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Mucho Fon vence Clássico Prefeito Municipal e garante a Flávio Obino 
Filho recorde isolado de vitórias clássicas 
 

 
Mucho Fon foi muito superior no Clássico Prefeito Municipal 
 
Mucho Fon entrou na raia como favorito para disputar o Clássico Prefeito 
Municipal e na pista confirmou sua superioridade dando um verdadeiro show. O 
castanho é inquestionavelmente o melhor milheiro do Estado desde sua vitória 
no GP Presidente da República (L) em outubro do ano passado. 
 
Dada a largada Blessed of God assumiu a dianteira, com Hefestion em 
segundo, tendo muito próximo Mucho Fon que, correndo de forma diferente 
das suas características, parecia empurrar os seus adversários. Qua Qua Qua 
era o quarto colocado. Nos 900 metros finais Mucho Fon foi convidado por M. 
B. Souza e ao natural passou para a primeira colocação e começou a abrir 
vantagem. A diferença que já era de cinco corpos sobre Hefestion no final da 
curva só fez aumentar na reta, tanto que nos 150 finais Marcelo Souza fez 
posição e guardou o chicote, chegando ao disco com mais de seis corpos de 
vantagem sobre Heart Crafty que não cessa de progredir. Hefestion, Robin 
Hood e Síndico completaram o marcador premiado. Assista ao replay da prova 
https://youtu.be/jt-VIylqifU 
 
Apresentado em forma espetacular por Hermínio Machado, Mucho Fon chega 
a sua sexta vitória, sendo a quinta na esfera clássica. O futuro do filho de Bold 
Start e Flying Bullet, por Magical Mille, de criação do Haras Capela de Santana 
e propriedade do Stud Casablanca está indefinido. Como o calendário clássico 
gaúcho só prevê provas clássicas para milheiros no dia 7 de setembro, Mucho 

https://youtu.be/jt-VIylqifU


Fon poderá seguir para a Gávea, mas o objetivo dos seus interessados 
continua sendo o de disputar o bi-campeonato do GP Presidente da República 
no Cristal. 
 
Esta foi a quarta vitória do Stud Casablanca & Cia. no GP Prefeito Municipal. 
Antes já havia vencido com Guerreiro King (1999), Starburst (2003) e Karkaroff 
(2016). 
 
Agência Preview 

 
 
Com a vitória de Mucho Fon, Flávio Obino Filho se tornou o recordista isolado 
de vitórias clássicas no Cristal, com 123 triunfos, superando o criador Breno 
Caldas que detinha a marca de 122 vitórias clássicas. 
 
Importante destacar os parceiros de Flávio Obino Filho para a obtenção da 
marca histórica: Caio Vitória com Tokay, Gain’n Bright, Mucho Dinero, Grecco 
Sim e muitos outros; Luiz Fernando Cirne Lima com Amor Eterno e Conde Vic; 
Cesar Dias com Hastapopoulos e Poetisch; Deuclides Gudolle, Mario Rozano 
(in memoriam) e Adalberto Castilho com L’Enfant Gate;  Ricardo Felizzola com 
Viento del Sur; Fabian Pascoal com Brisa; Homero Bellini, Roberto Bersch e 
Antônio Vicente Martins com Starburst; José Osório Mongeló e Airton Förbrig 
com Caio de Naranjos, Afonso Burlamaqui com Urucum; Roberto Mesquita 
com Oahu; Antônio Quintella com Joe Grant; Eduardo Guimarães e Alessandro 
Archangelli com Effenberg; Hermínio Machado com Nosso Dasher; e Gilberto 
Chaves com Just My Suzy e Vício Sagrado. 
 
Abaixo a relação dos cavalos que conquistaram as 123 vitórias clássicas:  
 
Conde Vic (8), Vício Sagrado (6), Cacique Crocket (5), Nosso Dasher (5), 
Kacique Fon (5), Mucho Fon (5), Oahu (5), Tokay (4), Guerreiro King (4), 
Duque di Lorenzo (4), Grecco Sim (4), Tropical Mountain (4), Gain’n Bright (4), 
Starburst (4), Caio de Naranjos (3), Hermano Lô (3), Herói Fon (3), Mucho 
Dinero (3), Mahler (3), Poetisch (3), Namable (3), Nadador Lô (3), Yes Grêmio 



(2), Vitória Sagrada (2), Brisa (2), Cacique Cauê (2), Honfleur (2), Urucum (2), 
Vingador Mascarado (2), Amor Eterno (1), Effenberg (1), Huellas de Arena (1), 
Hastapopoulos (1), Iabud (1), It’s Tricolore (1), Jadina Arias (1), Joe Grant (1), 
Katowice (1), Faust (1), Laçador (1), L’Enfant Gate (1), Negro Lindo (1), New 
Wave (1), Reign (1), Kung Fu Lô (1), Viento del Sur (1) e Karkaroff (1). 
 
Boa estreia de Nenhumdenós 
 
Nas provas comuns disputadas na última quinta feira destaque para a estreia 
de Nenhumdenós (Silent Time e Flecha Azurra, por Confidential Talk, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) entre 
os produtos de dois anos. Em prova forte vencida por Public Job, que tem 
corrido os principais clássicos da nova geração, com o bom Jaguaraiva em 
segundo lugar, Nenhumdenós foi o terceiro, tendo dado fila de que disputaria a 
vitória no meio da reta (nos 150 metros quando não tinha mais pernas para 
disputar os dois primeiros lugares foi contido pelo seu jóquei). Fica a 
expectativa de que será outro bom corredor da Geração “N” do Capela de 
Santana. Assista ao replay https://youtu.be/-_9piBCpUcc 
 
Nesta semana cinco inscrições no Cristal 
 
Em semana que se destaca pela realização dos “Comparações” no Cristal o 
Stud Casablanca não tem defensores nas provas clássicas. A coudelaria, 
contudo, estará representada nas pistas por cinco defensores.  
 
No páreo inaugural, reservado para produtos de 2 anos sem vitória na distância 
de 1.200 metros, Nuraghi (Public Purse e Nhaçanã, por Clackson) entra na 
pista com chances de vitória, tendo mostrado boa melhora na sua última 
atuação. Os já corridos não impressionam e os prováveis favoritos deverão ser 
os estreantes Nãoseidenada e Mensageiro de Fé.  
 
Em páreo desdobrado para produtos de 2 anos sem vitória em 1.200 metros 
Nenhumdenós (Silent Time e Flecha Azurra, por Confidential Talk) volta a 
competir valorizado por sua excelente atuação de estreia. Em páreo forte terá 
pela frente o falado O Nosso Negro e Bushwacker que já está maduro na 
turma. 
 
Páreo de excelente nível técnico é o quarto da reunião para produtos de 4 anos 
até 4 vitórias. A parelha do Stud Casablanca formada por Depends On Me e Lô 
de Lorenzo, aliviada no peso (a égua mantida em parceria com Caio Vitória 
deslocará 48kg), enfrenta a parelha favorita composta por Hefestion e 
Desejada Printemps e cavalos de categoria como Vip Forestry e Giacomo 
Casanova. Um páreo de turma com sabor de clássico. 
 
Finalmente Kastafiore é a representante do Casablanca em prova de pesos 
especiais que por incrível que pareça saiu mais fraca do que o páreo de turma, 
tendo como destaque o três anos Zolano.  
 
Reunião do JCRGS de 30 de junho será de festa pelo recorde clássico 
 

https://youtu.be/-_9piBCpUcc


Agência Preview 

 
Flagrante da foto da vitória de Mucho Fon em que o recorde clássico foi batido 
 
A reunião do próximo dia 30 de junho (sexta-feira) e que encerra o ano hípico 
no Jockey Club do Rio Grande do Sul será em homenagem ao recorde de 
vitórias clássicas obtidas pelo turfman Flávio Obino Filho. 
 
Os páreos receberão o nome de cavalos, profissionais do turfe e farão alusões 
as conquistas do Stud Casablanca e do Haras Capela de Santana. Na 
oportunidade, Flávio Obino Filho oferecerá aos convidados e turfistas em geral 
um coquetel no Salão Preto. As corridas iniciam as 15 horas e o coquetel as 
17. 
 
Estatísticas do Cristal na reta final 
 
Faltam apenas três reuniões para o encerramento da temporada 2016/2017 no 
Cristal e as estatísticas de proprietários, criadores e de produtos seguem em 
aberto. 
 
Entre os criadores, o Haras Capela de Santana lidera por prêmios, com o 
Haras Santa Maria de Araras em segundo lugar. Por vitórias, o Maluga lidera 
com 16, seguido do Capela de Santana (15), Santa Maria de Araras (14), Vale 
Verde (13) e Homero Tarrago (12).  
 
O Capela de Santana lidera a estatística da nova geração com o Araras em 
segundo, seguidos pelo Ferragus, Cerro Formoso e Ponta Porã. 
 
Entre os proprietários, por soma ganha, o Stud Casablanca lidera com Helio 
Frota em segundo. Por vitórias as colocações se invertem. 
 
Entre os produtos Mucho Fon (Stud Casablanca) lidera com 5 ao lado de Just 
Havi’n Fun e Jovem D’Alesandro, vencendo pelo critério de desempate de 



soma ganha. Tanto Just Havi’n Fun como Jovem D’Alesandro correm esta 
semana e podem ultrapassar Mucho Fon. Nadador Lô (Stud Casablanca), 
Balaco e Giacomo Casanova também tem 4 vitórias e podem chegar a 5 até o 
final da temporada, sendo que Nadador Lô tem a vantagem da soma ganha. 
 
Colocações atualizadas do concurso “Torcida Casablanca” 
 
O concurso “Torcida Casablanca” está na reta final e 1903 e Turfonline que 
dividem a liderança praticamente desde a largada poderão se separar caso 
Nuraghi faça pontos. O filho de Public Purse compõe apenas a coudelaria do 
Turfonline, enquanto 1903 espera a estreia de Nimbus Casblanca que deverá 
ocorrer ainda nesta temporada. Por fora corre Kacique que tem entre os seus 
componentes o potro Nenhumdenós. 
        
Confira a classificação 
 
1903 78 
Turfeonline 78 
Kacique 69 
Alex 67 
Gordo 52 
Cervejeiro 45 
Conde Tokay 43 
Gremio Mania 43 
Petulante 43 
Xangri-Lá 43 
Hermano 42 
Svogliato 42 
Suleyman 41 
Kojak 39 
Batata 37 
Gain'n Bright 36 
Airton 19 
Nearco 8 
Lipp 8 
Série B 8 
  

 

       
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 447 

Vitórias Clássicas – 126 (28,19%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 123 (record) 

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

2002 e 2006) 
  

20 recordes no Cristal 



  
Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 450 

Vitórias Clássicas - 52 
  

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, 1 no Cristal e 1 em Campos 
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 


