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Urucum vence “Ministro da Agricultura” e passa no teste do “Protetora” 
 

 
Urucum não teve trabalho para vencer o Clássico Ministro da Agricultura 

 
Na última quinta-feira foi realizado no Hipódromo do Cristal o Clássico Ministro 
da Agricultura, segundo teste para o GP Protetora do Turfe (G3). Urucum 
venceu em ritmo de treino a prova clássica não tomando conhecimento de seus 
adversários. Perseguiu Oakfast até a sete dos 1.300 metros finais quando deu 
adeus aos adversários cruzando o disco praticamente sem ser exigido e com 
mais de três corpos de vantagem sobre Pé de Vento. O tempo foi de 
2m11s9/10 para os 2.100 metros em pista de areia, praticamente o mesmo 
assinalado por Sundown Sallon no primeiro teste (2min11s7/10). O ganhador 
foi conduzido por C. Macedo e é treinado por H. P. Machado. Urucum foi criado 
no Haras Santa Rita da Serra que e seu proprietário em parceria com o Stud 
Casablanca. Esta foi a segunda vitória de Urucum, a primeira na esfera nobre.  
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O grande favorito para o GP Protetora do Turfe, que será realizado no dia 2 de 
setembro, é o tríplice coroado gaúcho e invicto Force to Force. Seus principais 
adversários são Sundown Sallon, My Majesty, Pic-Pic e Urucum, que poderão 
estar na pista para o último teste no dia 5 de agosto, quando da disputa do 
Clássico J. A. Peixoto de Castro (2.200 metros). 
 
Urucum repete, assim, a vitória de Mucho Dinero (Shudanz), de propriedade do 
Stud Casablanca, no “Ministro da Agricultura”. Mucho Dinero também venceu o 
GP Protetora do Turfe, à época G2, e foi 2º no GP Bento Gonçalves (G1). 
 
Gata Pelosa brinca de correr em eliminatória de machos 
 

 
Diferença no disco foi de sete corpos 

 
Gata Pelosa (Mensageiro Alado e So Fever), de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Imortal Tricolor (Flávio Obino Filho e Ricardo 
Felizzola) depois de ter tido sua campanha concentrada nas provas clássicas 
de potrancas de dois anos, onde obteve dois segundos e um terceiro clássicos, 
com destaque para o 2º no GP Taça de Cristal (L), foi inscrita em eliminatória 
de três anos na distância de 1.300 metros. Como o páreo de potrancas não foi 
formado a filha da excepcional So Fever foi confirmada para enfrentar os 
machos e não tomou conhecimento de seus adversários, vencendo por larga 
margem e sem nunca ser exigida. O tempo para a distância, melhor do que o 
do páreo desdobrado, foi de 1m20s3/10 em pista de areia macia. R. C. Borges 
foi o seu jóquei e Hermínio P. Machado é seu treinador 
 
Haras Capela de Santana assume a liderança da estatística 
 
Com a vitória de Gata Pelosa na última reunião turfística o Haras Capela de 
Santana assumiu a liderança das estatísticas gerais de criadores no Hipódromo 
do Cristal tanto em número de vitórias como em somas ganhas. Um bom 
começo na temporada 2010/2011. 
 
Doida Stella tenta primeiro triunfo clássico 
 



 
Doida Stella em busca do primeiro triunfo clássico 

 
Um dos destaques da programação clássica da próxima quinta-feira no Cristal 
é o Clássico Presidente Armando de Alencar, que será disputado na distância 
de 1.300 metros, em pista de areia, reunindo doze éguas de 3 anos e mais 
idade, marcando o primeiro confronto entre a nova geração e as éguas de mais 
idade. A melhor fêmea em atuação no Cristal, Universal Danz (Shudanz), 
mesmo em distância adversa, é a força da prova. Uma Rose – também inscrita 
no clássico dos machos – que vem de secundar Ícone Six em prova clássica e 
Doida Stella que venceu os machos em pesos especiais na sua última atuação 
são as principais adversárias da favorita. As mais novas, Jóia Raríssima e Call 
City, não podem ser desprezadas, assim como a clássica Hermana Mia. 
Completam o campo da prova Record Dream, Jubilee Of Cord, Bleu Celeste, 
My Number, Uphill Mirage e Luara Star. Doida Stella é uma filha de Pátio de 
naranjos e Estrela do Turf, por Minstrel Glory, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceria com Mauro 
Glashester. H. F Santos será o jóquei da pupila de Hermínio Machado. 
 
Caio de Naranjos reaparece em clássico na areia 
 
Considerado o melhor corredor em pista de grama do Cristal, Caio de Naranjos 
(Pátio de Naranjos e So Fever, por Exile King), de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceria com Airton Forbrig e 
Osório Mongeló, está inscrito no Clássico Presidente Antônio Demarchi Chula, 
em 1.300 metros, pista de areia, para produtos de 3 anos e mais idade, outra 
atração da próxima quinta-feira no Cristal. A intenção de Hermínio Machado é 
deixar o alazão de sete anos em atividade enquanto aguarda a reabertura da 
pista de grama. A prova reúne o bom potro Big Halo, o estreante Sortista, 
Dalloz, Uma Rose, Senhor Guri e Lord Cardinal. Caio de Naranjos, possui 11 



vitórias, sendo quatro na esfera clássica, sendo duas graduadas (Gávea e 
Cristal). 
 
Grecco Sim e Gata Pelosa entre os seis pré-inscritos para o GP ABCPCC 
(G3) 
 
Seis produtos de três anos pagaram a primeira parcela do added do GP Copa 
ABCPCC Regional (Grupo 3), que será disputado no dia 29 de julho no Cristal. 
A prova tem como atração a disputa da liderança geral da geração de 2007, 
pois estarão na pista a tríplice coroada juvenil Lady Kiki e o líder entre os 
machos e ganhador do GP Taça de Cristal (L) Grecco Sim (Christine’s Outlaw 
e Baianta, por Just Us), de criação do Haras Capela de Santana e propriedade 
de Flavio Obino e Caio Vitória. Grecco Sim terá que pagar uma penalidade de 
R$ 4.800,00 para participar da prova. Os outros inscritos são as já ganhadoras 
Gata Pelosa (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Imortal Tricolor) e Jóia 
Raríssima e as perdedoras Hatrampa e Dudosa (também terá que pagar 
penalidade caso participe do GP). Confirmados os pré-inscritos, a bolsa do GP 
será de aproximadamente R$ 78.000,00, sendo R$ 37.000,00 ao primeiro 
colocado. 
 
Contagem regressiva para a vitória 300 
 
Faltam apenas 4 vitórias para que o Stud Casablanca e Cia (outros studs com 
a participação de Flávio Obino Filho) cheguem a vitória de número trezentos. A 
contagem desconsidera as vitórias da primeira fase do Haras Capela de 
Santana e as obtidas por Snow Scotch para a Coudelaria Pau Brasil TT. Na 
esfera clássica já são 73 vitórias, sendo 70 no Cristal. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 296 
Vitórias Clássicas - 73 

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

9 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias - 329 
Vitórias Clássicas - 23 

 



Haras Capela de Santana – Campeão por aproveitamento das estatísticas 
de criadores no Cristal (2008) 
 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 


