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Kacique Fon ganha a quinta seguida e continua reinando no Cristal 
 

 
M. B. Souza vibra com a vitória de Kacique Fon 

Foi disputado no último dia 7 de abril a principal prova do primeiro semestre do 
calendário clássico gaúcho, o GP Estado do Rio Grande do Sul (listed race) na 
distância de 2.400 metros. Dada a partida, Agradecido (aparentemente fazendo 
teste para ser o coelho de Raçador no Derby Riograndense) foi para a dianteira 
seguido por seu companheiro Cebolinha. Ataque Fatal e Kacique Fon, não 
muito afastados, se revezavam na terceira colocação. As posições pouco se 
alteraram até a entrada da reta quando Agradecido deu por cumprida a sua 
missão e Kacique Fon e Ataque Fatal igualaram a linha de Cebolinha. Nos 
trezentos metros finais Kacique Fon já era o ponteiro, mas Ataque Fatal, pela 
melhor raia, dava a impressão que ultrapassaria o favorito. Mostrando a 
valentia de sempre Kacique Fon sustentou os ataques de seu maior adversário 
e cruzou o disco com ¾ de corpo de vantagem. Cebolinha completou a trifeta. 
O tempo da prova foi apenas regular: 2m44s50. M. B. Souza esteve perfeito na 
direção do campeão Kacique Fon que foi trazido no último furo pelo 
campeoníssimo Hermínio Machado. Kacique Fon chega a sua oitava vitória, a 
quinta na esfera clássica. O ganhador é um filho de Public Purse e Brisa, por 
Fast Gold, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca. Sua próxima atuação deverá ocorrer no dia 16 de junho, em 2.000 
metros, por ocasião da realização do “Comparação de Gerações” 



 
O Stud Casablanca & Cia conquistou pela terceira vez o GP Estado do Rio 
Grande do Sul. Antes disso  Faust (2004, em recorde) e Mahler (2005) haviam 
vencido a prova. Sempre é bom registrar que Snow Scotch venceu em 1981 o 
GP Governador do Estado para a Coudelaria Pau Brasil TT (em que pese não 
fazer parte da componência do stud, Flávio Obino Filho era um dos 
proprietários do filho de Snow Park). 
 
Nesta quinta feira mais uma disputa entre Oahu e Beach Dance 
 

 
Oahu tentará empatar a disputa particular com Beach Dance 
 
A grande atração da reunião desta semana em Porto Alegre é o Clássico 
Presidente Naio Lopes de Almeida em 1.800 metros em pista de areia. A 
multiclássica na Gávea e no Cristal Beach Dance, líder do naipe feminino 
gaúcho, faz sua corrida de despedida das pistas tentando manter a hegemonia 
entre as fêmeas. Em suas últimas três atuações venceu duas e foi segunda 
para Oahu no Clássico Olinto Streb. Oahu (Quick Road, de criação do Haras 
Pirassununga e propriedade do Haras Louveira em parceria com o Stud 
Casablanca) é mais uma vez a principal adversária da defendora do Stud 
Globo, mas Olympic Daytona não pode ser esquecida. Na última chegou 
próxima das favoritas e o aumento da distância deve lhe beneficiar. Outra que 
precisa ser respeitada é Get Runner, vencedora da primeira prova da tríplice 
coroa de éguas e segunda colocada na segunda coroa. É amais nova do lote e 
pode surpreender. Completam o campo da prova Velvet Blue, Electra Baby 
(também vai gostar do aumento da distância), Xania Thunder, First Night e 
Killjoy (Poetisch e Just Purse, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Final). 
 
 
Karkaroff busca reabilitação em prova de pesos especiais 
 



A prova de abertura da reunião de quinta feira no Cristal também é atração, 
reunindo bons milheiros do meio. A prova é bastante equilibrada, com leve 
destaque para o encabulado Cloudbuster que deslocara apenas 52kg. O 
velocista Khuraim, mesmo carregado no peso, precisa ser respeitado. Karkaroff 
(Silent Times e Nhaçanã, por Clackson, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca), levou uma corrida, e vai a 
reabilitação. Outro que está entre os mais cotados é Todo Bom que já venceu 
nesta enturmação. Outro destaque é a estreia do tordilho Ovunque. O irmão 
materno da craque Namable vai muito leve e corria na primeira turma de 
Cidade Jjardim. Tem colocações em provas de grupo e participou do último GP 
São Paulo. Completam o campo da prova Avidaebela, Velvet Success, Paco-
Larus e Sargento Mor. 
  
Mucho Fon estreia em eliminatória dos dois anos 
 
Mais um integrante da geração “M” do Haras Capela de Santana faz a sua 
estréia no Cristal. Trata-se do castanho Mucho Fon, filho de Bold Star e Flying 
Bullet, por Magical Mille. Está bem preparado, tendo vencido páreo de escola 
em que não largou bem. Terá pela frente os excelentes e já corridos Emix Wild 
e Bitrem que deverão dividir o favoritismo na prova. Completam o campo da 
prova Imperador D’Anafer, Hidetaka, Keep On e Gold Mustang 
 
 
Serviços de Tokay são oferecidos para a estação de monta de 2016 
 
TOKAY macho castanho, 2009, Wild Event e Pupille, por Roi Normand 

Tri-Recordista dos 1.400 aos 2.100 metros 
9 vitórias sendo 5 clássicas 
Invicto em suas 5 atuações no Cristal  
Invicto em suas 4 primeiras apresentações na Gávea 
Ganhador clássico na areia e na grama dos 1.400 aos 2.100 metros 
Cavalo do ano no Cristal 2013/2014 
 

 



Turf Record 

Idade Atuações 1º 2º 3º 4º 5º 
3yo 09 (06) 04 (01) 01 (01) 01 (01) - 01 (01) 
4yo 08 (07) 05 (04) - - - 01 (01) 
Total 17 (13) 09 (05) 01 (01) 01 (01) - 02 (02) 
 
3yo 
 
1º - 3 anos s/vitória – 1.400m areia - Gávea – vencida por 12 ¼ corpos 
1º - 3 anos até 1 vitória – 1.500m areia – Gávea – vencida por 19 ¾ corpos 
1º - Pesos Especiais 3a+ - 1.400m areia – Gávea – vencida por 5 ¼ corpos 
1º - Prova Especial Gustavo P. Azevedo – 1.400m grama - Gávea – vencida por 1 ½ corpos 
2º - Clássico Eurico Solanes (L) – 1.400m grama – Gávea 
3º - Prova Especial Felício – 1.500m areia – Gávea  
 
4yo 
 
1º - Pesos Especiais 3a+ - 1.500m areia – Cristal – 1m30s (record) – vencida por 9 ¾ corpos 
1º - GP Presidente da República (L) – 1.609m areia – Cristal – 1m37s6/10 – vencida por ¾ 
corpo 
1º - Clássico Garve – 1.400m areia – Cristal – 1m22s7/10 (record) – vencida por 16 ¾ corpos 
1º - Clássico Cláudio Luiz Sperb – 1.609m areia – Cristal – vencida por 12 corpos 
1º - Clássico Estensoro – 2.100m areia – Cristal – 2m10s4/10 (record) – vencida por 15 corpos 
 
Suas vitórias foram obtidas por 93 corpos acumulados, o que representa uma média de 
10 ¼ corpos por vitória 
 
Linha Paterna 
 
Sei pai Wild Event venceu 10 provas nos Estados Unidos com US$ 937.274 em prêmios, 
incluindo o Early Times Turf Classic S. (G1), W.L.McKnight H. (G2), Arlington H. (G3), 
Keeneland Breeder’s Cup Mile S. (G3), River City H. (G3) e o Fourstardave H. (G3), 2º 
Gulfstream Park Breeder’s Cup H. (G1). Na reprodução é tricampeão do Troféu Mossoró de 
melhor garanhão do país, sendo pai de 20 ganhadores de G1: Fluke (USA), Double Trouble 
(USA), Eu Também (Argentina), Fiesta Napkin (Porto Rico), Brujo de Olleros (Uruguai), Sing-A-
Song (Uruguai) e no Brasil de Poker Face, Smile Jenny, Sorrentino, Que Fuerza, Talenta, 
Tonemaí, Olympic Message, Hunka Hunka, Old Tune, Cruiseliner, Double Care, Diesmal, 
Daniel Boone e Daffy Girl. 

Seus filhos estão entrando agora na reprodução e os primeiros resultados são 
excelentes. Capitano Corelli com produção muito reduzida, é pai de dois champions na sua 
primeira geração uruguaia (Santa Guapa e Mi Sentinela). O primeiro filho do já desaparecido 
Fluke a estrear (No Regrets) venceu na Gávea páreo para produtos de dois anos. Poker Face, 
Tonemaí, Brujo de Olleros (Uruguai), Sanduka e agora Tokay são as próximas atrações. 

Linha Materna 

Tokay descende de uma das principais linhas maternas do Haras Santa Maria de Araras. Sua 
3ª mãe é a super craque Rasharkin (Vacilante II) campeã 3 anos brasileira ao vencer no 
mesmo ano os GP’s Diana (G1) de Cidade Jardim e Gávea. Rasharkin é irmã inteira de 
Ardashir também ganhadora do GP Diana (G1). A 2ª mãe de Tokay é Eternitá (Ghadeer), a 
melhor filha de Rasharkin, e que venceu o Henrique Possolo (G1), foi 2ª no GP Zélia P. de 
Castro (G1) e 3ª no GP Diana (G1). Eternitá produziu, além de Pupille (mãe de Tokay), os 
groupe winners Millénaire, Top Note, Vallin e o ganhador clássico no Brasil e Argentina Kip 
Keyno. 



Alojado no Haras Capela de Santana em Sentinela do Sul (100 km de Porto 
Alegre em direção a Pelotas e Bagé) 

Sua primeira geração, composta de dez produtos, é excelente 

Interessados na utilização do garanhão na temporada 2016 poderão contatar 
pelo email tokay@obinoadvogados.com.br 

 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 423 
Vitórias Clássicas – 111 (26,24%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 108 

 
Tetra Campeão das estatísticas de proprietários  no Cristal (2000, 2001, 

2002 e 2006) 
 

16 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 431 
Vitórias Clássicas - 43 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 

Campeão da estatística de criadores da nova geração/2008 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) 
Vice-Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2013) 

 
2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
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