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Namable não toma conhecimento das adversárias e vence prova de pesos 
especiais 
 
 

 
Namable vence a primeira no Cristal 
 

Prova de pesos especiais reservada para éguas de 3 anos e mais idade abriu a 
reunião da última quinta feira realizada no JCRGS. Na pista a alazã Namable, 
mesmo sem pular na frente, passados cem metros, assumiu a primeira 
colocação não tomando conhecimento da veloz Esfinge Prateada. Manteve 
diferença de dois corpos até a entrada da reta quando foi convidada por M. B. 
Souza e se despediu das adversárias cruzando o disco com cerca de oito 
corpos sobre a segunda colocada Uva do Ximbó, com a estreante Quantia 
Certa na terceira colocação. Apresentada em excelentes condições por 
Hermínio Machado, Namable obteve a sua primeira vitória em três 
apresentações no Cristal (foi segunda colocada nas anteriores) e agora deverá 
ser preparada para nova incursão clássica. Namable é uma quatro anos filha 
de Tiger Heart e da ganhadora de Grupo 2 Elfishness (Blush Rambler), criada 
no Haras Santarém e de propriedade do Stud Casablanca em parceria com 
Caio Zogbi Vitória. Foi a sua sexta vitória, a primeira no Cristal e as outras 5 na 



Gávea, sendo uma na esfera clássica. O tempo de 1m15s1/10 foi considerado 
muito bom.  
 

Assista ao replay da vitória de Namable www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2839 
 
 
Viento del Sur foi terceiro no GP Estado do Rio Grande do Sul (L) 
 

 
Viento del Sur foi terceiro em listed race 

 

Save The Tiger e Ponamariov fizeram um páreo à parte por ocasião da disputa 
do GP Estado do Rio Grande do Sul (L), em 2.400 metros na pista de areia, 
principal atração da reunião da última quinta feira no Cristal. Passaram pela 
primeira vez pelo disco em ritmo de cânter, mas ganharam rédeas na reta 
oposta, chegando a livrar mais de 10 corpos para Viento del Sur que era o 
terceiro bastante afastado dos demais competidores. Na reta final Viento del 
Sur (Northern Afleet, do Stud Imortal Tricolor – Flávio Obino Filho e Ricardo 
Felizzola) ensaiou uma atropelada mas vinha muito longe dos ponteiros tendo 
que se contentar com o terceiro posto a um corpo de Ponamariov que foi o 
segundo. Save The Tiger venceu com boa margem e reassumiu a condição de 
melhor cavalo do Cristal, fazendo jus a pule de devolução. O tempo foi de 
2m41s2/10. 
 
Nas provas comuns apenas colocações 
 
Imposible (Mensageiro Alado), King Vi (Public Purse), Kung Fú Lô (Christine’s 
Outlaw) e Impostora (Dubai Dust) obtiveram apenas colocações em suas 
atuações entre Gávea e Cristal na semana passada. Destaque para Kung Fú 

http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2839


Lô que fazia seu debut na grama e que mesmo tendo reta adversa chegou 
correndo muito. A expectativa é de vitória em sua próxima exibição.. 

Stud Casablanca & Cia. está a 2 vitórias da de número 400 
 
Na próxima semana os cavalos do Stud Casablanca & Cia foram anotados em 
apenas em três provas comuns. No Cristal Jack-Jack pode deixar a turma dos 
perdedores e Kabangu (Dubai Dust) estreia ainda um pouco verde. Na Gávea 
Kruela Kruel (Public Purse) poderá obter a sua primeira vitória no Rio de 
Janeiro em prova na pista de grama. Na otimista combinação de resultados 
Kruela Kruel, que foi a responsável pela vitória 400 do Haras Capela de 
Santana, poderá também alcançar a de número 400 do Stud Casablanca. Vale 
a torcida. 
 

Animais em treinamento e reprodução à venda 

Com a intenção de abrir vagas para os produtos da geração 2012 o Stud 

Casablanca oferece para venda os animais em treinamento abaixo listados. 

Também são oferecidas duas éguas descendentes da craque Yes Grêmio 

(uma virgem e outra vazia). Interessados podem encaminhar proposta 

respondendo o email de remessa do informativo. 

Imposible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King) – 5 anos, 4 vitórias (3 

no Cristal e 1 na Gávea), com inúmeras colocações clássicas, inclusive em 

prova de Grupo e listed race. Vem de terceiro no último sábado na Gávea. Tem 

duas vitórias na boca. 430kg. Valor: R$ 8.000,00. Alojada com Darci Minetto. 

Assista ao replay da última atuação https://youtu.be/ShsKqt0b8U8 

Jack-Jack (Crimson Tide e Chelsea, por Hampstead) – 4 anos perdedor (vem 

de segundo e dois terceiros na turma no Cristal) e está inscrito nesta quinta-

feira. Pode ganhar duas na sequência e seguir campanha no sem vitória na 

Gávea. 480kg. Valor: R$ 5.000,00. Alojado com Hermínio Machado. Assista ao 

replay de sua última atuação http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2812 

Kabangu (Dubai Dust e Vitória Sagrada, por Vício Sagrado) – 3 anos. Estreia 

nesta quinta-feira no Cristal. Potro atrasado que foi submetido a castração está 

ainda verde e tem toda uma campanha pela frente. 500kg. Valor R$ 5.000,00. 

Alojado com Hermínio Machado 

King Vi (Public Purse e So Fever, por Exile King – 3 anos. Duas colocações 

em duas atuações no Cristal. Raça que pede grama (irmão materno do 

ganhador clássico Caio de Naranjos) valendo uma tentativa na Gávea. 470kg. 

Valor R$ 5.000,00. Alojado com Hermínio Machado 

Jojó Mazembe (Hard Buck e Flecha Azurra, por Confidential Talk) – 4 anos 

com uma vitória no Cristal. Neta da campeã e mãe de campeão Yes Grêmio. 

https://youtu.be/ShsKqt0b8U8
http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2812


Oferecida para reprodução (virgem). 440 kg. Valor: R$ 3.000,00. Alojada no 

Haras Capela de Santana 

Grécia Azul (Public Purse e Yes Grêmio, por Exile King) – 7 anos. Ganhadora 

no Cristal. Filha da campeã do GP Taça de Cristal Yes Grêmio e irmã dos 

ganhadores clássicos Hermano Lô (GP Taça de Cristal) e Kung Fú Lô. Está 

vazia e os seus dois primeiros produtos (2013 e 2014) descendem de Poetisch. 

Valor: R$ 3.000,00. Alojada no Haras Capela de Santana 

 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 398 
Vitórias Clássicas – 105 (26,38%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 102 

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

2002 e 2006) 
 

14 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 412 
Vitórias Clássicas - 39 

 
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 

 
 
 
 
 

 

 


