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Clássico Estensoro ficou para o dia 10 

 
Prova não foi realizada por problemas na rede elétrica do JCRGS 

A principal atração da corrida de ontem no Cristal, o Clássico Estensoro, não 
foi realizado em razão do cancelamento dos últimos cinco páreos por 
problemas de energia elétrica (não tilha iluminação na pista). A prova será 
disputada no próximo dia 1º. Kacique Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, 
de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) 
que transformou em vitória as suas três últimas exibições (duas na esfera 
clássica) corre na condição de favorito. Seu principal adversário é Enyemah 
que teve forte hemorragia em sua última exibição, mas que superando seus 
problemas é um inimigo de grande respeito. Join The Stars e Khuraim são as 
forças intermediárias. Completam o campo da prova Cebolinha, Raçador, 
Castelbajac, Todo Bom e Uma Sureña. 
 
O Stud Casablanca & Cia. venceu o Clássico Estensoro em 2014 através do tri 
recordista e atual reprodutor chefe do Haras Capela de Santana Tokay. Na 
oportunidade estabeleceu o novo record dos 2.100 metros. 



 

Associação Gaúcha de Criadores e Proprietários reivindica ajuda do JCRGS 
para os proprietários dos cavalos inscritos nas provas canceladas 

Em razão da suspensão das cinco últimas provas da reunião de ontem no 
Hipódromo do Cristal por problemas de geração de energia na pista, a 
Associação Gaúcha dos Criadores e Proprietários do Cavalo de Corrida entrou 
hoje pela manhã em contato com o Presidente Ricardo Felizzola, que está em 
Hong Kong, solicitando que o JCRGS indenize os proprietários pelos gastos 
realizados para as corridas de ontem que não ocorreram: ferrageamento 
(ferradora e ferreiro), aplicação de lasix e fenil. O presidente ficou de submeter 
o justo pedido à sua Diretoria. 

Mais do Eremildo 

 

Recebemos ontem a noite, do titular do Stud Aeroporto, o texto abaixo que 
noticia novas investidas do Eremildo no Jockey Club do Rio Grande do Sul. 

“A última do Eremildo aconteceu na reunião de hoje. Mesmo sabendo da falta 
de energia elétrica no Hipódromo desde o dia de ontem (quarta-feira), quedou 
inerte, nada fez. Dizem que pela manhã andava alvissareiro, de um lado para o 
outro, esperando por um milagre, que a luz voltasse. Mal sabia, porque 
desconhece problemas técnicos, que havia uma pane no sistema elétrico do 
Jockey Club e que era preciso tomar providências. Eremildo não entende nada 
de energia elétrica, mas resolveu pagar pra ver, afinal lhe deram o titulo de 
soberano. Eremildo sequer sabia que era quinta-feira, único dia de corridas no 
hipódromo local. Quando se deu conta já era 11 horas, então 
resolveu contratar um gerador. Mas acabou errando de novo. O gerador era 
de baixa capacidade (talvez pelo preço), potencia baixa para abastecer a 
carga apenas dos sistemas internos. Eremildo esqueceu que os cavalos não 
correm nas passarelas dos pavilhões, e sim na pista de areia, com torres de 
iluminação e outras nuâncias. Eremildo pensa que sabe tudo, mas há quem 
diga que não sabe onde fica a "cola de um cavalo". Eremildo é o tipo do 
incompetente, criador de caso, que só provoca prejuízos, principalmente aos 



proprietários, porque suas decisões invariavelmente terminam como as de 
hoje, no cancelamento de cinco páreos na maior naturalidade. Estou com medo 
de comprar outros cavalos... E se Eremildo proibir a entrada de novos cavalos 
na Vila Hipica, o que vou fazer com os bucefalos!” 

Nesta manhã o titular do Stud Casablanca, Flávio Obino Filho, também 
enfrentou os desmandos do Eremildo. Eram sete horas quando chegou ao 
hipódromo e não conseguiu acessar o local onde os profissionais acompanham 
os trabalhos matinais junto a raia, porque o portão de acesso, que fica próximo 
a raia, estava trancado. Foi informado pelos próprios treinadores que a chave 
fica com o Eremildo (só acorda depois do meio dia), assim teve que fazer a 
volta e caminhar pela lama do Paddock. Como o Eremildo ganhou fama 
imediata após a postagem de ontem, os treinadores fizeram questão de 
mostrar outras duas ações do Eremildo. Ele mandou colocar areia no Paddock 
(estava realmente precisando), mas a mesma foi colocada de forma errada 
inundando as baias. Há quem diga que o Eremildo quer transformar as baias 
do paddock em um Pesque-Pague. Será possível??? Os treinadores também 
reclamaram que Eremildo impediu a circulação dos carros dos profissionais em 
local próximo ao Paddock sob alegação de preservação dos cavalos. A atitude, 
em tese, parece correta, mas fomos informados que Eremildo permite a 
passagem de motos e máquinas que trabalham na pista no mesmo horário. 
Assim, o risco dos cavalos é muito maior. Esperamos uma rápida intervenção 
do Presidente Jair para que em conversa com os treinadores chegue a melhor 
solução. Por falar em Presidente Jair, dizem que o Eremildo, pretensioso como 
ele só, espalhava ontem pelo Cristal que era ele o Presidente da Comissão de 
Corridas. Com certeza o Presidente Jair não é o Eremildo. 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 420 
Vitórias Clássicas – 108 (25,71%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 105 

 
Tetra Campeão das estatísticas de proprietários  no Cristal (2000, 2001, 

2002 e 2006) 
 

16 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 429 
Vitórias Clássicas - 41 

 



Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 
Campeão da estatística de criadores da nova geração/2008 no Cristal 

(2011) 
Campeão por aproveitamento da estatística nacional de produtos da 

geração 2008 (2011) 
Campeão por aproveitamento da estatística de criadores no Cristal (2008) 

Vice-Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2013) 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


