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JCRGS ATENDE REIVINDICAÇÃO DA AGCC E 
SUSPENDE COBRANÇA DA TAXA DE CAVALO 

Atendendo reivindicação da AGCCC, o JCRGS suspendeu por 60 (sessenta) dias 
a cobrança da chamada “taxa de cavalo”. O anúncio foi feito pelo Presidente Ricardo 
Felizzola em reunião com proprietários e treinadores no último sábado. 

 
Na oportunidade, o Presidente do JCRGS apresentou os robustos números de 

prêmios distribuídos no primeiro semestre de 2016 pela entidade. O total pago foi de 
aproximadamente 28% acima do satisfeito no primeiro semestre de 2015. Coube ao 
Diretor Financeiro Bruno Piovesan relatar os problemas que redundaram com a queda 
de receita e aumento de despesas, e que não permitiram manter o mesmo nível de 
prêmios na virada do semestre. Segundo Piovesan os problemas de fluxo financeiro 
também justificariam a criação da taxa de cavalo. Foi esclarecido que mesmo cavalos 
que não estejam alojados no Cristal, caso participem de corrida no mês, estariam 
obrigados ao pagamento da taxa.  
 

Na reunião a AGCCC, através do Vice-Presidente Flávio Obino Filho, 
apresentou números demonstrando que em julho de 2015 os prêmios em média foram 
aumentados em 18% o que somado ao aumento do número de páreos explica os 
números positivos do primeiro semestre de 2016 apresentados pelo JCRGS. Disse que a 
fotografia foi drasticamente alterada em julho de 2016, ocasião em que os prêmios 
foram reduzidos em índice também próximo a 18%, retornando aos níveis de junho de 
2015. Também foi demonstrado que o custo médio de manutenção de cavalos no Cristal 
passou de R$ 600,00 pra R$ 1.000,00. Assim, para cavalos de três e quatro anos seria 
necessário dobrar os prêmios atualmente pagos para se retornar aos níveis de julho de 
2015. A AGCCC também apresentou números que indicam que os proprietários 
participam do custeio da atividade turfe no hipódromo do Cristal com cerca de R$ 
800.000,00 por mês e receberam em contrapartida do JCRGS no mês de julho de 2016 
um pouco mais de R$ 160.000,00. Como em agosto o número de páreos realizados foi 
menor a contrapartida do Jockey no mês em curso também diminuirá. Conforme a 
AGCCC, caso instituída a taxa de cavalo, o valor recebido pelos proprietários será 
reduzido para apenas R$ 80.000,00, ou seja, 10% (dez por cento) do que gastam por 
mês para manter a atividade. 
 

Ao final da reunião, a diretoria, os proprietários representados pela AGCCC e os 
profissionais do turfe reafirmaram o compromisso de parceria e união na defesa do turfe 
no Rio Grande do Sul. Certamente soluções criativas e que não onerem os proprietários 
serão encontradas para equacionar os problemas momentâneos da entidade. 

 



GÁVEA: GAÚCHO ENÓLOGO 
FAZ BONITO NA COPA DAS NAÇÕES 

 
Em bela arrancada na reta final, o eficiente potro Enólogo (2013.Drosselmeyer e 

Inner’s Girl por Dodge), criado, em solo gaúcho, pelo Haras Anderson e pertencente ao 
Stud Sweet Dani, conseguiu seu primeiro triunfo nobre ao brilhar na edição 2016 do 
Grande Prêmio José Buarque de Macedo/Copa das Nações (Grupo III – R$ 27.000,00 + 
valor “ADDED”, de 6.363,64, ao dono do animal vencedor) – para machos de 3 anos –, 
realizado Domingo, dia 14, no percurso de 1.600 metros, em raia de grama pesada, do 
Hipódromo da Gávea. 

Com o experiente Carlos Lavor preciso em seu dorso, o descendente de 
Drosselmeyer, que acompanhou o princípio da carreira no pelotão intermediário, 
avançou com firmeza nos últimos 100 metros para alcançar o sucesso, superando seus 
seis rivais por meio corpo de vantagem. 

O cuidadoso Adélcio Menegolo (CT) é quem responde pelo preparo do 
ganhador, Enólogo, um dos bons nomes de sua Geração. Os cronômetros foram 
travados na marca de 1m36s19s. 

FOTO: Gerson Martins – Jockey Club Brasileiro 

 
Forte atropelada garantiu título de ENÓLOGO 

HIJA DEL SUN, DO HARAS CAMBAY, 



ABSOLUTA NO CLÁSSICO 
PRESIDENTE ARMANDO DE ALENCAR 2016 

 
Favorita de devolução de capital, a qualificada potranca gaúcha Hija Del Sun 

(2013.Sol de Angra e Piece Of Cake por Yagli), criada por seu proprietário, o Haras 
Cambay, brincou de correr no Clássico Presidente Armando de Alencar 2016 (R$ 
4.000,00) – para fêmeas de 3 anos –, realizado Quinta-feira, dia 11, na distância de 
1.200 metros, em raia de areia macia, do Jockey Club do Rio Grande do Sul. 

Sob segura condução do hábil Lucas Conceição, que teve pouquíssimo trabalho 
em seu dorso, Hija Del Sun repetiu o que já havia feito no Clássico Romo Ferte, 
disputado no início de Julho. Líder desde o pulo de partida, Hija Del Sun saiu tirando na 
reta de chegada, ultrapassando o espelho com 7 corpos e meio de vantagem sobre suas 
quatro adversárias. 

Muito bem treinada por Alcione F.Chaves, a vitoriosa, Hija Del Sun, que totaliza 
três vitórias em quatro apresentações na campanha – sendo duas na esfera clássica –, 
registrou a marca de 1m16s9/10s. 

FOTO: Agência Preview – Jockey Club do Rio Grande do Sul 

 
HIJA DEL SUN voltou a obter expressiva conquista na raia do Cristal 

 



MUDADOR SUPERA FAVORITO 
SAMURAI NO CLÁSSICO PRESIDENTE 

ANTÔNIO DEMARCHI CHULA 2016 
 

Em chegada sensacional, o brilhante potro Mudador (2013.Desejado Thunder e 
Veia Latina por Top Size), de criação e propriedade do Sr.Luiz Alberto Andrade 
Araújo, teve forças para superar os quatro rivais que enfrentou no Clássico Presidente 
Antônio Demarchi Chula 2016 (R$ 4.000,00) – para machos de 3 anos –, que aconteceu 
Quinta-feira, dia 11, no percurso de 1.200 metros, em pista de areia macia, do 
Hipódromo do Cristal. 

Contando com enérgica condução de Leandro Costa, o filho de Desejado 
Thunder travou belíssimo duelo na reta de chegada com o favorito e até então invicto 
Samurai (2013.Benny The Bull), campeão, entre outras provas do Turfe Gaúcho 2016, 
realizado na Tablada, em Pelotas. Lutando até o último milésimo de segundo, Mudador 
teve sua vitória confirmada somente no disco, cruzando-o com um focinho de vantagem 
sobre seu maior oponente.  

Apresentado, em exuberante estado atlético, pelo cuidadoso Nilton Pires, o 
vitorioso, Mudador, que triunfou pela primeira vez na esfera nobre, cravou o tempo de 
1m15s7/10s. 

FOTO: Agência Preview – Jockey Club do Rio Grande do Sul 

 



MUDADOR (por dentro) foi guerreiro para suportar a pressão do até então 
invicto Samurai  

VITÓRIAS DA CRIAÇÃO GAÚCHA NA SEMANA 

 
AGCCC PREPARA LANÇAMENTO DE NOVO 

SITE PARA O MÊS DE SETEMBRO 
            A AGCCC prepara o lançamento no 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. 

NÚMERO DE INSCRITOS NA TRÍPLICE CORA 
JUVENIL AUMENTA PARA 103 E NOVAS 

INSCRIÇÕES, SEM ACRÉSCIMOS, PODERÃO SER 
FEITAS ATÉ O FINAL DE AGOSTO 

            Com as inscrições de Oris, Osahar, Only Princess, Amigo Purse e Olimpic 
American o número de participantes da Tríplice Coroa Juvenil subiu para 103. Até o 
final de agosto poderão ser feitas inscrições sem acréscimos no valor. 
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 
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