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Stud Casablanca oferece cavalos para venda direta em certame de 
licitação por grupo de Whatsapp 
 
Turf On Line 

 
Olho No Lô é um dos destaques do certame de vendas 
 

O Stud Casablanca, maior ganhador de provas clássicas da história do 
turfe gaúcho (139 vitórias), hexacampeão das estatísticas de proprietários no 
Cristal (atualmente na 3ª colocação), contando com 511 vitórias acumuladas, 
realizará a sua primeira oferta de animais em treinamento para venda. Serão 
disponibilizados todos os animais de três anos e mais idade alojados no Cristal, 
com exceção de duas potrancas que são reservadas do Haras Capela de 
Santana. 
  
 As propostas de compra serão recebidas unicamente através de grupo 
de whatsapp. Os animais, na sua maioria, serão inscritos em provas que 



compõem o Festival do GP Bento Gonçalves e conforme autorização da 
Comissão de Corridas do JCRGS poderão atuar com a farda do seu 
comprador. A autorização fica condicionada ao pagamento da primeira parcela 
até as 10 horas do dia 18 de outubro de 2019. 
 
 O comprador poderá optar pelo pagamento a vista com 10% (dez por 
cento) de desconto ou em 15 parcelas, vencendo as duas primeiras quando da 
concretização da venda. Animais comprados por parcela inferior a R$ 300,00 
(trezentos reais) deverão ser pagos a vista. A proposta mínima é de R$ 100,00 
(cem reais) e a partir de R$ 500,00 (quinhentos reais) as propostas serão de 
R$ 100,00 (cem reais) em R$ 100,00 (cem reais). 
 
 O Grupo será constituído no dia 10 de outubro de 2019 e as propostas 
serão recebidas até às 21 horas do dia 17 de outubro de 2019. No caso de 
propostas superadas nos últimos cinco minutos do horário previsto para o 
encerramento, a licitação continuará até que reste apenas um único 
interessado, sendo seu lance considerado vencedor. 
 
 Interessados em fazer parte do grupo para a apresentação de propostas 
poderão solicitar sua inclusão pelo endereço tokay@obinoadvogados.com.br 
ou por mensagem de whatsapp para o número 51 999915676. 
 

 Conheça os animais que serão oferecidos para venda e acesse o catálogo pelo link 
http://www.obinoadvogados.com.br/catalogo-venda/ 

01 Nenhumdenós 2014 Silent Times e F. Azurra 4 vit Cristal, cols. clás, corre 1 vit Gávea 
02 Néspera 2014 Poetisch e Ki Mensageira 4 vit Cristal, corre 1 vit Gávea 
03 Nuraghi 2014 Public Purse e Nhaçanã 3 vit Cristal, cols clás, ex recordista 
04 Neto Flávio 2014 Public Purse e Brisa 2 vit. Cristal. Corre sem vit Gávea 
05 Olho No Lô 2015 Tokay e Flecha Azurra 3 vit Cristal, cols. clás, corre sem vit Gávea 
06 Orichietti 2015 Tokay e Oprah Inédito 
07 Outro Gato 2015 Discreet Cat e G. Pelosa Inédito 
08 Poderoso Lô 2016 Tokay e Iabud Placês 2 anos CR, c/direito a bônus AGCCC 
09 Perigosa 2016 Tokay e Vitória Sagrada 1 vit e 1 placê em 2atuações 
10 Petulante 2016 Tokay e Grécia Azul 1vit e 3cols em 4 atuações 
11 Pelo Rojo 2016 Tokay e Gata Pelosa Atuações Cristal, c/direito a bônus AGCCC 
12 Parola 2016 Tokay e Fantasma Inédita c/direito a bônus AGCCC 
 

Filhos de Tokay dão show no Cristal e garanhão do Capela entra na 
disputa da estatística de reprodutores 
 

mailto:tokay@obinoadvogados.com.br
http://www.obinoadvogados.com.br/catalogo-venda/


 
Tokay se consolida como um dos principais garanhões a serviço no estado 
 

Nas últimas duas reuniões turfísticas realizadas no Cristal o destaque 
ficou com o garanhão nacional Tokay (Wild Event) com as vitórias, por larga 
margem, de seus filhos Petulante, Perigosa e Olho no Lô. O somatório das 
diferenças das vitórias foi de 27 corpos (média de 9 corpos por vitória). Com 
apenas 5 cavalos corridos na temporada chega a sua quinta vitória e é agora o 
terceiro colocado da estatística de reprodutores, atrás apenas por Kodiak 
Cowboy (15 filhos corridos) e Adriano, e seguido de Tiger Heart, Agnes Gold e 
Shangai Bobby. 
 

Petulante que vinha de boas colocações em distâncias curtas agradeceu 
o aumento de distância e ganhou, em ritmo de cânter, eliminatória dos três 
anos em 1.380 metros. Corrida na quarta posição na primeira metade da prova, 
já era a segunda na altura dos seiscentos finais e entrou na reta passando 
limpa para a primeira colocação. Superou por 9 ¾ corpos a Es Mi Sueño e Big 
The Last na pista de areia macia. A ganhadora é uma filha de Tokay e Grécia 
Azul, por Public Purse e Yes Grêmio, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca. Assista a vitória no replay 
https://youtu.be/Yo89NVK8Um4 
 

Perigosa, por sua vez, entrou na pista como franca favorita (pule de 
1,10), em razão do bom segundo lugar obtido em sua estreia, e não 
decepcionou. Fez questão da liderança na partida, se soltou na frente com 
quatro corpos e na reta, convidada por M. B. Souza, abriu cerca de 15 corpos. 
Chegou no disco sofrenada no excelente tempo de 1m10s50 para os 1.200 
metros, com 11 ½ corpos de vantagem sobre a segunda colocada Exuberante. 
A ganhadora é uma filha de Tokay e Vitória Sagrada, por Vício Sagrado, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca. Veja 
a vitória esmagadora no replay https://youtu.be/4XifzeaSqiI 

 

https://youtu.be/Yo89NVK8Um4
https://youtu.be/4XifzeaSqiI


 
Perigosa mostrou que vai frequentar a esfera clássica 
 
 Outro que entrou em pista como favorito foi o quatro anos Olho no Lô 
(Tokay e Flecha Azurra, por Confidencial Talk e Yes Grêmio). Após a partida 
acompanhou o ritmo dos primeiros colocados na terceira colocação e na seta 
dos 700 metros finais acelerou para assumir a primeira colocação e se 
despedir dos seus adversários. No meio da reta levava cerca de dez corpos de 
vantagem e cruzou o disco com folgados 5 ¾ de vantagem sobre Sereia de 
Birigui no tempo de 1m45s20. Apresentado em excelentes condições por 
Hermínio Machado, Olho No Lô chega a sua terceira vitória em 11 atuações. 
Nunca saiu da pedra, sendo que nunca baixou de terceiro em provas comuns. 
Tem três colocações clássicas. Acompanhe a vitória 
https://youtu.be/_NTOmrFvrow 
 
Capela e Casablanca entre os primeiros das estatísticas do Cristal 
 
 Transcorridos os primeiros três meses da temporada 2019/2020 no 
Cristal o Haras Capela de Santana, com sete vitórias, divide a liderança da 
estatística de criadores com o Stud Itaara, seguidos de Estrela Energia, 
Ferragus e Anderson. Entre os proprietários Stud Sion e Alberto Miorim dividem 
a liderança com oito vitórias, seguidos do Stud Casablanca com sete. 
 
Apenas inscrições em provas comuns nesta semana 
 
 Além das três vitórias registradas nas últimas duas reuniões, 
Nenhumdenós fez boa apresentação em forte prova de pesos especiais ganha 
por Auburn Gold, terminando colocado. Também finalizaram colocados 
Principesataormina no Cristal e Príncipe Vi e Nimbus Casablanca na Gávea. 
 
 Esta semana entram em pista o três anos Poderoso Lô e os cinco anos 
Nuraghi (pesos especiais) e Néspera. 
 

https://youtu.be/_NTOmrFvrow


Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias – 511 
Vitórias Clássicas – 142 (27,79%) 

Vitórias Clássicas Cristal – 139 (record) 
  

Hexacampeão das estatísticas de proprietários no Cristal (2000, 2001, 
2002, 2006, 2017 e 2018) 

  
21 recordes no Cristal 

  
Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 510 

Vitórias Clássicas - 68 
  
Tricampeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011, 2017 e 2018) 

Bicampeão 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, 2 no Cristal e 1 em Campos 

  
  
  
  
  

  

 


