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Leia nesta edição 
 
Nova geração inicia a disputa pela tríplice coroa juvenil no Cristal 
Impostora vence na Gávea e vitória de número 400 pode ser alcançada nesta semana 
Herói Fon e Grecco Sim entre as forças de prova de pesos especiais 
Tokay está fora da disputa do GP Artigas no Uruguai 
Tavira escreve definitivamente seu nome entre as melhores éguas da história do Stud Book 
brasileiro 
Faltam 1 para a vitória de número 400 do Capela 
Faltam 3 vitórias para a clássica de nº 100 no Cristal 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 

 
Tokay estraçalha os adversários, bate seu terceiro recorde e conquista a 
vitória clássica  nº 100 
 

T. Trotta 

 
Tokay, agora, tri-recordista 

 

Era grande a expectativa para o duelo entre Tokay e Force to Force antes da 
largada do Clássico Estensoro (2.100 metros em pista de areia) na última 
quinta-feira no Cristal. Os apostadores se dividiram entre os dois principais 
corredores radicados em Porto Alegre. De um lado Tokay em grande forma e 
de outro Force to Force especialista na distância. Dada a largada os dois 
saíram disputando a primeira colocação (um correu pelo outro) com Joint Chief 
os vigiando de perto. A diferença de Tokay para seu adversário se manteve em 
um corpo até a entrada da reta, sendo visível que a partir dos 1.000 metros 
finais Force to Force era exigido para acompanhar o galão do filho de Wild 
Event. Joint Chief, na curva, deu por cumprida a sua missão e Escrow e Uncle 



Nell nunca foram vistos em carreira. Na reta final Marcílio Costa deu rédeas a 
Tokay que pareceu largar dali. Com uma velocidade final impressionante foi se 
afastando de seus adversários e alertado nos cem metros finais decolou para 
registrar o novo recorde da distância: 2m10s4/10 (o 14º do Stud Casablanca & 
Cia.). A diferença no disco foi de cerca de quinze corpos. Tokay superou o 
recorde de Poetisch (reprodutor do Haras Capela de Santana) em 3/10. 
Poetisch, curisamente, como Tokay, também pertencia ao Stud Casablanca em 
parceria com Caio Vitória, tendo ainda Cesar Dias como sócio. Tokay, criado 
no Haras Santa Maria de Araras, chega a sua nona vitória, sendo quatro na 
Gávea (uma clássica) e cinco no Cristal (quatro clássicas). Tokay passa a ser o 
único cavalo da história do Cristal a deter concomitantemente três recordes 
(1.400, 1.500 e 2.100 metros) escrevendo o seu nome como um dos melhores 
corredores da história do turfe gaúcho. 
 
O destino de Tokay deverá ser decidido até o final da semana. São três as 
alternativas: a) a participação no GP Artigas em Maroñas na primeira semana 
de abril (prova em 2.400 metros); b) o retorno à Gávea para competir em uma 
das provas do Festival do GP Brasil; ou c) a permanência no Cristal 
participando do GP Estado do Rio Grande do Sul (Listed race em 2.000 
metros). 
 
Com a vitória de Tokay o Stud Casablanca & Cia chega a vitória clássica de 
número 100. 
 
De Guerreiro King a Tokay 100 vitórias clássicas  
 

 
Conde Vic obteve oito vitórias clássicas 
 



Em 1998 o turfe de Porto Alegre respirava esperança. Em julho, Luiz Fernando 
Cirne Lima e Flavio Obino haviam vencido as eleições da entidade e se iniciava 
um longo caminho de reconstrução do JCRGS. Flávio Obino Filho, na 
oportunidade, adquiriu em um leilão de animais em treinamento realizado em 
São Paulo o cavalo Guerreiro King, que em novembro daquele mesmo ano 
conquistava o GP Presidente da República (Grupo 3), a primeira vitória clássica 
da farda bordô cruz de Santo André e braçadeiras brancas.  
 
Passados quinze anos, Tokay chega a centésima vitória clássica do Stud 
Casablanca & Cia. De uma ponta a outra Hermínio Machado esteve presente 
na conquista. Flávio Matos, Leopoldo Cury e Ivo Valter Pereira também 
conquistaram clássicos para a farda. Entre os jóqueis foram vários os que 
merecem homenagens pelos triunfos clássicos. De L. C. Rosa a M. B. Costa, 
registramos as participações de C. A. Vigil, C. Lavor, D. Gaier, A Gulart e E. 
Oliveira, entre outros. Os veterinários Ivo Vargas, Julio Westphalen e Giovani 
Dietrich também têm sua parcela nas conquistas. Finalmente um 
agradecimento aos cavalariços, desde Eliseu até Alex. 
 
O agradecimento maior, contudo, é para os atletas das pistas que seguem a 
seguir nominados: Conde Vic (8), Vício Sagrado (6), Cacique Crocket (5), Caio 
de Naranjos (5), Tokay (4), Guerreiro King (4), Duque di Lorenzo (4), Grecco 
Sim (4), Tropical Mountain (4), Gain’n Bright (4), Vitória Sagrada (4), Starburst 
(4), Nosso Dasher (4), Hermano Lô (3), Herói Fon (3), Mucho Dinero (3), 
Mahler (3), Poetisch (3), Yes Grêmio (2), Brisa (2), Cacique Cauê (2), Honfleur 
(2), Urucum (2), Amor Eterno (1), Effenberg (1), Huellas de Arena (1), 
Hastapopoulos (1), Iabud (1), It’s Tricolore (1), Jadina Arias (1), Joe Grant (1), 
Katowice (1), Faust (1), Laçador (1), L’Enfant Gate (1), Negro Lindo (1), New 
Wave (1) e Reign (1) 
 
Grecco Sim corre o Clássico Indemburo de Lima e Silva 
 

 
Grecco Sim volta tinindo e pode surpreender os adversários 



 

Líder de sua geração no Cristal, o seis anos Grecco Sim (Christine’s Outlaw e 
Baianta, por Just Us, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 
Stud Casablanca em parceira com Caio Zogbi Vitória) parou para reparos e 
volta tinindo para disputar o Clássico Indemburgo de Lima e Silva, em 1.200 
metros, pista de areia, principal atração da próxima quinta-feira em Porto 
Alegre. Corre como força intermediária (não é a distância ideal) em prova em 
que despontam como favoritos Ptvalentine, Shake and Bake e Ziggurat. 
Maravilha Selvagem e Honrado Lark completam o campo da prova clássica.  
 
Este clássico foi ganho pelo Stud Casablanca & Cia. em 2010 com Caio de 
Naranjos. 
 
Vingador Mascarado retorna em pesos especiais com gosto de clássico 
 
Outra atração da reunião da próxima quinta-feira no Cristal é a prova de pesos 
especiais programada para a distância de 1.500 metros em pista de areia em 
que o JCRGS homenageia o colaborador Lauro Coutinho. Dos dez 
concorrentes seis são ganhadores clássicos. Assim, somente no nome não se 
trata de uma prova clássica. Vingador Mascarado (Stud Casablanca e Caio Z. 
Vitória) defende a sua invencibilidade no Cristal e terá como principais 
adversários Coisa de Louco e Joint Chief (muito corrido), aparecendo Feito o 
Carreto como o cavalo que pode surpreender. Completam o campo da prova 
Escrow (também muito corrido e carregado no peso), Coconut, Greed is Good 
(recuperando a melhor forma), Agarrão, Jimmy Dean e Êche.  
 
Joe Grant e Hecho a La Mano nas provas comuns 
 
Joe Grant despencou de turma e tem chances de vencer prova comum em 
1.200 metros também nesta quinta-feira no Cristal, mas não terá vida fácil em 
razão das presenças de Fairuz, Save the Tiger e Quadro Vivo na corrida. Na 
sexta-feira é a vez de Hecho a La Mano reaparecer na Gávea. Finalmente, na 
segunda-feira, Impostora, que finalizou em quarto lugar na semana passada, 
volta a pista da Gávea. 
 
 
Contagem Regressiva 
 

Iniciamos uma nova contagem regressiva para a vitória de nº 100 do Stud 
Casablanca & Cia. no Hipódromo do Cristal. Flávio Obino Filho é o segundo 
maior ganhador de provas clássicas da história do turfe gaúcho e segue em 
busca do recorde de Breno Caldas (Haras do Arado) de 122 vitórias. 

Casablanca & Cia a 3 triunfos clássico da vitória nº 100 no Cristal 

Capela de Santana a 2 vitórias da de nº 400 



 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
Reprodução 
 
Grécia Azul (Public Purse e Yes Grêmio, por Exile King) – 2007 – Ganhadora 
no Cristal, prenhe de Poetisch (neste ano produziu um macho por Poetisch). 
Sua mãe foi a craque de sua geração no Cristal vencendo o GP Taça de Cristal 
(L). Com dois filhos corridos também é mãe de Hermano Lô, líder da sua 
geração, ganhador do GP Taça de Cristal (L) e com colocações em provas de 
Grupo 1 no Uruguai – R$ 4.000,00 
 
Fantasma (Notation e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado) – 2006 – 3 
vitórias entre Cristal e Gávea, colocada em listed race, irmã materna de Huellas 
de Arena, líder de sua geração em pista de grama no Cristal e com colocações 
em prova de grupo na Gávea, inclusive 2º a meio corpo de Old Tune no GP 
Henrique Posolo (1ª Prova da Tríplice Coroa da Gávea). Seu primeiro produto 
é da geração de 2012 e está prenhe de Poetisch – R$ 4.000,00 
 
Treinamento 
 
Hecho A La Mano (Dubai Dust e Hand Made, por Exile King) – 2008 – 3 
vitórias no Cristal e ganhador na Gávea. Venceu na turma de 5 anos e uma 
vitória no Rio de Janeiro e tem direito a outra vitória na mesma turma (cavalo 
atrasado). Em suas três últimas exibições foi terceiro em duas e quarto na 
última. Corre nesta sexta-feira na Gávea. Alojado com Leo Cury – R$ 6.000,00.  
 
Imposible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King) – 2009 – 3 vitórias no 
Cristal e sete colocações clássicas, inclusive 2º Cl. Domingos da Costa Lino, 3º 
GP Taça de Cristal (L), 4º GP Copa ABCPCC (G3). Irmã materna de quatro 
semiclássicos e do ganhador de prova black type na Gávea e Cristal, Caio de 
Naranjos. Venceu em sua última apresentação e está alojada com Leo Cury na 
Gávea – R$ 9.000,00 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 373 
Vitórias Clássicas – 100 (26,81%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 97 
 

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

 
14 recordes no Cristal 

 



Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 398 
Vitórias Clássicas - 37 

 
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 

 
 
 
 
 
 


