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Em prova clássica e em dia de festa Grecco Sim conquista a vitória 300 
 

 
Grecco Sim, com a farda do Casablanca, conquista, em prova clássica, a vitória 300 

 
A vitória 300 demorou, foram dois meses de espera, mas os astros 
conspiraram para que fosse obtida em ocasião especial. Na última quinta-feira 
o JCRGS homenageou a Flávio Obino Fº Advogados Associados pelos seus 
cinqüenta anos. No Salão Amarelo mais de 350 convidados acompanharam a 
reunião turfística em que os páreos receberam os nomes de pessoas de 
destaque na Justiça do Trabalho gaúcha com laços familiares com os titulares 
da Flávio Obino Advogados. O destaque técnico era o Clássico Presidente 
Carlos A. Drugg, para produtos de 3 anos. Grecco Sim, champion 2yo no 
Cristal ao vencer o GP Taça de Cristal (L), reeditou seu melhor momento e 
fulminou seus adversários chegando ao disco com mais de dez corpos de 
diferença sobre a segunda colocada Eu Te Amo, mostrando, assim, que 
desenvolve todo o seu potencial em provas em 1.609 metros. O ganhador, ao 
conquistar a vitória trezentos para Flávio Obino Filho, congelou os cronômetros 
na marca de 1m38s3/10. Grecco Sim é um filho de Christine’s Outlaw e 



Baianta, por Just Us, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade de 
Caio Vitória e Flávio Obino, que conquista a sua segunda vitória, todas na 
esfera clássica. Hermínio Machado é o treinador do ganhador e M. B. Costa foi 
o seu jóquei. Desta forma, a vitória trezentos chegou através de um cavalo 
criado no Haras Capela de Santana, em prova clássica e em reunião turfística 
que homenageava os 50 anos da Flávio Obino Fº Advogados Associados. 
Ficou melhor do que a encomenda. 
 
Gárgula vence o Clássico Imprensa 
 

 
Gárgula vence de ponta a ponta o Clássico Imprensa 
 

Mostrando que é uma leoa na pista de grama a castanha Gárgula manteve sua 
invencibilidade na relva do Cristal, vencendo o Clássico Imprensa, na distância 
de 1.200 metros, em prova reservada para éguas de 3 anos e mais idade. A 
filha de Romarin e Oprah, por Jules tomou a ponta na partida e sem nunca ser 
ameaçada cruzou o disco com mais de três corpos de vantagem sobre a 
segunda colocada Bleu Celeste. A ganhadora foi criada no Haras Capela de 
Santana e pertence ao Stud Duplo Ouro. C. D. Carvalho foi o jóquei da 
ganhadora que é treinada por A. F. Chaves. O tempo empregado foi de 
1m11s6/10. 
 

Colocações clássica nos últimos trinta dias 
 
Além das duas vitórias clássicas acima destacadas merecem registro o 
segundo lugar de Gata Pelosa (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King, 
de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Imortal Tricolor) 
no Clássico Público Turfista, em 2.100 metros na pista de areia; e o quarto 
lugar de Grecco Sim no Clássico Revolução Farroupilha disputado na mesma 



distância. Essas provas reuniram produtos de 3 e 4 anos e são os tradicionais 
“Comparação” de gerações. O recordista Conde Vic (Top Size e Iracema Bela, 
por Roi Normand), de propriedade de Luiz Fernando Cirne Lima e Flávio Obino 
Filho não passou de um quinto lugar no GP Presidente da República (L), prova 
em que buscava o bi-campeonato. 
 
Caio de Naranjos encerra campanha 
 

 
Caio de Naranjos bate Prodo e Tareco no Clássico Julio Cápua na Gávea 
 

Os proprietários do craque Caio de Naranjos (Stud Casablanca em parceria 
com Osório Mongeló e Airton Förbrig), após o fraco desempenho do alazão no 
GP ABCPCC, quando além de epistaxe terminou sentido de um dos 
posteriores, decidiram encerrar a campanha do filho de Pátio de Naranjos e So 
Fever, por Exile King. O cavalo de sete anos criado no Haras Capela de 
Santana venceu onze provas, sendo quatro clássicas (duas listed races – 
Gávea e Cristal), tendo se colocado em outras treze provas do calendário 
clássico brasileiro. Também venceu e não levou o Clássico Santos Dumond 
(seu companheiro Fever Again, segundo colocado na prova, apareceu 
medicado em circunstâncias estranhas – não foi possível identificar o DNA). 
Caio de Naranjos participou em duas oportunidades do GP Presidente da 
República (G1), sendo que em 2007 roçou pelo com os super craques Glória 
de Campeão, Celtic Princess e Jex. Na temporada 2007/2008 alcançou o rating 
100 (16ª colocação nacional). O filho de So Fever já está alojado no Haras 
Capela de Santana onde gozará de merecido descanso. 
 
Já nasceram todos os potros da Geração “J” 
 
Os sete produtos que compõe a Geração J do Haras Capela de Santana já 
nasceram. São cinco machos e duas fêmeas. Os machos são NN (Crimson 
Tide e Oprah, por Jules), Jack-Jack (Crimson Tide e Chelsea, por Hampstead), 
Je Suis Vi (Crimson Tide e Socialite, por Choctaw Ridge), Jim Fon (Crimson 
Tide e So Fever, por Exile King) e Justiceiro Lô (Mensageiro Alado e Vitória 
Sagrada, por Vício Sagrado). As fêmeas, ainda sem nome, são filhas de Public 



Purse e Tropical Mountain, por Yagli e de Hard Buck e Flecha Azurra, por 
Confidential Talk. 
 
Nesta semana apenas inscrições em provas comuns 
 
Na próxima quinta-feira na reunião turfística organizada pelo JCRGS dois 
cavalos correm com chances de vitória. Don Flávio Tercero (Pátio de Naranjos 
e So Fever, por Exile King – Haras Capela de Santana/Stud Casablanca-Osório 
Mongeló) busca sua sexta vitória; e Furacão Lô (Mensageiro Alado e Chelsea, 
por Hampstead – Haras Capela de Santana/Stud Imortal Tricolor), reaparece 
para provar que superou seus problemas locomotores. 
 
Nova contagem regressiva em busca do 2º lugar na história das provas 
clássicas do JCRGS 
 
Depois de alcançar a vitória 300 Flávio Obino Filho vai em busca de uma nova 
marca. Hoje aparece como o terceiro proprietário com o maior número de 
vitórias clássicas no JCRGS (o primeiro entre os proprietários vivos) com 74. O 
primeiro é Breno Caldas com 122 e o segundo Arthur Schiel com 82. Faltam, 
assim, 8 vitórias clássicas para alcançar o segundo lugar. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 300 
Vitórias Clássicas – 77 

Vitórias Clássicas Cristal - 74 
 
Stud Casablanca – Tetra Campeão das estatísticas de proprietários no 
Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 
 

10 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 333 
Vitórias Clássicas - 24 

 
Haras Capela de Santana – Campeão por aproveitamento das estatísticas 
de criadores no Cristal (2008) 
 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 


