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Hermano Lô enfrenta os melhores do Uruguai na Polla de Potrillos (G1) 
 

               
Tríplice Coroa uruguaia inicia neste domingo 

 

Neste domingo será realizado no Hipódromo de Maroñas, em Montevideo, o 
GP Polla de Potrillos (G1), em 1.600 metros pista de areia, primeira prova da 
tríplice coroa uruguaia, com bolsa de $ 1.117.800, aproximadamente R$ 100 
mil. O GP reúne treze potros de três anos, sete uruguaios, cinco brasileiros e 
um argentino. Estréia na prova o campeão dois anos do Cristal Hermano Lô 
(Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca), vencedor do GP Taça de Cristal 
(L). Hermano Lô chegou ao Uruguai na semana passada e não sentiu a 
viagem, estando em plenas condições para participar da prova. Seu jóquei será 
Deividi Gaier e a apresentação é de Jorge da Luz, em substituição a Guto 
Duarte. Os favoritos da prova são o atual líder da geração Boby di Job (Job di 
Caroline) e seu escoltante no último GP, Brujo de Olleros (Wild Event de 
criação e propriedade de Luiz Fernando Cirne Lima), ambos brasileiros. 
Também está muito falado o argentino Rusoperez (Honour and Glory), que 
será dirigido por Pablo Falero. O uruguaio El Profe (Subordination), que foi líder 
da geração, não pode ser desprezado. Completam o campo da prova: Nansouk 
(BR), Palafrenero, Amon, Ares, Quente Demais (BR e também invicto), El 



Gemelo, No Stress e Dopplavu. Flávio Matos responsável pelo preparo do 
potro em Porto Alegre deverá acompanhar o GP em Montevideo. 
 
Grecco Sim busca seu maior triunfo no Protetora 2011 
 

 
Grecco Sim, recuperado, é uma das forças do GP Protetora do Turfe (G3) 
 

Nesta quinta-feira será disputado em Porto Alegre, o tradicional GP Protetora 
do Turfe (G3), em 2.200 metros pista de areia, R$ 22.000,00 ao primeiro 
colocado, ocasião em que o Jockey Club do Rio Grande do Sul comemora 
mais um aniversário (104 anos). O campo da prova apresenta grande 
equilíbrio. Trazendo excelente retrospecto de São Paulo, o estreante Cântatus, 
que deverá ser beneficiado pelo provável ritmo forte da prova, aparece como 
destaque. Seus principais adversários são Grecco Sim (Christine’s Outlaw e 
Baianta, por Just Us, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade de 
Flavio Obino e Caio Zogbi Vitória) e Ask Me Not, que poderá sofrer rebate pela 
proibição do uso de medicamentos. Completam o campo da prova Príncipe dos 
Mares, Good Feeling, Boy Cott, Don Macanudo, Coisa de Louco (ganhador 
clássico em Cidade Jardim e que estréia com grande chance de vitória), 
Campo D’uma, Boa Praça e Piet The Pot. M. B. Costa será o jóquei de Grecco 
sim, que segundo seu treinador Hermínio P. Machado está completamente 
recuperado dos problemas que o tiraram do clássico preparatório. Grecco Sim 
após se sagrar campeão dois anos em 2010 (venceu o GP Taça de Cristal – L), 
obteve mais três vitórias clássicas sendo duas nas primeiras etapas da tríplice 
coroa gaúcha, tendo deixado escapar o título em páreo em que recebeu 



direção desastrosa. O Stud Casablanca & Cia. já ganhou o GP Protetora do 
Turfe com Mucho Dinero. 
 
Conde Vic na luta pelo bicampeonato no Clássico Oscar Canteiro 
 

 
Aos seis anos Conde Vic continua sendo o principal nome entre os milheiros do Cristal 

 
O tordilho Conde Vic volta a raia nesta quinta-feira para participar do Clássico 
Oscar Canteiro, em 1.609 metros em pista de areia. Tenta repetir a sua 
façanha de 2010 quando venceu este clássico após ter triunfado no GP 
Governador do Estado, o handicap dos tordilhos. O filho de Top Size, que 
pertence a Flávio Obino Filho e Luiz Fernando Cirne Lima, mesmo não estando 
no auge de sua forma, é o favorito do clássico. Seus maiores adversários são 
Big Halo e o potro Gold Seal, que vem de vencer o Criterium de Potros. 
Também estão anotados Bagual Missioneiro, os estreantes Van Delden e 
Olympic Gatsby, Ptgualicho, Net Boy e Vielki. A milha do Protetora do Turfe já 
foi vencida pelo Stud Casablanca & Cia. com Guerreiro King e Conde Vic. 
Hermínio Machado e M. B. Costa são os responsáveis por Conde Vic que corre 
em busca de seu nono triunfo clássico. 
 
Early Action faz seu debut clássico no Getúlio Vargas 
 



 
Early Action, invicta no Cristal, faz sua prova de fogo 

 
A farda da parceria Flávio Obino Filho e Luiz Fernando Cirne Lima também 
estará na pista por ocasião da disputa do Clássico Presidente Getúlio Vargas – 
1.500 metros em pista de grama, mas que deverá ser disputado na areia. A 
quatro anos Early Action ((Inexplicable e Hasty Lilly, por Minstrel Glory, de 
criação do Stud Stanford) está anotada e corre como força intermediária. Pelo 
que demonstrou na estréia All Or Nothing dificilmente será derrotada. Las 
Guitarras, Canta Pra Mim e Eu Te Amo, pela ordem, são suas principais 
adversárias. Completam o campo da prova Noite Sulina, Cédula Verde e Conta 
Corrente. Flavio Matos e M. B. Costa são os responsáveis pelo preparo da 
tordilha. O Stud Casablanca & Cia. já venceu esta prova em duas 
oportunidades, através de Brisa e Tropical Mountain, quando o páreo se 
chamava Clássico Luiz Fernando Cirne Lima. 
 
Haras Capela de Santana receberá troféus de campeão da temporada 

Após o encerramento do Festival do GP Protetora do Turfe, o Jockey Club do 
Rio Grande do Sul homenageará os ganhadores das estatísticas da temporada 
2010/2011. O Haras Capela de Santana foi o vencedor da estatística geral de 
criadores e da estatística de criadores da nova geração. 

Hastapopoulos decepciona no Criterium de Potros 
 
Correndo na condição de favorito, após seu firme triunfo no GP Copa ABCPCC 
Regional (G3), o três anos Hastapopoulos (Ibero e Socialite, por Choctaw 
Ridge, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca e Stud Final) decepcionou por ocasião da disputa do Clássico 
Jockey Club do Rio Grande do Sul, o Criterium de Potros. Comprou uma luta 
suicida com Debocaemboca (finalizou na última colocação) e não teve forças 
para resistir ao ganhador Gold Seal, perdendo ainda outras duas posições nos 
metros finais, para finalizar na quarta colocação. Seus interessados esperam 



total recuperação quando da disputa do Clássico Revolução Farroupilha, em 
2.000 metros pista de grama, o tradicional “Comparação de Gerações”. 
  
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

Mestiçagem 
 
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$ 1.200,00 (alojado no Haras Capela 
de Santana) 
 
Guerreiro Fon (Confidential Talk e Ki Mensageira, por Mensageiro Alado) – 4 
anos, 520kg. Foi retirado de pista em função de lesão (atuou apenas uma vez), 
indicado, para produção de cavalos destinados ao hipismo – R$ 1.200,00 
(alojado no Haras Capela de Santana) 
 
Reprodução 
 
Hand Made (Exile King e Simplicity, por Logical) – 1995 – Está sendo 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, 
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 - 326 
Vitórias Clássicas – 89 (27,30%) 

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 – 354 



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 

 


