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Vagner Leal faz strike e Comissão de Corridas confirma Clássico 
Revolução Farroupilha na ordem de chegada 
 

 
Grecco Sim terá campanha redirecionada para a milha 

 

Convidamos os caros leitores a acompanharem a descrição da reta final do 
Clássico Revolução Farroupilha disputado na última quinta-feira no Cristal, 
extraído do site oficial da entidade: “Ao ingressarem pelo linheiro final, os três estavam 

praticamente emparelhados, Eu Te Amo pela raia de número três ainda tinha pequena 
vantagem, enquanto Campo D’una vinha quase ao seu lado pelo lado de fora, e Grecco 
Sim agarrado a eles avançava pela linha de número dois. Faltando 500 metros para o 
término da “peleia”, Campo D’una correu um pouco para dentro e se chocou com Eu Te 

Amo, que por conseqüência se chocou com Grecco Sim que se infiltrava junto a cerca. No 
final uma linda vitória do potro do Stud Duplo Ouro.  
 

A descrição é perfeita. Vagner Leal, na entrada da reta, atacou seus dois 
adversários quase derrubando Grecco Sim que vinha embalado para passar 
limpo para a primeira colocação. No lance, além de perder três corpos, perdeu 
todo o embalo da sua arrancada final. Mesmo assim, levado para fora chegou a 



emparelhar com Campo D’uma (levava vantagem de oito quilos) e no final 
esmoreceu chegando a cerca de dois corpos do vencedor e outros dois na 
frente da valente Eu Te Amo. 
 

Seguimos transcrevendo o site do JCRGS: Grecco Sim e Eu Te Amo chegaram logo 

a seguir e reclamaram do ganhador, porém a Comissão de Corridas analisou e avaliou que os 
prejuízos causados no percurso não alterariam o resultado da prova”.  
 
Socorro!!!! Não alteraria o resultado do páreo???? Como o Código permite 
essa avaliação subjetiva, respeite-se a decisão da Comissão... Gize-se que 
naquele momento estava com sua composição mínima (esfarrapada, com 
apenas três comissários), ausente o presidente Vitor Hugo Barnasque que 
tinha cavalo no páreo. 
 
Se fosse em Cidade Jardim, onde atua o Sr. Vagner Leal e a Comissão é 
rigorosa com embaraços na defesa dos apostadores e do turfe, ocorreria a 
desclassificação e o Sr. Leal receberia punição exemplar. Aliás, o Sr. Vagner 
Leal também seria punido em São Paulo por ter sofrenado a égua Grécia Azul 
antes do disco e ter perdido a quarta colocação no sétimo páreo, sendo 
responsável direto pela alteração do resultado da quadrifeta.  
 
Ante a absurda decisão da Comissão de Corridas, na sexta-feira (dia posterior 
a corrida), o Presidente Vitor Hugo Barnasque anunciou a incorporação de dois 
novos comissários com experiência na atividade. A decisão, obviamente 
necessária, não repara o mal praticado. Cada vez mais se faz necessária a 
profissionalização dos comissários de corrida. 
 
Voltando ao clássico, o tempo empregado por Campo D’una para os 2.100 
metros em pista de areia foi de 2m1426/10. A atuação de Campo D’una o 
credencia para o GP Bento Gonçalves (G1), quando tentará repetir os feitos 
recentes de Eagle Pines e Goecochea que venceram o “Comparação” e depois 
repetiram no Bento. 
 
Grecco Sim (Christine’s Outlaw e Baianta, por Just Us, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) terá agora sua 
campanha direcionada para provas na milha, onde venceu as suas três 
primeiras provas clássicas, sendo a última no excepcional tempo de 
1m36s6/10. Seu retorno ocorrerá por ocasião da disputa do Clássico Prfeito 
Municipal, no dia 20 de outubro, onde enfrentará, entre outros, Big Halo, Conde 
Vic e Gold Seal.  
 
Holandiano participa do Clássico Antônio Ricardo 
 
A atração da reunião do dia 29 de setembro no Cristal é o Clássico Antônio 
Ricardo, programado para 1.200 metros em pista de grama. Mantida a pista, o 
que é muito difícil, a corrida está em aberto, pois a única que conhece a relva é 



Viola de Prata que não foi bem em seu compromisso, quando finalizou longe 
de Huellas de Arena e Honfleur, no Clássico Armando Hofmeister. Na areia 
Viola de Prata é a força e seu companheiro de cocheira Debocaemboca seu 
principal adversário. Holandiano (Ibero e Baianta, por Just Us, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca e Caio Zogbi 
Vitória), irmão materno de Grecco Sim, faz sua estréia em prova do calendário 
clássico e participa como força intermediária ao lado de Hombre Rei, Mr, Niki e 
Thunder Bay.  
 
Os irmãos Gata Pelosa e Fever Again correm pesos especiais 
 

 
Fever Again é um dos três filhos de So Fever inscritos na programação do Cristal 

 
Também aparecem como destaques da programação gaúcha da próxima 
quinta-feira duas provas de pesos especiais na distância de 1.300 metros em 
pista de areia. Entre as fêmeas Gata Pelosa (Mensageiro Alado e So Fever, 
por Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Imortal Tricolor), vencedora de três provas comuns e com várias colocações 
clássicas, inclusive 2º no GP Taça de Cristal (L) tem sua parcela de chances 
em páreo, bastante parelho onde se destacam La Monroe e a ganhadora 
clássica Fazendo A Festa. O páreo dos machos conta com dez participantes e 
o bom ganhador Fever Again, do mesmo criador e proprietários de Gata Pelosa 
(4 vitórias, incluindo pesos especiais várias colocações clássicas) medirá 
forças com os ganhadores clássicos Ptgualicho, Double Punk, King’s Joy e My 



Majesty,  além de cavalos em excelente forma como Olympic Gatsby, Uking e 
Oito de Espadas. 
 
Hi-Five tem nova chance de deixar o páreo de perdedores 
 
O potro Hi-Five, outro filho de So Fever (Exile King), por Dubai Dust, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceria 
com Caio Rocha, é tido em altíssima conta e ainda não confirmou tudo que 
dele se espera. Nesta quinta-feira tem nova chance de deixar a turma dos 
perdedores de três anos. Na condução de M. B. Costa e contando com o 
preparo de Hermínio P. Machado tem como principais adversários a parelha 
Sublime Blue e Valmayor. A última inscrição do Stud Casablanca é Gato Azul 
que participa de prova em 1.500 metros com boas chances de vitória. 
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

Mestiçagem e Montaria 
 
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 interior do 
RS ou mestiçagem (alazão de 490kg) – R$ 1.500,00 (alojado no Haras Capela 
de Santana) 
 
Guerreiro Fon (Confidential Talk e Ki Mensageira, por Mensageiro Alado) – 
Vendido 
 
Reprodução 
 
Hand Made (Exile King e Simplicity, por Logical) – 1995 – Coberta por Poetisch 
na atual temporada. Ganhadora no Cristal, com colocação clássica, é mãe do 
craque Duque di Lorenzo, líder de sua geração no Cristal, cavalo do ano, 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 Adriane pelo telefone 51 32283744. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 328 
Vitórias Clássicas – 89 (27,13%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 86 



 
Tetra Campeão das estatísticas de proprietários 

 no Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 
 

10 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 356 
Vitórias Clássicas - 32 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 

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

das estatísticas de criadores no Cristal (2008) 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 


