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Urucum esbanja categoria no último teste para o “Protetora” 
 

 
Urucum venceu por mais de oito corpos o Clássico A. J. Peixoto de Castro 
 

Não poderia ter sido melhor o desempenho de Urucum no último teste para o 
GP Protetora do Turfe (G3), que será disputado no dia 2 de setembro. O filho 
de Torrential passou pela primeira vez no espelho na quarta colocação e de 
cabeça torta. Na reta oposta, ainda com seu jóquei “de pé”, ganhou rédeas e 
na altura dos 1.500 metros assumiu a vanguarda. No meio da curva começou a 
se despedir de seus adversários, com C. Machado virando-se para trás em 
pelo menos quatro oportunidades procurando pelos adversários. Convidado 
pelo piloto, nos quatrocentos metros finais, disparou para o disco, vencendo a 
prova por mais de oito corpos. O ganhador em um quatro anos filho de 
Torrential e Bambina Mia, por Skywalker, de criação do Haras Santa Rita da 
Serra que é seu co-proprietário em parceria com o Stud Casablanca. Hermínio 
Machado é o responsável pelo preparo de Urucum. O tempo para os 2.200 
metros foi de 2m19s. Esta foi a sua terceira vitória, a segunda no Cristal, sendo 
ambas na esfera clássica. 

http://www.jockeyrs.com.br/images/stories/urucum_ja_peixoto_2010.jpg


 
Com a vitória Urucum passa a ser o principal nome para o GP Protetora do 
Turfe, onde voltará a medir forças com Sundown Sallon e Pick Pick, segundo e 
terceiro colocados no Peixoto de Castro. Outros prováveis participantes do GP 
são os recém chegados ao Cristal Decrire (Nedawi), Susumu (Wild Event) e 
Spring Smell (Know Heights). 
 
O Stud Casablanca busca sua segunda vitória na tradicional prova, tendo 
vencido em 2001 com Mucho Dinero. 
 
Doida Stella e Caio de Naranjos nos clássicos da semana 
 

 
Caio de Naranjos volta a pista de grama 

 

Nesta quinta-feira foram organizadas duas provas clássicas pelo JCRGS. 
  
O tradicional Clássico Duque de Caxias está programado para a distância de 
1.200 metros em pista de grama e é o último teste para o velocidade do “GP 
Protetora do Turfe”. 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 Förbrig e Osório Mongeló), de volta a sua 
pista de preferência, defende o título de melhor corredor de grama do Cristal. 
Confirmada a relva – o que é pouco provável - seu maior adversário é o 
estreante Royal Pacific, cavalo que vinha correndo em provas clássicas na 
Gávea, enfrentando a primeira turma do Rio de Janeiro na milha e em 
distâncias menores. Também estréia no páreo o cavalo Sortista com campanha 
clássica no centro do país. Ladrilheiro, mesmo não tendo produzido o que sabe 
em suas últimas apresentações, é um nome a ser respeitado. Completam o 
campo da prova Etnólogo, Dalloz (vem de vitória clássica), Senhor Guri e 
Istmo. Caso a grama não seja confirmada, Caio de Naranjos não será 



apresentado. O Stud Casablanca & Cia. é o maior ganhador do Clássico Duque 
de Caxias. Nos últimos anos foram seis vitórias com: Vício Sagrado (1999), 
Gain’n Bright (2000 e 2001), Cacique Crocket (2002), New Wave (2004) e 
Starburst (2006). 
 
A outra prova é o Clássico Presidente Mário Moraes, introduzida neste ano no 
calendário clássico gaúcho. Reunirá éguas de três anos e mais idade em 1.200 
metros na pista de areia, servindo de preparação final tanto para o Clássico 
Francisco Dall’Igna (velocidade do “Protetora” aberto a qualquer produto) como 
para o Clássico Presidente Getúlio Vargas reservado para fêmeas em 1.500 
metros na pista de grama. Doida Stella (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) tem nova oportunidade 
de vencer a sua primeira prova na esfera clássica. Luara Star que surpreendeu 
ao vencer prova clássica em sua última apresentação é um nome a ser 
respeitado, mas Doida Stella, livre dos prejuízos que sofreu no último clássico 
venderá caro a derrota. As potrancas Etherna Alada e Estação Top enfrentam 
as mais velhas credenciadas por retrospecto de primeira. Completam o campo 
da prova Jussanna, Bleu Celeste e Fee Marraine. 
 
Grecco Sim e Gata Pelosa disputam liderança da geração no final do mês 
 

 
Grecco Sim em preparação para defender a liderança da geração 
 

No dia 26 de agosto Grecco Sim (Christine’s Outlaw e Baianta, por Just Us, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade de Caio Vitória e Flavio 
Obino) colocará a sua liderança em jogo por ocasião da disputa do Clássico 
Jockey Club do Rio Grande do Sul, o Criterium de Potros, na distância de 1.609 
metros em pista de areia. No mesmo dia será disputado na mesma distância e 
pisa o Clássico Presidente José Herculano Machado, o Criterium de Potrancas. 
Livre da craque Lady Kiki, Gata Pelosa (Mensageiro Alado e So Fever, por 
Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 

http://www.jockeyrs.com.br/images/stories/grecco_sim_taca_cristal_2010.jpg


Imortal Tricolor) tentará se recuperar de sua apagada atuação no GP Copa 
ABCPCC Regional (G3) e assumir a liderança da geração entre as potrancas. 
 
Time do Casablanca & Cia escalado para o Festival do “Protetora” 
 
O Stud Casablanca & Cia. terá representante nos quatro clássicos que 
integram o Festival do “Protetora” no próximo dia 2 de setembro. Urucum no 
GP Protetora do Turfe (2.200 metros areia), Conde Vic no Clássico Oscar 
Canteiro (1.609 metros areia), ambos sob a condução de T. J. Pereira, Caio de 
Naranjos no Clássico Francisco Dall’Igna (1.200 metros grama) e Doida Stella 
no Clássico Presidente Getúlio Vargas (1.500 metros grama). 
 
Nasce mais um produto da geração “J” 
 
O segundo produto da geração “J” do Haras Capela de Santana nasceu no 
mês de julho nos campos do Haras Bagé do Sul em Aceguá. É um macho filho 
de Crimson Tide e Oprah, por Jules. Oprah será coberta por Public Purse na 
atual temporada. 
 
Contagem regressiva para a vitória 300 
 

Faltam apenas 2 vitórias 

 
para que o Stud Casablanca e Cia (outros studs com a participação de Flávio 

Obino Filho) cheguem a vitória de número 300. 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 - 298 
Vitórias Clássicas - 75 

 
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 


