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Hermano Lô e Herói Fon são o Capela/Casablanca no “Protetora 2012” 
 

 
Hermano Lô terá a condução de Carlos Lavor no “Protetora” 
 

Todas as atenções do turfe brasileiro estarão dirigidas nesta quinta-feira para o 
Hipódromo do Cristal que será palco do tradicionalíssimo GP Protetora do 
Turfe (G3), em 2.200 metros pista de areia. A segunda prova mais importante 
do calendário clássico gaúcho, mesmo com apenas oito participantes, este ano 
terá um nível técnico dos mais elevados das últimas décadas. O tríplice 
coroado paranaense (2012) Vôo Livre (Northern Afleet), também ganhador de 
GP de Grupo 2 em Cidade Jardim, estréia como provável favorito. Seu trabalho 
encantou os “corujas” mostrando total adaptação a pista do Cristal e terá a 



direção de Altair Domingos, atualmente em ação na Argentina e um dos 
melhores pilotos da América do Sul. Seu principal adversário é o seis anos 
Force to Force (Arambaré), tríplice coroado gaúcho (2010) e praticamente 
imbatível no Cristal (oito vitórias, sendo cinco clássicas e 3º no Bento 
Gonçalves, em nove atuações). O terceiro nome é Hermano Lô (Crimson Tide 
e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca), líder de sua geração ao vencer o GP Taça 
de Cristal (L) e que esteve ausente da tríplice coroa 2012, pois competiu neste 
período no Uruguai. Retornou com impressionante vitória no Clássico Ministro 
da Agricultura e será pilotado por Carlos Lavor, jóquei líder das estatísticas no 
Rio de Janeiro. O campo altamente selecionado da prova se completa com o 
vencedor da edição do GP Protetora do Turfe 2011 Ask Me Not, o derbywinner 
gaúcho de 2012 The Angler, Proven Right que terá a direção do líder das 
estatísticas paulistas F. Leandro, do estreante Super Machine, e com Herói Fon 
(Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca), companheiro de Hermano Lô, tido como o 
melhor cavalo em pista de grama do Cristal, e que tentará surpreender os 
favoritos na condução de M. B. Costa. Flávio Matos é o responsável pelo 
preparo de Hermano Lô, estando Herói Fon aos cuidados de Hermínio 
Machado. A parelha do Stud Casablanca tenta repetir o triunfo de Mucho 
Dinero que fez brilhar a farda da coudelaria no Protetora de 2002.  
 
Isabeau corre o Clássico Primavera em pista de grama 
 
A programação do Jockey Club do Rio Grande do Sul recheada de provas 
clássicas no próximo dia 6 de setembro se encerra com a realização do 
Clássico Primavera, em 1.100 metros, em pista de grama, reunindo potrancas 
de três anos. Isabeau (Crimson Tide e Oprah, por Jules, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), mesmo perdedora, foi 
inscrita no clássico, com a expectativa que melhore o seu rendimento na relva. 
Em caso de alteração de pista ela deverá ser retirada. Onze potrancas serão 
de partida. A ex-líder da geração Agynes, uma semana após correr o Criterium 
na milha, volta a pista em prova de velocidade. Mesmo sendo a mais 
categorizada das participantes deverá pagar tributo pela campanha mal 
planejada. A veloz Tunda aparece como o nome a ser batido. Completam o 
campo da prova Agrezza, Gota de Orvalho, Umuarama Thunder, La Coquena, 
Única Opção, Heroine Supreme, Morning Star e Emoção Demais. 
 
Imposible e I Can participaram dos clássicos que definiram os novos 
líderes da geração 
 



 
Imposible no detalhe formando dupla no Domingos da Costa Lino 
 

Imposible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) que vinha com uma 
seqüência de bons resultados clássicos – 2ª no Clássico Domingos da Costa 
Lino, 3ª no GP Taça de Cristal (L) e 4ª no GP Copa ABCPCC Regional (G3) ao 
enfrentar os machos -, não repetiu suas performances anteriores e finalizou 
descolocada no Clássico José Herculano Machado (Criterium de Potrancas), 
vencido por Humauaca que é a nova líder da geração. Imposible que teve 
rigorosa campanha aos dois anos será poupada nos próximos dias, devendo 
reaparecer no mês de novembro entre as potrancas com uma vitória. O ainda 
perdedor I Can (Hard Buck e Just Purse, por Public Purse, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade de Caio Zogbi Vitória) correu regularmente 
no Clássico Jockey Club do Rio Grande do Sul (Criterium de Potros) finalizando 
na quinta colocação em prova vencida por Acto Uno (novo líder). Deve retornar 
entre os perdedores de três anos com muitas chances de vitória. 
 
Huellas de Arena e Grecco Sim reiniciam treinamento  
 

http://www.jockeyrs.com.br/images/stories/eye_candy_domingos_lino_2012.jpg


 
Huellas de Arena parou para reparos 
 

Huellas de Arena (Arambaré e Ki Mensageira, por Mensageiro Alado, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), que 
correu como terceira mais apostada o GP Roberto e Nelson Grimaldi Seabra 
(G1), durante o Festival do GP Brasil, sofreu uma torção naquela prova e foi 
temporariamente retirada das pistas. A previsão é que retorne no final do ano. 
Outro que também teve seu treinamento interrompido e se submeteu a uma 
cirurgia para castração foi o líder de sua geração no Cristal 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). O alazão já 
retornou ao treinamento e em breve deverá reaparecer na Gávea. Os dois são 
treinados por M. R. Lopes. 
 
Seis produtos da geração de 2012 nascidos no Haras Capela de Santana 
 



 
Fujiyama Lady pariu um macho filho de Manduro, reprodutor sensação na Europa 

 

Até a presente data já nasceram seis produtos da geração 2013 do Haras 
Capela de Santana (Letra “L”). Entre as fêmeas o destaque é uma filha de 
Shirocco e Nhaçanã, sendo assim irmã materna de Honfleur, a primeira líder da 
geração de 2008 no Cristal. As outras potrancas são filhas de Siphon e Brisa 
(irmã materna de Herói Fon), Voando Baixo e Chelsea, e de Poetisch e 
Fantasma. Os dois machos nascidos são um filho de Manduro em Fujiyama 
Lady (a mãe é irmã inteira de Rizzolini, e a segunda mãe irmã inteira de 
Mensageiro Alado); e o outro é um irmão inteiro de Huellas de Arena, filho de 
Arambaré e Ki-Mensageira. 
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
Campanha 
 
Gato Azul (Confidential Talk e Fora de Série, por Irish Fighter) – 5 anos com 3 
vitórias no Cristal e 1 na Gávea. Depois da primeira vitória na Gávea (segunda 
corrida) se colocou nas duas atuações que teve na turma de ganhadores. Está 
na boca para vencer. Treinador Leo Cury – R$ 8.000,00 
 
Reprodução 
 
Guria Mimada (Romarin e Socialite, por Choctaw Ridge) - Negociada 
 
Grécia Azul (Public Purse e Yes Grêmio, por Exile King) – Retirada de venda. 
Será aproveitada pelo Haras Capela de Santana 
 
Os contatos poderão ser feitos com Adriane pelo telefone 51 32283744 ou pelo 
email fof@obinoadvogados.com.br. 



 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 342 
Vitórias Clássicas – 92 (26,90%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 89 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 372 
Vitórias Clássicas - 35 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 

Campeão da estatística de criadores da nova geração 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) 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 
 
 
 


