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DIVERSÃO GARANTIDA TODA A SEMANA
Corridas de cavalo com entrada franca: sábado e domingo (13h às 20h) e segunda e terça-feira
(17h às 22h). Praça Santos Dumont, 31-Gávea www.jcb.com.br
Apostas a partir de R$ 2,00! Onde? Nos guichês do Hipódromo da Gávea, nas lojas PMU, pelo
Teleturfe (4000-1602) ou em http://www.pmubrasil.com.br

Saiba como é a criação de um cavalo de corrida e a
trajetória do haras até as pistas de competição.

por Christian Herrera

Ao assistir a uma corrida
de cavalos, ninguém imagina
o árduo e longo caminho que
antecede este belo
espetáculo. Nos haras e
centros de criação do cavalo
da raça Puro Sangue Inglês
(PSI), o trabalho de
reprodução inicia com a
escolha das éguas que
servirão como matrizes e,
principalmente, do
reprodutor a ser utilizado, via
de regra, são cavalos
nacionais ou estrangeiros, de
excelente pedigree e que
realizaram campanhas de
sucesso nas pistas.

foto: João Cotta

É Puro Sangue Inglês que
chama?

    Após a inseminação natural e confirmação da fecundação da égua é necessário aguardar
340 dias e durante este tempo, ter cuidados diários e constantes com a saúde, higiene, forma
física, alimentação para que haja a evolução do futuro corredor que está no ventre.

Logo após o nascimento, o veterinário analisa e anota todo sinal de nascença do potro ou
poldra, enviando posteriormente ao Stud Book Brasileiro para registro, semelhante à certidão
de nascimento de um bebê. Entre quatro e seis meses de idade ocorre o desmame dos cavalos,
dando inicio ao processo de alimentação com ração e suplementos, visando o crescimento
adequado e equilibrado do animal.

A partir de um ano, começa lentamente a preparação para a doma, procedimento que se
intensifica por volta dos dezoito meses, com o objetivo de levá-lo para as corridas. Após a
doma, o cavalo está apto a iniciar a preparação atlética e específica. É a partir deste momento,
que os haras escolhem aqueles que serão negociados em leilões ou enviados aos centros de
treinamento para começarem as suas campanhas nas pistas, defendendo as cores do próprio
criador.

Nas pistas, estes belos e imponentes animais dão a partida em suas campanhas, abrilhantando
cada vez mais o fascinante espetáculo das corridas de cavalos, de onde surgirão novos campões
e campeãs, dando início a um novo ciclo na criação do Puro Sangue Inglês.

Assista ao espetáculo destes campeões no Jockey, toda semana tem corrida de sábado à
terça-feira, com entrada franca! Quem busca emoção, entretenimento e segurança em um só
lugar, está convidado a vivenciar uma experiência única. Fique de olho nesta coluna semanal e
acompanhe os sites e redes sociais do Jockey e PMU Brasil. Aposto que você vai se divertir!


