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Nenhumdenós corre prova especial na sexta-feira 
Depends On Me disputa prova especial de velocistas 
No três anos com uma vitória, Na Arena e Nimbus Casablanca 
Maledetta surpreende com empolgante vitória no seu reaparecimento 
 
Nenhumdenós corre prova especial na sexta-feira 
 
Agência Preview 

 
Nenhumdenós enfrenta os mais velhos em prova de pesos especiais 
 
Em semana sem provas da chamada clássica o destaque técnico da 
programação do JCRGS é um pesos especiais para produtos de 3 e mais anos 
em 1.600 metros, com cavalos clássicos. A prova é muito parelha com 



destaque para o potro Oceano Negro, que após escoltar Barbo em provas 
clássicas obteve a sua segunda vitória. Just Event, ganhadora do Clássico 
Gilberto Cunha, em que pese muito corrida, também é das forças, assim como 
Balaco, 4º no GP Protetora do Turfe, e Giacomo Casanova em excelente 
forma. Utwo que melhorou muito em Pelotas reaparece no último furo. O potro 
Nenhumdenós (Silent Times e Flecha Azurra, por Confidential Talk, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), retornou com 
um excelente terceiro em prova de pesos especiais em 1.200 e se não 
estranhar o aumento da distância pode surpreender. O estreante Great Canal, 
com boa campanha na Gávea, completa o campo da prova. 
 
Relembre a vitória de Nenhumdenós aos dois anos. 
https://youtu.be/Nlo2y8KmqTU 
 
Depends On Me disputa prova especial de velocistas 
 
Agência Preview 

Depends On Me em prova de velocidade 
 
Outro destaque é a prova de pesos especiais para éguas em 1.100 metros, 
também com contornos clássicos. Mesmo carregadas no peso Jazz Fantasy e 
Maravilha Negra são os destaques. La Bodeguita, Depends On Me (a mais 
ligeira do lote e que defende os interesses do Stud Casablanca e Caio Vitória) 
e Desejada Printemps poderão equilibrar a disputa aproveitando o peso pluma 
que deslocam. Completam o campo da prova Princess Drossel, Energia Glee e 
Vitória Master. 
 
Assista a vitória de Depends On Me sobre Vitória Master e Jazz Fantasy 
https://youtu.be/POfoa9NNGAE 

 
No três anos com uma vitória, Na Arena e Nimbus Casablanca 
 

https://youtu.be/Nlo2y8KmqTU
https://youtu.be/POfoa9NNGAE


 
Na Arena busca nova vitória 
 
Seis produtos de três anos buscam a segunda vitória em prova na distância de 
1.300 metros. A parelha do Haras Capela de Santana/Stud Casablanca, 
formada por Na Arena e Nimbus Casablanca, entra em pisa com muitas 
chances de vitória. Na Arena (Christine’s Outlaw e Huellas de Arena, por 
Arambaré, também de propriedade do turfman Caio Vitória) vem de fácil vitória 
e adaptado a distância pode sair da raia vitorioso. Nimbus Casablanca (Public 
Purse e Tropical Mountain, por Yagli) está em evolução e deve melhorar com o 
aumento da distância. Nosso Furacão parece o principal inimigo da parelha. 
Completam o campo da prova Leroy Brilliant, Filipines Girl e Equestria. 
 
Na eliminatória dos três anos em 1.100 metros Negro Vi volta a pista, mas não 
aparece entre os mais cotados. 
 
Assista às vitórias de Na Arena - https://youtu.be/6fvkBVs8Wto e Nimbus 
Casablanca - https://youtu.be/hM8pZnc3fJw no último dia 7 de setembro. 
 
Maledetta surpreende com empolgante vitória no seu reaparecimento 
 
Agência Preview 

https://youtu.be/6fvkBVs8Wto
https://youtu.be/hM8pZnc3fJw


 
Maledetta retornou com vitória nos últimos metros 
 
Na prova de encerramento da última reunião promovida pelo JCRGS, a quatro 
anos Maledetta, vindo de mais de 14 meses de parado e após ter sido 
submetida a cirurgia no joelho, obteve empolgante triunfo em páreo disputado 
em 1.000 metros. Dada a largada ficou na última colocação no lote de doze 
competidoras. Na entrada da reta final, ainda em último, foi colocada na grade 
externa e iniciou longa atropelada. Ao faltarem 200 metros ainda era a oitava e 
não aparecia na tela. Neste momento pareceu decolar e passando uma a uma 
das suas adversárias venceu a prova por ¾ de corpo sobre Secret Hill. Está de 
parabéns o treinador Hermínio Machado que apresentou a filha de Public Purse 
e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade 
do Stud Casablanca, em excelente forma depois do longo período de 
inatividade. M. B. Souza, que lidera as estatísticas gaúchas, esteve perfeito na 
condução da ganhadora. O tempo foi de 1m05s3/10. 
 
A expectativa é de que Maledetta melhore com o aumento da distância, 
lembrando que se trata de uma irmã inteira dos ganhadores clássicos Herói 
Fon e Kacique Fon que produziam o máximo em distâncias acima de 2.000 
metros. 
 
Assista ao replay da prova http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=4308. 
 

http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=4308


 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 458 

Vitórias Clássicas – 128 (27,95%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 125 (record) 



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

2002, 2006 e 2017) 
  

20 recordes no Cristal 
  

Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 460 

Vitórias Clássicas - 54 
  

Bi Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011 e 2017) 
Bi Campeão da estatística de criadores da nova  

geração no Cristal (2011 e 2017) 
Campeão por aproveitamento da estatística nacional de produtos da 

geração 2008 (2011) 
  

2 recordes na Gávea, 1 no Cristal e 1 em Campos 
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 


