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Em reta de cinema Public Job derrota Nadador Lô 
 
Agência Preview 

 
Public Job dobrou Nadador Lô no Clássico Senador Pinheiro Machado 
 
Dada a largada para os 2.200 metros do Clássico Senador Pinheiro Machado 
Baita Alegria saltou na frente perseguido por Smart Flyer e Nadador Lô 
(Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) que mais uma vez embrabeceu e 
desta feita brigou com seu jóquei em boa parte do percurso. Marcelo Souza 
optou por não lhe dar rédeas como havia ocorrido no GP Bento Gonçalves. 
Public Job vigiava tudo, amansado por seu piloto, na quarta colocação. Na reta 
oposta Nadador Lô passou para segundo e nos quinhentos metros finais 
assumiu a dianteira. Public Job foi acionado por seu piloto e já entrou na reta 
ao lado de Nadador Lô. A reta foi de cinema, com direito a esbarrões e desvios 
de linha dos dois concorrentes, somente se decidindo nos metros finais a favor 



de Public Job por diferença de pescoço. Afastado Smart Flyer foi o terceiro com 
Euquemando e Jovem D’Alessandro no complemento do placar. O tempo foi 
apenas regular: 2m27s7/10. 
 
Assista ao replay do clássico https://youtu.be/620PSlLfbjk 
 
Na Arena obtém segunda vitória entre os três anos 
 
Agência Preview 

 
Na Arena alcança sua segunda vitória 
 
Os produtos da nova geração também participaram de páreo de ganhadores na 
distância de 1.200 metros em pista de areia pesada. Dada a largada Leroy 
Brilliant e O Nosso Nego saíram em disputa com Chamado do Samba e Na 
Arena nas demais posições. Nos setecentos finais a disputa pela liderança 
permanecia acirrada e Na Arena ganhava rédeas se aproximando dos 
ponteiros na entrada da reta. Nos quatrocentos finais Na Arena passou sem 
luta para a dianteira e foi abrindo vantagem sobre seus adversários, chegando 
no disco com dois corpos sobre O Nosso Negro com Olympic Hulk na terceira 
colocação. O tempo foi de 1m15s3/10. M. B. Souza e Hermínio Machado foram 
os responsáveis pela vitória. Esta foi a segunda vitória do filho de Christine’s 
Outlaw e Huellas de Arena, por Arambaré, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceria com Caio Zogbi 
Vitória. Na Arena é outro com passagem marcada para a Gávea. 
 
Na outra prova comum disputada por cavalos do Stud Casablanca Mister Vi foi 
terceiro, 
 
Veja a vitória de Na Arena https://youtu.be/52-zuQqv5as 
 
Depends On Me vence prova de pesos especiais de velocistas 
 
Agência Preview 

https://youtu.be/620PSlLfbjk
https://youtu.be/52-zuQqv5as


Depends On Me derrota as melhores velocistas do Cristal em pesos especiais 
 
A cinco anos Depends On Me mostrou todas as suas qualidades de ganhadora 
de prova black type na Gávea ao vencer prova de pesos especiais com sabor 
de clássico na última sexta feira no Cristal. Dada a largada a favorita Hija del 
Sun saltou na frente perseguida por Lafayette, com Depends On Me, Vitória 
Master e Real da Serra nas posições seguintes. As quatro primeiras se 
agruparam na entrada da reta e iniciaram grande disputa. Hija del Sun foi a 
primeira a renunciar e Depends On Me assumiu a primeira colocação. Resistiu 
as suas adversárias e chegou ao disco com dois corpos de vantagem sobre 
Vitória Master, com Luz Della Bintchen em terceiro. O tempo de 1m09s foi 
muito bom para os 1.100 metros. Hermínio Machado e M. B. Souza assinaram 
a vitória da crioula do Haras Santa Rita da Serra. A ganhadora é uma filha de 
Siphon e Née, por Jules e pertence ao Stud Casablanca em parceria com Caio 
Zogbi Vitória. 
 
Esta foi a quinta vitória de Depends On Me, sendo três na Gávea e duas no 
Cristal, incluindo o Clássico Ministério da Agricultura e a Copa dos Leilões no 
JCB, com prêmios superiores a R$ 60 mil em primeiro lugar. 
 
Veja a vitória no replay https://youtu.be/drp1AW9_oAI 
 
 
Misterioso Lô e Nimbus Casablanca correm prova de pesos especiais 
 

https://youtu.be/drp1AW9_oAI


 
Nimbus Casablanca de malas prontas para a Gávea 
 
Um dos destaques da programação da próxima quinta feira no Cristal é uma 
prova de pesos especiais para produtos de 3 e mais anos em 1.380 metros em 
pista de areia. Great Canal que vem de espetacular corrida no GP Presidente 
da República quando finalizou na segunda colocação para First Amour é o 
grande favorito da prova. Xaxa Glory é o segundo nome. O Stud Casablanca 
estará representado pela parelha Misterioso Lô (Nedawi e Oprah, por Jules) e 
Nimbus Casablanca (Public Purse e Tropical Mountain, por Yagli), ambos 
criados pelo Haras Capela de Santana e que fazem a sua despedida das pisas 
do Cristal rumo a Gávea. Completam o campo da prova Dadinho, Giacomo 
Casanova e Hefestion. 
 
Nuraghi e Maledetta nas provas comuns 
 
Nuraghi (Public Purse e Nhaçanã) corre eliminatória dos três anos em 1.600 
metros com boas chances de vitória. Vem de segundo lugar e tem raça para 
produzir bem em prova na milha. Maledetta (Public Purse e Brisa) que também 
correu bem em sua última apresentação - terceiro lugar -, pegou baliza 
adversa, mas se repetir a última pode disputar a vitória nos metros finais da 
prova programada para 1.380 metros. 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 461 

Vitórias Clássicas – 128 (27,76%) 



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 – 462 

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 
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 


