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Oahu corre como favorita o Vicente Marques Santiago 
 

 
Oahu faz último teste para o GP Diana nesta quinta feira 
 
Uma das atrações da reunião desta quinta feira no Cristal é o Clássico 
Presidente Vicente Marques Santiago em 1.600 metros na pista de areia, 
reunindo éguas de 3 anos e mais idade. Oahu, que vem de perder por toque de 
focinho o Clássico Naio Lopes de Almeida, volta à pista na condição de 
favorita. A prova serve como preparação para o GP Diana (L) que será 
disputado no final do mês. O GP Diana terá como grande atração mais um 
pega entre Oahu e Beach Dance, provavelmente na nova pista (raia de fora) 
que será inaugurada na oportunidade. A pupila do Stud Globo teve sua ida 
para a reprodução adiada e fará a sua despedida das pistas na principal prova 
reservada para o naipe feminino no Cristal. Na prova de quinta feira Oahu, que 
defende os interesses do Stud Casablanca em parceria com o Haras Louveira, 
terá em Amada Alada a sua principal adversária. Amada Alada, em dezembro 
passado, chegou na frente de Oahu no Clássico Profissionais do Turfe e depois 
fracassou, na condição de franca favorita, no Clássico Corejada. Caso não 



sinta a inatividade de mais de três meses disputará com muitas chances a 
prova. O terceiro nome é Queen Olivia que perdeu no último pulo o Clássico 
Corejada e depois decepcionou na primeira prova da tríplice coroa. Completam 
o campo da prova Dry Energy, Xania Thunder, First Night, Flight At Night e 
Electra Baby.  
 
Karkaroff busca batismo clássico no Camilo Carvalho Coelho 
 
A outra atração da corrida do dia 5 de maio é o Clássico Presidente Camilo 
Carvalho Coelho, também em 1.600 em pista de areia. A expectativa é que a 
prova saia em ritmo violento porque quatro dos cinco participantes são 
bastante espontâneos. Rei do Sul, que reapareceu com uma exibição de gala 
transformada em fácil vitória, é o destaque da prova, mas terá em Tchê 
Barbaridade um inimigo de muita classe e que deve ser respeitado. Karkaroff 
(Silent Time e Nhaçanã, por Clackson, de criação do Haras Capela de Santana 
e propriedade do Stud Casablanca) e Khuraim fazem corrida de reabilitação e 
Cloudbuster está sempre chegando. Karkaroff que terá a condução de M. B. 
Souza tenta seu batismo clássico. 
 
Neto Flávio repete o cruzamento dos ganhadores clássicos Kacique Fon e 
Herói Fon 
 

 
Neto Flávio, no registro de Bárbara Rodrigues, é irmão inteiro de Kacique Fon 
 
Nascido em 1° de setembro Neto Flávio é um dos destaques da geração de 
2014 do Haras Capela de Santana. É um filho de Public Purse e Brisa, por Fast 



Gold. Public Purse é pai de 33 ganhadores de provas black type, sendo 6 de 
Grupo 1. Sua mãe Brisa foi líder entre as éguas do Cristal, tendo vencido os 
Clássicos Luiz Fernando Cirne Lima e Daniel Krieger e finalizado em segundo, 
enfrentando os machos, no GP Estado do Rio Grande do Sul (L) e no José 
Pinheiro Borda. Destacam-se entre seus filhos os dois produtos que gerou com 
Public Purse. O melhor cavalo em atuação no Cristal Kacique Fon, vencedor 
dos GPs Estado do Rio Grande do Sul (L) e Coronel Caminha e dos Clássicos 
Nestor Cavalcante de Magalhães, Estensoro e José Pineiro Borda, e Herói Fon 
ganhador do GP Coronel Caminha e dos Clássicos Revolução Farroupilha e 
Arthur Schiehl. Foi segundo no GP Estado do Rio Grande do Sul (L) e no GP 
Derby Riograndense (L). Brisa também é mãe de Ille Lavezzi (Dubai Dust) 4ª 
no GP Diana (L).  
 
Eremildo volta com força 
 

 
 
Eremildo andava longe das corridas fazendo das suas na área de marketing do 
Jockey Club do Rio Grande do Sul. Fez um estágio com um (uma) jornalista 
transgênero que está cada vez mais parecida com a Wilza Carla, mas como 
queria aparecer mais do que o Rei Momo do Cristal acabou se engalfinhando 
com ela/ele em uma briga de confetes e purpurinas. Dizem que Eremildo 
berrava stay with him, stay with her. Cansou e voltou a dar as cartas na 
Comissão de Corridas. Para confundir o apostador antecipou o início da 
reunião no feriado de Tiradentes em uma hora e não avisou o serviço de 
ambulância da mudança. Segundo Eremildo este luxo é desnecessário. 
Qualquer coisa o veterinário de plantão pode dar o atendimento e a “Capelinha” 
faz a remoção. Falando em “Capelinha” o número de fraturas na raia está 
aumentando consideravelmente. Segundo Eremildo, como o número de 
cavalos na Vila Hípica é muito grande, trata-se de um processo de seleção 
natural e se economiza com a manutenção da pista...Na última quinta feira 
Eremildo julgou a reclamação feita no nono páreo, em que o vencedor entrou 
na reta na raia dez e terminou na dois, empurrando o seu adversário por 
quatrocentos metros, com direito a três chambões. O jóquei do vencedor nunca 
tentou corrigir e sempre bateu com a direita. A posição de Eremildo foi 
definitiva. Se não derrubar não desclassifica. Eremildo segurou o barrigão, 
incorporou Tim Maia, e saiu cantando “vale tudo só não vale dançar homem 
com homem nem mulher com mulher, vale tudo”. 
  



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 

mailto:tokay@obinoadvogados.com.br


 
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 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


