credibilidade).

• Diminuição da inadimplência.
• Só correu quem estava em dia.
• Todos empréstimos bancários pagos.
• Animais correm no nome de quem está no 

Registro na ABQM (segurança ao vendedor).
• 100% dois animais “Chipados” (segurança 

aos participantes).
• Leilão MIXED SALE DO JOCKEY CLUB DE 

SOROCABA.
• Apostas por WhatsApp (direto pelo Jockey 

de Sorocaba).
• Credenciamos alguns grupos de WhatsApp, 

trazendo “oficialidade” a estes, e receita e 
divulgação ao Jockey Club de Sorocaba. 

• Enfrene ao vivo por internet.
• Novo locutor nas corridas.
• Melhoria na transmissão das corridas ao 

vivo. 
• Informativo quinzenal.
• Criação da REVISTA do JOCKEY CLUB de 

SOROCABA.
• Áreas de lazer como Parquinho Haras 

Portofino e Espaço Kids.
• Exames com credibilidade, realizados em 

laboratório homologado IFHA (igualdade de 
condições para todos).

• A contratação do dr. Thomas Wolff (maior 
sumidade no controle antidoping).

• Melhoria nas condições de trabalho dos 
treinadores.

• Seminários e Palestras.
• Resultados oficializados e registrados na 

AQHA e ABQM.
• Filmagem com DRONE.
• Melhoria no sistema de Som.
• Verba adicional R$ 100.000,00 da ABQM 

para o Grande Prêmio Potro do Futuro.

Boa sorte a toda nova DIRETORIA, e agora 
me dedico a minha criação.

Um grande abraço a todos!
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http://www.vetnil.com.br
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Vencedores e melhores tempos seguem na busca pelos títulos dos dois últimos Grandes Prêmios do ano

A temporada 2019 do Jockey Club de Sorocaba 

está em sua reta final. E nós, que somos 

apaixonados pelas corridas do Quarto de Milha, 

sabemos que “reta final” significa emoção até o 

último segundo. E emoção foi o que não faltou na 

penúltima reunião da temporada, que aconteceu 

no útimo dia 09, com as classificatórias do GP 

Taça de Ouro e do GP Campeão dos Campeões.

No GP Taça de Ouro, prova de 301 metros com 

bolsa de R$ 50.000,00 para animais com 3 anos 

ou mais e IV até 99, 14 animais entraram na pista 

em 3 classificatórias, tendo como vencedores e 

mehores tempos: GOLD JESS FISHERS MV, PERLA 

FOR ME JQM, SANTIAGO JUMPIM MRL, WV BRAD 

QUICK DASH, GOOD GIRL FLY e MESTIÇA FLY HWS.

Já pelo GP Campeão dos Campeões, foram 

17 animais com IV 100 ou mais e estreantes que 

se encontraram na prova de 365 metros para 

a disputa de R$ 200.000,00 em prêmios em 4 

classificatórias. Qualificaram-se YOYO VERDE, 

BRASILIA TOLL, BUENO LAKE, BABY FANTASTIC, 

PANTHER SIGNATURE, GRANITE TOLL LAKE.

Os páreos contaram com lindas disputas e 

ótimos tempos, prometendo finais de arrepiar 

para fechar a temporada com chave de ouro no 

próximo dia 23 de novembro! Confira nas páginas 

a seguir. Para ver os resultados completos, 

clique aqui. Lembrando que a  confirmação dos 

finalistas está condicionada aos resultados dos 

exames antidoping. 

CLASSIFICATÓRIAS DE 
ARREPIAR PROMETEM FINAIS 
AINDA MAIS EMOCIONANTES

http://www.jcsorocaba.com.br/wp-content/uploads/2019/11/GP-Campe%C3%A3o-e-Ouro-class-2.pdf
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http://www.vendaval.com.br
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Vitória de GOOD GIRL FLY na primeira classificatória do GP Taça de Ouro

Tordilha de Adriano Lima (BA) venceu a primeira 
classificatória com 16,495s

GRANDE PRÊMIO TAÇA DE OURO

Na primeira classificatória, quatro animais 

na pista e uma disputa maravilhosa. GOOD GIRL 

FLY (Separatist x Miss Effort Fly, Signed To Fly) 

e MESTIÇA FLY HWS (Gold Medal Jess x Carol 

Fly, Signed To Fly) tomaram a frente e travaram 

uma batalha centímetro a centímetro pela 

vitória. MESTIÇA FLY HWS despontou mas logo 

precisou se defender de GOOD GIRL FLY, que 

veio avançando para vencer com uma cabeça de 

diferença. GOOD GIRL FLY - uma fêmea tordilha 

de 4 anos - marcou 16,495s, apenas 15 milésimos 

mais rápida de METIÇA FLY HWS que ficou com 

a segunda colocação e ao final classificou-se 

para a final por tempo. A vencedora é criação do 

HARAS JÁ SE VIERAM e propriedade de ADRIANO 

SILVA LIMA (BA). Correu sob a sela de J D PEREIRA 

e com treinamento de L ROSA.
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Henrique Abravanel do Haras Já Se Vieram - criador de Good Girl Fly - entrega troféu à equipe de Adriano Lima

Good Girl Fly e Mestiça Fly HWS travaram um linda disputa Good Girl Fly com seu jóquei J D Pereira
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Quinto páreo do programa, a segunda 

classificatória do GP Taça de Ouro foi vencida 

com autoridade por PERLA FOR ME JQM (Corona 

For Me x Dashing Folly, First Down Dash) fêmea 

castanha de criação e propriedade do HARAS 

JAGUARUANA de Pedro Barbizan.

PERLA FOR ME JQM foi se distanciando do 

pelotão e cruzou o disco final com 16,371s, um 

corpo e meio a frente do segundo colocado. 

Venceu sob o comando de C MEDINA e com L 

MANOEL no treinamento.

Perla For Me JQM venceu com autoridade a segunda classificatória do GP Taça de Ouro

Perla For Me JQM no paddock antes da vitória
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Equipe do Haras Jaguaruana comemora vitória na segunda classificatória do GP Taça de Ouro

 Perla For Me JQM logo após a conquista com C MedinaPerla fez o 2º melhor tempo das classificatórias: 16,371s
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Mais veloz dos 3 páreos classificatórios do GP 

Taça de Ouro, a sexta disputa da tarde foi vencida 

por GOLD JESS FISHERS MV (Gold Medal Jess x 

Lady Fishers Jet, Fishers Dash), que correndo por 

dentro na baliza 3, abriu luz nos metros finais 

para cruzar o disco com o melhor tempo das 

classificatórias: 16,307s. 

GOLD JESS FISHERS MV é um macho alazão de 

criação e propriedade de PAULO OTÁVIO FREIRE 

MACEDO (PE). Contou com treinamento de L 

ROSA e D CONCEIÇÃO na condução. Na segunda 

colocação veio SANTIAGO JUMPIM MRL (Granite 

Lake x Amanda Jumpim, Apollo VM) que venceu 

uma disputa travada com WV BRAD QUICK DASH 

(Royal Quick Dash x Finding True Love, Finding 

Nemo) que ficou com a terceira posição. Ambos 

qualificaram-se para a final que acontece no 

próximo dia 23.

Viória de Gold Jess Fishers MV, seguido de Santiago Jumpim MRL e WV Brad Quick Dash. Os 3 qualificaram-se para a final

Gold Jess Fishers MV de Paulo Otávio Freire Macedo do 
Haras Monte Verde (PE) foi o mais veloz das classicatórias
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Treinador L Rosa recebe o troféu pela vitória do Haras Monte Verde

Gold Jess Fishers MV foi guiado por D Conceição
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Brasilia Toll vencendo a primeira classificatória do GP Campeão dos Campeões

Brasilia Toll disparou e venceu com o 2º melhor tempo das 
classificatórias do GP Campeão dos Campeões

GP CAMPEÃO DOS CAMPEÕES

Na primeira classificatória, BRASILIA TOLL 

(Granite Lake x Summer Toll, Tolltac) venceu 

com autoridade. Com a marca de 19,337s, a 

fêmea de propriedade de NANA PEROTTO (Icó/

CE) e criação do HARAS SANTA MARIA/ANA 

DANTAS RANCH, cruzou o disco final com um 

corpo a frente do segundo colocado PANTHER 

SIGNATURE (Panther Mountain x Sign In Granite, 

Granite Lake), que também se classificou para a 

final. BRASILIA TOLL foi treinada por M PRAXEDES 

e teve J D PEREIRA na condução.
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Os criadores de Brasilia Toll, Jonatas Dantas (Ana Dantas Ranch) e os irmãos Nunes (Haras Santa Maria )
entregam troféu para Miguel Sancley do Nana Perotto Park & Ranch

Craque de Nana Perotto venceu mais uma
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Muita alegria na comemoração da vitória
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No 8º páreo do programa e segunda 

classificatória do GP Campeão dos Campeões, 

vitória de GRANITE TOLL LAKE (Granite Lake x 

Summer Six, Três Seis) de criação e propriedade 

do HARAS SANTA MARIA/ANA DANTAS RANCH. 

O macho zaino de 3 anos manteve a dianteira, 

defendendo-se de YANKEE VERDE (No Secrets 

Here x Bits Of Bliss, Streakin La Jolla) que, por sua 

vez, teve PROVENÇA JESS MRL (Gold Medal Jess x 

Corona Fácil, Corona Cartel) em seu encalço.

GRANITE TOLL LAKE cravou 19,532s e foi 

treinado L LEVIR e contou com E B MELO na 

condução.

Granite Toll Lake venceu a segunda classificatória do GP Campeão dos Campeões

E B Melo (Dadá) vibra com a vitória
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Muita festa para Granite Toll Lake no Winner Circle

Zaino do Ana Dantas Ranch e Haras Santa Maria superou grandes concorrentes
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Ana Dantas Ranch e Haras Santa Maria festejam a conquista

Só alegria na comemoração da vitória
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No terceiro páreo classificatório, o estreante 

BUENO LAKE (Granite Lake x Eye Am Bueno, 

Mr Eye Opener) cruzou em primeiro lugar com 

a marca de 19,342s, se tornando AAAT com IV 

104. De Antonio Bruno da Costa (MT) e criado 

por MARCO BOTELHO, o macho zaino de 3 anos 

teve M O ARTEMAM no preparo e A ARTEMAM 

na condução. BUENO LAKE ficou um corpo a 

frente do segundo colocado ZECRETO VERDE (No 

Secrets Here x Habitual Dreamer, Apollo-TB).

O estreante Bueno Lake fez bonito e venceu a sua classificatória

A Artemam marcou mais uma vitória com a farda do
Stud K & G do Mato Grosso
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Piccinin e equipe do Stud K & G comemoram vitória de Bueno Lake

Com a vitória na classificatória o estreante agora é AAAT - 104
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Bueno Lake recebe o carinho dos proprietários
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No 10º e último páreo da reunião, velocidade 

a flor da pele! Dois craques protagonizaram 

um belíssimo espetáculo: BABY FANTASTIC 

(Fantastic Corona Jr x Hustled, Feature Mr Jess) 

e YOYO VERDE (No Secrets Here x Orly Vista, 

Nordick Only VM). A batalha foi vencida por 

YOYO VERDE, alazão do STUD DOS AMIGOS e 

criação do HARAS VISTA VERDE, que fez o melhor 

tempo das classificatórias, cruzando o disco 

com 19,291s, apenas 0,03s do recorde da pista. 

BABY FANTASTIC ficou apenas meio corpo atrás 

mas conseguiu a vaga para a grande final. YOYO 

VERDE foi treinado por A J MACEDO e correu sob 

o comando de D MACEDO.

Na bela disputa de craques deu Yoyo Verde com melhor tempo das classificatórias, apenas 0,03s do recorde

O “jóia” que já se tornou marca registrada de D Macedo 
nas vitórias pelo Stud dos Amigos / Haras Vista verde
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Djalma comemora mais uma vitória
com o Stud dos Amigos

Yoyo Verde se refresca após merecida vitóriaO craque logo após vencer a classificatória

Jorge Cabalero comemora com a Marcos Zaborowsky
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Comemoração do Stud dos Amigos com a presença de Jorge Cabalero e Denis Ortigoza do Paraguai

Mauro e Marcos Zaborowsky, do Haras Vista Verde: 
pai e filho no abraço da vitória

Pela terceira vez consecutiva Yoyo Verde vai para a final 
do GP Campeão dos Campeões
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http://www.harasvistaverde.com.br
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Três páreos especiais agitaram a reunião 16/2019 no Jockey Club de Sorocaba

Páreo Scent Of A Woman

No primeiro páreo, para animais de 3 anos 
ou mais e índice de velocidade até 89, vitória de 
IMPERATRIZ WAGON MV (Wagon To Hollywood x 
Lady Is First, First Down Dash), fêmea faina de 3 
anos e criação e propriedade de PAULO OTÁVIO 
FREIRE MACEDO, de Pernambuco. IMPERATRIZ 
WAGON MV foi guiada por D CONCEIÇÃO e 
treinada por L ROSA. Ela venceu com a marca de 
16,693s para os 301 metros, sendo perseguida 
pela fêmea RUBIA GOLD que ficou com a 
segunda colocação por apenas um pescoço de 
diferença. 

PÁREOS ESPECIAIS

No páreo Scent Of A Woman (301m) deu Imperatriz Wagon MV de Paulo Otávio Freire Macedo

Zaina do Haras Monte Verde fez 16,693s nos 301m
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Comemoração na vitória de Imperatriz Wagon MV
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Páreo Signed For More

Na segunda disputa do sábado, o páreo 
Signed For More (301m) trouxe para pista quatro 
animais de 3 anos sem IV. Correndo pela baliza 
5, MR CORONADASH WIN (Corona Fireball x Be 
Featurettrection, Dash Ta Fame), único macho 
no páreo, marcou 16,880s vencendo com 
um pescoço a frente de RCH STYLISH FOR ME 
(Corona For Me x Stylish Secret, Dash For Cash). 
De criação e propriedade do Win Ranch, MR 
CORONADASH WIN contou com treinamento de 
Z MEDEIROS e L S PEREIRA na condução.

MR Coronadash Win vencendo o páreo Signed For More

Mr Coronadash Win
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Comemoração do Win Ranch
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Páreo Flo Bryan

Para animais com 3 anos ou mais e IV até 
94, o Páreo Flo Bryan, também de 301 metros, 
contou  com 7 animais. A vitória foi conquistada 
pela fêmea NORATA JESS HWS (Gold Medal Jess x 
Haste Appelas, Appeals King Special), de criação 
de ANTONIO LIRIO SIMON e propriedade do 
HARAS MANTOVANI, abrindo vantagem nos 
metros finais para cruzar o disco com o tempo 
de 16,362s. Em seu encalço, cruzou AURORA 
VISTA (No Secretes Here x Jess Plain Kool, Mr 
Jess Perry) na segunda colocação, seguida de 
AMY VISTA (Get Down Perry xTller Im Sweet, 
Teller Cartel).

NORATA JESS HWS contou com o preparo de 
V ANTUNES e foi montada por R PEREIRA.

Eram 8 animais inscritos, porém GAROTO 
WAGON MV escapou do partidor antes da 
largada e não correu.

Norata Jess HWS do Haras Mantovani conquistou a vitória no Páreo Flo Bryan

Norata Jess HWS cruzou o disco com 16,362s
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Festa para Norata Jess HWS do Haras Mantovani



34

Assembleia analisou gestão atual e já prepara os próximos passos da instituição

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA JCS

No dia 09 de novembro, às 17h - logo após 
as corridas - foi realizada a Assembleia Geral 
Extraordinária no Salão Verde do Jockey Club de 
Sorocaba. Convocados por edital, associados e 
acionistas do Centro Hípico do Oeste, Diretoria e 
convidados participantes das corridas estiveram 
presentes para a deliberação de diversos 
assuntos de interesse da Sociedade.

Nesta oportunidade, foi aprovada a Ata 
da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal 

realizada em 13.09.2019 referente ao balanço 
encerrado em 2018 e a viabilidade econômica, 
sendo ambos encaminhados ao Ministério da 
Agricultura Pecuária e Bastecimento (MAPA), 
cumprindo assim a solicitação devida a aquele 
órgão.

Também foram aprovadas as Demonstrações 
Contábeis dos exercícios findos em 31.12.2017 
e 31.12.2018; devidamente auditadas por 
Auditores Independentes, atendendo também 
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às normas estabelecidas pelo MAPA.
Na sequencia a Assembleia parabenizou 

o presidente atual Sr. Mauro Eli Zaborowsky, 
por sua atuação à frente da entidade no biênio 
de 2018/2019 e que deixará seu comando em 
31/12/2019. 

Sr. Mauro agradeceu a todos ressaltando 
a importância dos avanços conquistados 
durante sua gestão que teve ênfase no controle 
antidoping e no controle da inadimplência.  

Mauro também fez uma agradecimento 
especial à Comissão de Corridas que manteve-
se firme e tomou decisões corretas, sempre 
visando o bem estar animal e as disputas 
justas, em igualdade de condições. Além disso, 
agradeceu e enalteceu o apoio e consultoria  
de Nilson Genovesi para que todas as ações 
obtivessem o sucesso.

Em seguida foram realizadas as Eleições da 
Diretoria e do Conselho Fiscal, com a Assembleia 
aprovando a indicação de Sr. Érico de Oliveira 
Braga por unanimidade, com total apoio de 
todos os presentes. Agradecendo o apoio, Sr. 
Érico indicou a composição da Diretoria e do 

O atual presidente, Sr. Mauro Zaborowsky, 
ressaltou avanços da gestão 2018/2019

Sr. Érico Braga, presidente eleito para o biênio 2020/2021

Conselho Fiscal, devendo os mesmos tomarem 
posse e gerir a entidade a partir de 02/01/2020, 
para o biênio de 2020/2021, sendo a indicação 
aprovada por unanimidade.

Sr. Érico também sugeriu na Assembleia a 
ratificação da permanência da COMISSÃO DE 
CORRIDAS para o Biênio de 2020/2021.

Sr. Jonatas Dantas, presidente do Centro Hípico Do Oeste
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Mauro solicitou a diretoria ora eleita que 
continuasse com a repressão ao doping, 
mantendo o esporte limpo e a igualdade de 
condições, acompanhando a tendência mundial. 

Na continuidade, o Sr. Mauro apresentou os 
Relatórios Gerenciais mostrando a real situação 
financeira do Jockey Club em 05/11/2019 e os 
Mapas de Distribuição de Bolsas em 2018 e 
2019 até a reunião realizada em 05/10/2019, 
restando apenas a realização dos Grandes 
Prêmios: Campeão dos Campeões com Bolsa de 
R$ 200.000,00 e a Taça de Ouro com Bolsa de R$ 
50.000,00.

Apresentou também as Contas Correntes 
dos Devedores. A Assembleia determinou a 
negociação do saldo a receber com os devedores 
até 30/11/2019, com aceite do parcelamento do 
saldo em até 4 vezes. Caso os devedores não 
acertem até a data estipulada, o saldo existente 
será acrescido de multa e juros e ficarão sujeitos 
a aprovação da Diretoria/Comissão de Corridas 
sobre a possível inscrição de seus animais 
nas corridas a serem realizadas a partir de 
março/2020.

Com relação aos Credores, deliberou-se que 
os saldos existentes serão acertados obedecendo 
o seguinte critério: os primeiros a receber serão 
os profissionais, depois os proprietários e por 
fim, os criadores.

Sr. Eugênio Gomes Nunes

Diretoria Biênio 2020/2021
Presidente: Érico de Oliveira Braga
Vice-Presidentes: Jonatas de Oliveira Dantas 
Filho, Marcos Ribeiro Leite, Eugênio Gomes 
Nunes, Guy Rodrigues Peixoto Junior e 
Ademir Jose Rorato.
   
Conselho Fiscal
Presidente: Ovídio Vieira Ferreira
Conselheiros Efetivos: Luiz Meneghel Neto e 
Luciano Alves de Oliveira.
Conselheiros Suplentes: Luiz Alberto da 
Silva Duwel, Antonio Batista dos Santos e 
Francisco de Assis Ulisses Sampaio Junior.

Comissão de Corridas
Presidente: Júlio Clímaco de Vasconcelos 
Junior
Comissários: Henrique Antonio Osiliero, 
Ricardo Antonio Felix Felipe Artensales 
Esquerre, Alexandre Benedito Dias e 
Jarbas Leonel Bertolli

Sr. Nilson Genovesi

Para encerrar a Assembléia os Presidentes 
agradeceram a colaboração e o voto de confiança 
que obtiveram de todos os presentes.


