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Conde Vic vence, garante tetra-campeonato no GP Governador do Estado, 
e o 10º recorde do Casablanca e Cia. 
 

 
Conde Vic vence GP dos tordilhos em tempo recorde 
 

Vinte dias após seu retorno de Maroñas, o cinco anos Conde Vic maravilhou os 
turfistas gaúchos vencendo o GP Governadora Yeda Crusius – Handicap de 
Tordilhos – na distância de 1.609 metros em pista de areia. Correu ao lado do 
até então invicto Ícone Six até a baliza dos quatrocentos metros finais, quando 
convidado pelo jóquei T. J. Pereira simplesmente despachou seus adversários, 
chegando ao disco com cerca de oito corpos de vantagem sobre Ícone Six. 
British Nightmare foi o terceiro colocado. O tempo foi espetacular: 1m36s3/5. 
Assim, igualou o recorde de mais de uma década estabelecido por Ryder Cup, 
até então o único que havia corrido a distância abaixo de 1m37s. Conde Vic é 
um filho de Top Size e Iracema Bela, por Roi Normand, de criação do Haras Di 
Cellius e propriedade de Flávio Obino Filho e Luiz Fernando Cirne Lima. 
Hermínio Machado, o principal treinador em atividade em Porto Alegre, merece 



os parabéns pela conquista, conseguindo em curto espaço de tempo colocar o 
campeão em plena forma. Foi a sexta vitória de Conde Vic (3 no Cristal, 2 em 
Cidade Jardim e 1 na Gávea), sendo a terceira na esfera clássica (um listed). 
Conta, ainda, com um segundo lugar no GP Pedro Piñeyrúa (G1) em Maroñas. 
Com a vitória de Conde Vic o Stud Casablanca e Cia alcançam o seu décimo 
recorde no Cristal. Nas sete edições do handicap de tordilhos, são agora quatro 
vitórias do Casablanca e Cia. (antes venceram a prova Reign, Laçador e 
Effenberg). Nas duas últimas, Flávio Obino Filho teve a companhia de Luiz 
Fernando Cirne Lima (idealizador da prova) como proprietário do animal 
vencedor, sendo que nas três oportunidades em que o GP levou o nome da 
atual Governadora Yeda Crusius a parceria cruzou o disco em primeiro lugar. 
 
Conde Vic deverá reaparecer no Clássico Oscar Canteiro, em 1.609 metros, 
pista de areia, milha do Festival do GP Protetora do Turfe. 
 

Urucum enfrenta os melhores do Cristal no último teste para o 
“Protetora” 
 

 
Urucum enfrentará os melhores do Cristal no último teste para o “Protetora” 

 
A principal atração da próxima quinta-feira no Cristal é o Clássico A. J. Peixoto 
de Castro, em 2.200 metros, último teste para o GP Protetora do Turfe. Sete 
animais foram inscritos na prova, com destaque para Sundown Sallon, o 
estreante Pick-Pick e Urucum. Urucum (Torrential), de criação do Haras Santa 
Rita da Serra e propriedade do seu criador em parceria com o Stud 
Casablanca, vem de vencer o Clássico Ministro da Agricultura e agora passa 
pelo seu grande teste ao enfrentar os melhores cavalos do Cristal. Pé de Vento 
que secundou Urucum e Oakfast, agora mais aguerrido, também devem ser 
respeitados. Reverie e Jolly Roger completam o campo da prova. C. machado 
substitui R. C. Borges (recuperando-se de acidente) na condução de Urucum. 
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O Stud Casablanca já venceu o Clássico A. J. Peixoto de Castro com Gain’n 
Bright e Mucho Dinero, este último vencedor posteriormente do GP Protetora 
do Turfe, à época Grupo 2. 
 

Grecco Sim e Gata Pelosa se colocam no GP Copa ABCPCC (G3) 
 
Grecco Sim (Christine’s Outlaw e Baianta, por Just Us) e Gata Pelosa 
(Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King), ambos de criação do Haras 
Capela de Santana, produziram abaixo do esperado e não passaram, 
respectivamente, de 3º e 5º colocados no GP Copa ABCPCC (G3), disputado 
no Cristal. A vitória foi da craque Lady Kiki, tríplice coroada e invicta, agora 
ganhadora de prova de Grupo. Enquanto Lady Kiki deve seguir campanha em 
Maroñas, Grecco Sim e Gata Pelosa deverão reaparecer nos Criteriuns de 
potros e potrancas que serão disputados no final do mês de agosto no Cristal. 
Existe a possibilidade de Gata Pelosa não participar do Criterium das 
potrancas, correndo na semana seguinte clássico para éguas, programado 
para a grama, que compõe o Festival do GP Protetora do Turfe (Clássico 
Presidente Getúlio Vargas). 
 
Caio de Naranjos e Doida Stella também se colocam em provas clássicas 
 
Ainda não foi desta vez que Doida Stella (Pátio de Naranjos e Estrela do Truf) 
obteve o seu primeiro laurel clássico. Muito prejudicada pela rodada de My 
Number, a tordilha finalizou apenas na terceira colocação no Clássico 
Presidente Armando de Alencar (1.300 metros areia), vencido pelo azarão 
Luara Star. Universal Danz foi a segunda colocada. Doida Stella deverá ser 
inscrita no Clássico Presidente Mário Moraes programado para o dia 19 de 
agosto, em 1.200 metros, pista de areia. Caio de Naranjos (Pátio de Naranjos e 
So Fever) foi o quarto colocado no Clássico Presidente Antônio Demarchi 
Chula, em 1.300 metros, pista de areia, sofrendo hemorragia quando lutava 
pela primeira colocação. A prova foi ganha por Dalloz. Caio de Naranjos não 
será mais inscrito em provas na areia e seu reaparecimento deverá ocorrer no 
próximo dia 19 de agosto no Clássico Duque de Caxias, na distância de 1.200 
metros em pista de grama. 
  
Eutedareiocéu obtém vitória na Gávea na semana do GP Brasil 
 
O cinco anos Eutedareiocéu (Notation e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado), 
de criação do Haras Capela de Santana, venceu na última segunda-feira prova 
comum na Gávea, sob a direção do aprendiz H. Fernandes. Alcançou, assim, o 
seu terceiro triunfo (dois no Cristal). O tempo para os 1.600 metros em pista de 
areia foi de 1m44s80. Ainda na semana do GP Brasil, Fantasma, irmã inteira 
de Eutedareiocéu, também de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Imortal Tricolor, foi terceira colocada entre as éguas de 4 



anos com 1 vitória, em prova disputada em 1.400 metros em pista de grama, 
na Gávea.  
 
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 3 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 74 vitórias, 
sendo 71 no Cristal. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 297 
Vitórias Clássicas - 74 

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

10 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias - 330 



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 


