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    Uma parte importante da filosofia de treinamento no
turfe é tratar cada cavalo como um indivíduo. Todo cavalo
tem sua própria personalidade, assim como as pessoas.
As necessidades do animal devem ser atendidas para tirar
o melhor proveito dele.
    Tomar um belo café da manhã ao acordar, escovar-se,

verificar os cascos e preparar-se para o treinamento faz
parte da rotina de cavalos de corrida que recebem
cuidados diários e mantêm uma rotina regrada, com hora
para tudo: até para acordar, passear e dormir.
  A partir das cinco horas da manhã, dezenas de

cavalariços, gerenciados pelos seus treinadores, desfilam
pela vila hípica do hipódromo da Gávea com seus cavalos
rumo à pista, iniciando seu dia de preparação. A limpeza
e higienização das cocheiras também começam pela
manhã, junto com a preparação das “camas”, que é o
nome dado à cobertura de serragem colocada no chão de
cada baia, para dar maior conforto ao animal na hora do
descanso.   A refeição matinal é composta por aveia, alfafa,
além de ração laminada, contendo componentes
vitamínicos, que auxiliam na manutenção física dos
animais. Em média, o cavalo come em torno de 10 quilos
dessa combinação de alimentos por dia, variando de
acordo com o tamanho e o apetite de cada um.
   Depois do almoço, mais uma sessão moderada de

caminhadas ou galopes compensados com uma ducha

Banho de imersão na piscina exclusiva para cavalos.

                          Fotos:  Sylvio Rondinelli

 Ducha após o treino do cavalo.
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     A semana internacional está repleta de atrações com
disputas na Alemanha, França, Suíça, Reino Unido, Estados
Unidos e Chile. Nos Estados Unidos, o foco está no
hipódromo de Belmont, em Nova Iorque, com a prova Man
o’ War, de grupo 1, para produtos de 4 anos ou mais, no
sábado (12). Já em Golden Gate, na Califórnia, o dia 12
contará com o páreo Golden Poppy, para éguas e produtos
de 3 anos ou mais. Neste mesmo dia, o hipódromo de
Woodbine, no Canadá, recebe a prova Star Shoot, para
éguas de 3 anos com 100 mil dólares de bolsa. As corridas
internacionais do dia 12 de maio serão transmitidas em
exclusividade no site www.pmubrasil.com.br

ou um banho de piscina, os quais são essenciais para o
exercício dos membros locomotores. A piscina exclusiva
para cavalos é disponibilizada para todos os animais
alojados no hipódromo da Gávea.  No começo da noite, o
jantar para repor as energias e o repouso merecido.
   O atendimento médico é feito por veterinários ou através
do Hospital Octávio Dupont que é referência no tratamento
equino e fica localizado dentro das dependências do
Jockey Club. Todos esses cuidados com os cavalos tem o
seu preço e não é pouco. Em média, cada proprietário
desembolsa três mil reais para o pagamento mensal do
treinador. Uma troca mensal de ferraduras com a
preparação nos cascos não sai por menos de RS 250,00.
Um pequeno tratamento dentário, mais R$ 300,00. Um
composto vitamínico adicional, a confecção das fardas,
um xampu diferenciado, uma rédea personalizada,
ferraduras ortopédicas que às vezes são necessárias e a
conta no final do mês pode ultrapassar facilmente a soma
de cinco mil reais. Sem contar toda despesa com remédios
ou atendimento médico. Assim como é alucinante o ritmo
de uma corrida de turfe, é incessante também o cuidado
dispensado à estrela maior do hipódromo, o cavalo.
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Hipódromo da Gávea: Praça Santos Dumont, 31
Entrada franca (www.jcb.com.br). Corridas aos
sábados e domingos com início às 14h15 e segundas
e terças às 18h, Transmissão pelo canal 4 da Net Rio.
Apostas a partir de 2 reais em diversas modalidades
que podem ser efetuadas nos guichês do hipódromo,
pelo Teleturfe (40000-1602) , nas mais de 120 lojas
PMU no pais.
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Sugestões e críticas sobre esta coluna, através do
e-mail andre.luis@creativepropaganda.com.br.


