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Grecco Sim esbanja categoria e segue rumo à tríplice coroa 
 

 
Grecco Sim foi pressionado desde a largada, mas mostrando muita categoria abiscoitou a 
segunda coroa 

 

Com a transferência da prova para a pista de areia, o GP Coronel Caminha, 
segunda prova da tríplice coroa gaúcha, foi disputado em 2.100 metros. Grecco 
Sim não pisou bem, mas após alguns metros já era o ponteiro. Desta vez, 
contudo, não folgou na frente como ocorreu na primeira prova, pois Dom Steel 
lhe deu combate a partir da primeira passagem no disco. Os dois abriram mais 
de cinco corpos de vantagem sobre os demais competidores e entraram na 
reta emparelhados, com Boy Cott a três corpos em terceiro avançando 
ameaçadoramente. Na altura dos quatrocentos metros finais M. B. Costa deu 
rédeas a Grecco Sim que largou dali tirando em cem metros cerca de cinco 
corpos de vantagem. Manteve o ritmo até o final e cruzou o disco com mais de 
quatro corpos sobre Boy Cott, que superou por um corpo Dom Steel. Quinteros 



Man e Dom Axé completaram o marcador premiado. O tempo da prova foi de 
2m15s6/10. 
 
Nota dez para Hermínio Machado que mantém o ganhador em excelentes 
condições. Em maio Grecco Sim disputará o GP Derby Riograndense (L) e se 
vencer alcançará o tão almejado título de tríplice coroado gaúcho. 
 
O ganhador 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 Flavio Obino. 
Esta foi a quarta vitória de Grecco Sim, todas na esfera clássica, inclusive o GP 
Taça de Cristal (L), que lhe deu o título de “champion 2yo”. 
 
O Stud Casablanca & Cia. já havia vencido o GP Coronel Caminha com Duque 
di Lorenzo. 
 
Gata Pelosa reaparece com vitória 
 
Preparada com muito carinho por Hermínio Machado, Gata Pelosa 
(Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King, criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade de Flávio Obino Filho e Ricardo Felizzola) reapareceu 
na ponta dos cascos na última quinta-feira e venceu de ponta a ponta prova 
para potrancas de 3 anos até uma vitória. Gata Pelosa que foi segunda 
colocada no GP Taça de Cristal (L) deverá voltar a atuar em prova da chamada 
clássica. 
 
Na próxima semana apenas uma inscrição nas corridas do Cristal: o valente 
Don Flávio Tercero corre com chances de conquistar a 30ª vitória para a 
geração “D”. 
 
 

Capela de Santana assume liderança da estatística da nova geração 
 
Com a vitória de Honfleur na primeira prova da tríplice coroa juvenil, os 
segundos clássicos de Huellas de Arena e Hermano Lô, e o segundo também 
obtido por Herói Fon em eliminatória dos dois anos, o Haras Capela de 
Santana assumiu a liderança da estatística dos criadores da nova geração no 
Hipódromo do Cristal. Na estatística geral de criadores, com os triunfos de 
Grecco Sim e Gata Pelosa está em terceiro lugar, apenas uma vitória atrás do 
segundo colocado. 
 
Ranking para segunda etapa da tríplice coroa juvenil está definido 
 



 
Honfleur é a primeira no ranking geral da nova geração 

 

O número reduzido de inscritos não permitiu a realização das provas de dois 
anos sem vitória em 1.400m na pista de grama programadas para a próxima 
quinta-feira no Cristal, e que poderiam ser decisivas para a definição dos dez 
potros e potrancas que participarão da segunda etapa da tríplice coroa juvenil 
no dia 12 de maio. Assim, o ranking já está definido. Honfleur (Ibero e 
Nhaçanã, por Clackson, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade 
do Stud Casablanca) é a primeira no ranking geral que segue abaixo. 
 

Col. Potrancas Pontos Col. Potros Pontos 

01 Honfleur 52,80 01 Speed War 46,40 

02 La Passione 48,00 02 Amigo Roma 36,80 

03 Huellas de Arena 36,80 03 King Shu 27,20 

04 Vision Negra 17,60 04 Hermano Lô 22,40 

05 Viola de Prata 17,60 05 Hoy Si 18,40 

06 Norma Legal 16,00 06 Net Boy 11,20 

07 Horcrux 11,20 07 Tirano Fly 10,40 

08 Sweet Christine 10,40 08 Alto Estilo 09,60 

09 Hotbetya 09,60 09 Key Carter 08,00 

10 True Cat 08,80 10 Duke Herói 08,00 

11 Noite Sulina 08,00 11 Sublime Blue 06,40 

12 Lady Lee 05,60 12 Lost Soldier 06,40 

13 Impossible Star 05,60 13 Herói Fon 04,80 

14 Labareda 04,80 14 Petalo de Fiato 04,80 

 
Potros da “Geração I” do Capela serão apresentados no dia 30 de abril 
 



 
Il Cattivo, filho de Redattore e Tropical Mountain (foto), é um dos destaques da geração 

 

No próximo sábado, dia 30 de abril, no horário do almoço, Flávio Obino Filho, 
titular do Haras Capela de Santana, receberá amigos para a apresentação 
oficial dos produtos da nova geração (Geração I) no próprio haras. São oito 
potrancas e quatro potros: 
 
Potrancas 
 
Isabeau (Crimson Tide e Oprah, por Jules), terceiro produto – irmã materna de 
Gárgula (Romarin) ganhadora do Clássico Imprensa e de Horcrux (Public 
Purse), potranca da atual geração 3ª no Clássico Oswaldo Aranha 
 
Inamoratta Mia (Crimson Tide e Chelsea, por Hampstead – irmã materna dos 
semiclássicos Braga (Ski Champ), Kimorena (Ibero), Lady Corredora (Chico 
Corredor) e Furacão Lô (Mensageiro Alado) 
 
Ile Lavezzi (Dubai Dust e Brisa, por Fast Gold) – filha da ganhadora clássica 
Brisa 
 
Iabud (Dubai Dust e Nhaçanã, por Clackson) – irmã materna da líder da atual 
geração no Cristal Honfleur/Ibero (Clássicos Oswaldo Aranha e Armando 
Hofmeister) 
 
Impostora (Dubai Dust e Hand Made, por Exile King) – irmã materna do 
craque Duque di Lorenzo (Pátio de Naranjos), vencedor de cinco provas 
clássicas, inclusive as duas primeiras etapas da tríplice coroa. 
 
Imperdonabile (Romarin e Vitória Sagrada, por Vício Sagrado) – primeira cria 
de Vitória Sagrada, primeira líder de sua geração no Cristal, vencedora dos 
Clássicos Oswaldo Aranha e Antônio D. Chula e vencedora de dois clássicos 
em Maroñas. 
 



Impossible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King) – irmã materna do 
ganhador clássico na Gávea e Cristal Caio de Naranjos (Pátio de Naranjos) e 
dos semiclássicos Ana My Darling (Pátio de Naranjos), Don Flávio Tercero 
(Pátio de Naranjos), Fever Again (Bright Again) e inteira de Gata Pelosa, 2ª GP 
Taça de Cristal (L) 
 
I Carly (Poetisch e Baianta, por Just Us) – irmã materna do multiclássico 
Grecco Sim (Christine’s Outlaw), candidato a tríplice coroa gaúcha. 
 
Potros 
 
Il Cattivo (Redatorre e Tropical Mountain, por Yagli) – primeira cria da 
multiclássica Tropical Mountain, descendente de Tavira uma das principais 
éguas do Stud Book Brasileiro (Top Hat, Time For Fun, Tale Quale, etc). 
 
Il Buono (Omaggio e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado) – irmão materno 
da vice-lider da nova geração Huellas de Arena (Arambaré) e da semiclássica 
Fantasma (Notation). 
 
Il Brutto (Guerreiro King e Fora de Série, por Irish Fighter) – filho da clássica 
Fora de Série. 
 
I Can (Hard Buck e Just Purse, por Public Purse) – primeira cria de égua da 
linha materna do craque americano Bárbaro. 
 
Casablanca e Capela colocam animais à venda 
 

Com o objetivo de abrir vagas para os potros da geração 2009 (são doze) que 
chegam no Cristal na primeira semana de maio, o Stud Casablanca colocou a 
venda animais em treinamento e no embalo o Haras Capela de Santana 
também está oferecendo éguas de excelente linhagem, com campanha e 
produção clássica a venda. Conheça abaixo as oportunidades de compra e os 
valores. Em negrito animais que estiveram em evidência nas últimas semanas 
no Brasil e exterior. 
 
Treinamento 
 
Fon (Ski Champ e Fora de Série, por Irish Fighter), 4 anos com duas vitórias no 
Cristal (pega o perdedor na Gávea e Cidade Jardim) – R$ 5.000,00 
 
Don Flávio Tercero (Pátio de Naranjos e So Fever, por Exile King) – 6 anos 
com 3 vitórias na Gávea e outras 3 no Cristal – Para campanha no Cristal, 
interior do RS ou mestiçagem (alazão de 490kg) – R$ 2.000,00 
 
Furacão Lô (Mensageiro Alado e Chelsea, por Hampstead) – Vendido 



 
Reprodução 
 
Ki-Mensageira (Mensageiro Alado e Extra Atômica, por Right Off) – 1998 – 
Prenhe de True Confidence – 6 vitórias (4 Cristal e 2 Gávea), colocações 
clássicas, irmã do ganhador clássico e recordista Jogo Antigo, da mesma linha 
da craque Bomba Atômica, é mãe de Huellas de Arena (Arambaré) atual vice-
líder da geração no Cristal, de Fantasma (Notation) ganhadora no Cristal e 
Gávea e semiclássica e do bom ganhador Eutedareiocéu (Notation) – R$ 
8.000,00 
 
Socialite (Choctaw Ridge e Jazz Music, por Minstrel Glory) – 2001 – Prenhe de 
Quatro Mares – ganhadora no Cristal, linha materna de Valentine Day, Instinto 
Selvagem, La Rascasse, In Sunshine, Ouro de Ponta e Deep Bet. Seu primeiro 
produto é a ganhadora aos três anos no Cristal Guria Mimada (Romarin) – R$ 
5.500,00 
 
Hand Made (Exile King e Simplicity, por Logical) – 1995 – Vazia - Ganhadora 
no Cristal com colocação clássica, é mãe do craque Duque di Lorenzo, líder de 
sua geração no Cristal, sete vitórias aos três anos sendo quatro clássicas, 
inclusive as duas primeiras etapas da tríplice coroa, irmã inteira de Guerreiro 
King (ganhador de G3 e sire), Odestino (ganhador clássico no Cristal) e de 
Keep Free, mãe de Olympic Election, ganhador do GP Presidente da República 
(G1) na Gávea. – R$ 2.200,00 
 
Foxy Lady (Ski Champ e Bite Back, por Minstrel Glory) – 2005 – Virgem para 
campanha ou reprodução – 2 vitórias no Cristal. Filha da ganhadora da Taça 
de Prata (G1) Bite Back. Linha materna de Desejada Duda, Desejado 
Damascus, Bottle Of Water, Abre La Raya, Bite Twice, Sandstorm, Treicy, 
Imponente Purse, Zafa e Pardallo Fighter – R$ 2.200,00 
 
Fight Back (Roi Normand e Get Back, por Fast Gold) – 2005 – Virgem para 
campanha ou reprodução – Primeira cria da colocada clássica de grupo Get 
Back. Sua segunda mãe descende de Alphabatim uma raridade no Brasil. – R$ 
2.200,00 
 

Os contatos podem ser feitos com Fabiane pelo telefone 51 32283744. 
 

Faltam 2 vitórias para alcançar o 2º lugar na história das provas clássicas 
do JCRGS 
 
Flávio Obino Filho é o terceiro proprietário com o maior número de vitórias 
clássicas da história do JCRGS (o primeiro entre os proprietários vivos). Com 
três vitórias clássicas nas três últimas semanas (Conde Vic, Honfleur e Grecco 
Sim), são agora 80 clássicos obtidos no Cristal. O primeiro colocado é Breno 



Caldas com 122 e o segundo Arthur Schiel com 82. Faltam, assim, 2 vitórias 

clássicas para alcançar o segundo lugar. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 313 
Vitórias Clássicas – 83 (26,52%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 80 
 
Stud Casablanca – Tetra Campeão das estatísticas de proprietários no 
Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 
 

10 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 345 
Vitórias Clássicas - 28 

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

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 


