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Oahu vence o Clássico Tribunal Regional Federal da 4ª Região e mantém 
hegemonia do naipe feminino 
 
Agência Preview 

 
Oahu cruza o disco com M. B. Souza no terceiro andar 
 



Na reunião turfística organizada pelo JCRGS no dia 14 de julho o destaque da 
programação foi o Clássico Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reservado 
para éguas na distância de 1.600 metros. Oahu (Quick Road e Apple Gum, por 
Southern Halo, de criação do Haras Pirassununga e propriedade do Stud 
Casablanca em parceria com o Haras Louveira) entrou na pista como favorita, 
credenciada por vitórias clássicas em suas duas últimas apresentações. Na 
pista encharcada do Cristal a alazã não decepcionou. Dada a largada Cuore di 
Ragazza assumiu o comando da prova sendo perseguida por Vivian Leigh, 
com Oahu policiando as mais ligeira na terceira colocação. Jazz Fantasy era a 
quarta. Na entrada da reta Oahu e Jazz Fantasy avançaram rapidamente e 
entraram emparelhadas com Cuore di Ragazza na luta pela primeira 
colocação. Ao faltarem trezentos metros para o disco Oahu se desvencilhou de 
suas adversárias e chegou a abrir três corpos de vantagem. Nos metros finais 
diminuiu um pouco seu ritmo e poupada por M. B. Souza cruzou o disco com 
um corpo de vantagem sobre Entre Beijos que corria muito nos metros finais. 
Cuore di Ragazza, em bela exibição, foi a terceira, com Jazz Fantasy em 
quarto. O tempo foi de 1m47s90 para a distância. Hermínio Machado e M. B. 
Souza estiveram mais uma vez perfeitos no preparo e direção da filha de Quick 
Road. Assista ao replay da prova https://youtu.be/_AaHgrcaTAM 
 
Esta foi a 7ª vitória de Oahu (2 em Cidade Jardim e 5 no Cristal) e a quinta na 
esfera nobre (duas listed races em São Paulo e Porto Alegre).  
 
Hermínio Machado vence mais uma estatística de treinadores 
 

 
 
Com 41 triunfos e um aproveitamento fantástico de 22% de vitórias em relação 
ao número de inscrições, o experiente Hermínio Machado conquistou pela 
quinta vez as estatísticas de treinadores do Cristal. Nesta temporada as vitórias 
clássicas fizeram a diferença e vieram através de Nargis, Kacique Fon, 
Namable, Oahu, Khuraim e Karkaroff. Hermínio Machado tem uma relação 
muito antiga com o Haras Capela de Santana e o Stud Casablanca. Em 1974 
era gerente do treinador Jary Motta profissional responsável pelas primeiras 
éguas adquiridas na Argentina pelo Capela. Em 1976 passou a gerenciar o 
Haras Capela de Santana tendo sido o responsável pela criação de cavalos 
como Atop Sin, Argus e Bagdad Sin. De volta ao Cristal trabalhou com Odilo 
Machado e L. C. Soares antes de obter a matricula de treinador. Em 1998, com 

https://youtu.be/_AaHgrcaTAM


a criação do Stud Casablanca, foi escolhido por Flávio Obino Filho para treinar 
os animais da coudelaria. A parceria com o Casablanca de quase duas 
décadas já rendeu mais 350 vitórias sendo quase uma centena delas clássicas. 
Foram três estatísticas do Casablanca e uma do Capela. Parabéns a Hermínio 
Machado e sua equipe por mais um título. 
 
Novo desafio para Oahu nesta quinta feira 
 
A alazã Oahu está inscrita nesta quinta feira para um novo desafio (Clássico 
Profissionais do Turfe em 1.600 metros) tentando manter a liderança entre as 
éguas em atuação no Cristal. A sua presença, contudo, não é certa em razão 
de contratempos que sofreu durante a semana. Caso alinhe, defenderá o seu 
favoritismo contra nove adversárias. Entre Beijos, Xamba Danz e Jazz Fantasy 
são as mais capacitadas para o enfrentamento. Linda Ude, que foi líder de sua 
geração, volta movida e não deve ser esquecida. Completam o campo da 
prova First Night, a comentada potranca Risada Gaúcha, Kitiesh, Flight At Night 
e Gaiola das Loucas. 
 
O Stud Casablanca & Cia. já venceu o Clássico Profissionais do Turfe com 
Cacique Cauê em 2001.  
 
 
Mucho Fon foi 3º no GP Taça de Cristal (L) e 4º no GP Copa ABCPCC 
 
Agência Preview 



 
Mucho Fon foi terceiro no GP Taça de Cristal 
 
O potro Mucho Fon (Bold Start e Flying Bullet, por Magical Mille, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) fez exibição de 
gala na milha do GP Taça de Cristal (L), quando foi terceiro para o craque Flor 
da Fronteira, perdendo por uma cabeça o segundo lugar para Key Master. 
Merece destaque que Mucho Fon largou pelo externo da pista e foi prejudicado 
na primeira curva que contornou bastante desgarrado. Na reta final atropelou 
com apetite em brilhante atuação. A performance animou seus interessados a 
pagarem a penalidade para garantir sua participação no GP Copa ABCPCC 
Regional, quando foi quarto para o mesmo Flor da Fronteira. Mucho Fon 
deverá reaparecer no Criterium de Poros no próximo dia 18 de agosto. 
 
Karkaroff e Kacique Fon se colocam no Clássico Ministro da Agricultura 
 



Kacique Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca) que não conhecia derrota há 
quase doze meses, reaparecendo de cura e de uma parada de mais de três 
meses esteve irreconhecível no Clássico Ministro da Agricultura, finalizando em 
um apagado quinto lugar. Seu companheiro Karkaroff (Silent Time e Nhaçanã, 
por Clackson, também de criação do Haras Capela de Santana e propriedade 
do Stud Casablanca) que vinha de vitória clássica na milha puxou o train de 
carreira e ainda teve folego para finalizar na terceira colocação na mesma 
prova, superado por Life Style e Ovunque. Kacique Fon será reavaliado, mas 
as chances de que participe do GP Protetora do Turfe são mínimas. Karkaroff, 
por outro lado, deverá atuar no Clássico Oscar Canteiro, em que pese a 
possibilidade de sua exportação para o Oriente Médio ou o prosseguimento de 
campanha na Gávea. 
 
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 
Suas vitórias foram obtidas por 93 corpos acumulados, o que representa uma média 
de 10 ¼ corpos por vitória 
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 
 
 
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). Fluke já tem filho ganhador clássico 
na Gávea em sua única geração (No No Caroline). 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 oito produtos, é excelente. Em 2016 já são 
dois produtos nascidos e 8 éguas prenhes. A expectativa para a atual 
temporada é de que cubra aproximadamente 20 matrizes. 



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

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 430 
Vitórias Clássicas – 117 (27,21%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 114 

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

2002 e 2006) 
 

19 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 433 
Vitórias Clássicas - 44 

 
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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