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No detalhe a tríplice coroa escapa de Grecco Sim 
 

 
Grecco Sim perdeu no último pulo a terceira etapa da tríplice coroa gaúcha 

 

Credenciado pelas firmes e fáceis vitórias obtidas nas duas primeiras etapas da 
tríplice coroa, o alazão Grecco Sim ingressou na raia como franco favorito (pule 
de 1,10) na última quinta-feira por ocasião da disputa do GP Derby 
Riograndense (L), a terceira e última etapa do certame (2.400 metros em pista 
de areia). Ao ser dada a largada Grecco Sim foi o primeiro a aparecer mas foi 
imediatamente guerreado por Jester Quim que na altura dos 1.500 metros, em 
ritmo acelerado, tomou a ponta da prova e colou na cerca. Nesta altura o jóquei 
de Grecco Sim fez uma partida, pouco usual, por fora e retomou a ponta e a 
cerca. Boy Cott assistia a luta um pouco afastado e sendo inteligentemente 
preservado por seu jóquei. Ao ingressarem na reta final Grecco Sim trazia 
Jester Quim completamente controlado. Nos trezentos metros finais fez a 
partida definitiva e se desvencilhou rapidamente de seu adversário abrindo 
cerca de três corpos. Quando a vitória parecia assegurada Boy Cott acionou 
com grande ação e nos cinqüenta metros finais Grecco Sim diminuiu o ímpeto 



sendo alcançado em cima do disco. A diferença foi de pescoço em favor de 
Boy Cott que estabeleceu o bom tempo de 1m53s3/10. Foi uma derrota de 
chorar que adiou o sonho da tríplice coroa do Haras Capela de Santana. O filho 
de Christine’s Outlaw e Baianta, por Just Us, criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade de Flavio Obino e Caio Vitória, deverá reaparecer em 
um dos clássicos preparatórios para o GP Protetora do Turfe (G3).  
 
Hermano Lô corre como força o Clássico Leonel Faro 
 

 
Hermano Lô e King Shu voltam a se enfrentar 
 

Uma das atrações clássicas da reunião do próximo dia 2 de junho no Cristal é o 
Clássico Leonel Faro, na distância de 1.400 metros em pista de areia, reunindo 
produtos de dois anos. Hermano Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile 
King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) que depois de estrear com vitória foi segundo e terceiro colocado 
nas duas primeiras etapas da tríplice coroa juvenil, está no último furo e corre a 
prova como favorito. Seu principal adversário é o tordilho King Shu, um dos 
destaques da nova geração. Hermano Lô terá o reforço de seu companheiro 
Hecho A La Mano (Dubai Dust e Hand Made, por Exile King de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) que vem de 
vitória em eliminatória dos dois anos. Net Boy, alto Estilo, True Hyrat, Bwana 
Heighs e Key Carter completam o campo da prova clássica. 
 
Nos páreos comuns Grécia Azul (Public Purse) volta a raia na montaria de 
Vagner Leal e pode ser um dos estouros da reunião. Na semana passada foi 
boa a estréia de Hastapopoulos e Urucum esteve irreconhecível em prova de 
pesos especiais.  
 



Ranking do GP Taça de Cristal poderá ser alterado nesta semana 
 
Os dois clássicos reservados para a nova geração nesta quinta-feira deverão 
alterar o ranking para os GPs Taça de Cristal (L) – versões machos e fêmeas – 
que serão disputados na última semana de junho. Acompanhe a colocação 
atual. Honfleur é a líder no geral, sendo que três dos seis melhores colocados 
no ranking são de criação do Haras Capela de Santana.  
 

Col. Potrancas Pontos Col. Potros Pontos 

01 Honfleur 64,80 01 Speed War 64,00 

02 Huellas de Arena 56,80 02 Amigo Roma 44,80 

03 La Passione 40,00 03 Hermano Lô 28,00 

04 Viola de Prata 23,20 04 King Shu 25,60 

05 Norma Legal 15,20 05 Hoy Si 16,40 

06 Vision Negra 11,20 06 Net Boy 09,60 

07 Horcrux 10,40 07 Hecho A La Mano 07,20 

08 True Cat 06,80 08 Alto Estilo 07,20 

09 Sweet Cristine 06,40 09 Sublime Blue 07,20 

10 Impossible Star 06,00 10 Tirano Fly 06,40 

11 Hotbetya 04,80 11 Petalo de Fiato 06,40 

12 Noite Sulina 04,00 12 Herói Fon 04,80 

13 Lady Lee 04,00 13 Campo D’uma 04,00 

 
  
Capela de Santana mantém liderança entre os criadores da nova geração 
 
O Haras Capela de Santana segue na liderança da estatística entre os 
criadores da nova geração. Na estatística geral mantém o segundo lugar, mas 
a diferença que o separa do líder voltou a ser de quatro vitórias, faltando cinco 
reuniões para o encerramento da temporada. 
  
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

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$ 1.200,00 
 
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 
 
Reprodução 
 
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 de duas corridas 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 e do potro Hecho A La 
Mano, da atual geração, e já ganhador no Cristal, 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 
 
Os contatos poderão ser feitos com Manuela pelo telefone 51 32283744. 
 

Falta 1 vitória 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 
81 triunfos clássicos obtidos no Cristal. O primeiro colocado é Breno Caldas 

com 122 e o segundo Arthur Schiel com 82. Falta, assim, 1 vitória clássica 

para alcançar o segundo lugar. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 316 
Vitórias Clássicas – 84 (26,58%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 81 
 

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

 



10 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 346 
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 
 


