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Namable e Vingador Mascarado disputam Clássico Tribunal Regional do 
Trabalho 
 

 
Namable, tinindo, enfrenta os melhores velocistas no Clássico TRT 

 

A principal atração da reunião de quinta-feira do Jockey Club do Rio Grande do 
Sul é o GP Diana (L), prova que define a melhor corredora do Cristal. Além do 
Diana também será disputada outra prova do calendário estrelar gaúcho, o 
tradicional Clássico Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na distância 
de 1.200 metros em pista de areia. O clássico reúne os melhores velocistas do 
meio. Os destaques são os recordistas Amor Gitano (1.200m) e Neguinha do 
Fubá (1.000m), sendo o primeiro o último vencedor do GP ABCPCC, principal 
prova de velocidade disputada em solo gaúcho. Por coincidência os dois vem 
de fracassos em provas de pesos especiais onde participaram carregados com 
63kg no lombo. Agora, com paridade no peso, não podem deixar de serem 
considerados os favoritos no clássico. O terceiro nome é Namable, de 
propriedade do Stud Casablanca e Caio Zogbi Vitória, que depois de amargar 
duas derrotas para Neguinha do Fubá, melhor adaptada a raia do Cristal 
obteve duas fáceis vitórias em provas de pesos especiais, sendo que na última 
enfrentou os machos. Namable terá a companhia de Vingador Mascarado, 



também da parceria Stud Casablanca e Caio Zogbi Vitória, segundo colocado 
nesta prova no ano passado e que já foi líder entre os velocistas gaúchos. Não 
é mais o mesmo, mas pela sua categoria deve ser respeitado. Completam o 
campo da prova Batenamadeira (nome de respeito), Stephan, Afetuoso, 
Beduína Sarge (cuidado) e Nick Mig. A parelha do Casablanca é treinada por 
Hermínio Machado e M.B. Souza e M. Boeira serão os jóqueis de Namable e 
Vingador Mascarado. 
 
Esta prova já foi vencida pelo Stud Casablanca & Cia. em três oportunidades 
com Vício Sagrado (2000), Cacique Crocket (2002) e Nosso Dasher (2005). 
 

Falta apenas 1 vitória para a de número 400 do Stud Casablanca 

 
Nas últimas duas semanas o Stud Casablanca não conquistou vitórias e ainda 
está por um triunfo da vitória de número 400. Com o forfait de La Maddalena, 
as chances esta semana se reduzem as participações de Namable e Vingador 
Mascarado no Clássico Tribunal Regional do Trabalho e de King Vi em prova 
de três anos sem vitória na distância de 1.800 metros. O filho de Public Purse 
entra na raia como força intermediária. Na Gávea, Innamorata Mia, de criação 
do Haras Capela de Santana, que vem de vários segundos e terceiros lugares, 
tem muitas chances de obter mais uma vitória. 
 
Derby Riograndense passa em branco mais uma vez 
 

 
Kacique Fon esteve irreconhecível no GP Derby Riograndense 

 

Era grande a expectativa de que finalmente o tabu do Stud Casablanca nunca 
ter vencido um Derby Riograndense caísse por ocasião da disputa deste ano. 
Kacique Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela 



de Santana e propriedade do Stud Casablanca) entrou na pista como grande 
favorito do público apostador, valorizado por seu fácil triunfo no GP Coronel 
Caminha (segunda prova da tríplice coroa gaúcha). Na pista o castanho esteve 
irreconhecível. Correu mais perto dos ponteiros e na hora da verdade não saiu 
do lugar. Por outro lado, seu companheiro Karkaroff (Silent Time e Nhaçanã, 
por Clackson, de criação do Haras Capela de Santana) fez apresentação de 
luxo. Correndo para o favorito, imprimiu forte ritmo dividindo a liderança, como 
esperado, com Rei do Sul. Na entrada da reta tendo dominado o filho de 
Mastro Lorenzo, o jóquei Y. Toebe olhava para trás procurando o seu 
companheiro que não saia das últimas colocações. Neste lance o jóquei voltou 
a exigir de Karkaroff e este respondeu, disputando a liderança e até os últimos 
cem metros com o ganhador Victor de Lorena e o surpreendente Rei do Tango 
que formou dupla. Foi um terceiro em listed race digno de elogios, ficando a 
interrogação se não seria o vencedor caso não tivesse corrido como coelho de 
Kacique Fon. Está de parabéns o Haras Santa Amélia criador de quatro dos 
cinco primeiros colocados no Derby Riograndense 2015. Não tendo sido 
constatado nada de anormal com Kacique Fon depois da prova seu 
reaparecimento deverá ocorrer no Comparação no mês de junho, mais uma 
vez acompanhado de Karkaroff. 
 
Três segundos lugares nas três corridas da última semana 
 
Passadas as emoções do Derby Riograndense o Stud Casablanca participou 
de duas provas comuns na última semana em busca da vitória de número 400. 
Jack-Jack (posteriormente negociado passando a defender os interesses da 
família Barnasque) foi segundo no páreo de encerramento da reunião gaúcha e 
Kruela Kruel também terminou na formação da dupla em prova disputada na 
Gávea. Para completar a acumulada, Impostora, de criação do Haras Capela 
de Santana, também terminou em segundo lugar na última noturna carioca. 
 
Medicação nas corridas do Cristal 
 
Está de parabéns a Comissão de Corridas do JCRGS ao divulgar no site da 
entidade um quadro comparando a medicação utilizada por cada cavalo que 
disputa as provas da reunião com o que foi ministrado na última atuação. Um 
grande serviço ao apostador e mais um passo no sentido da transparência das 
informações. Fica a sugestão para que se adote um regulamento do uso de 
medicações. Como exemplo, poderia ser adotada regra estabelecendo que 
tendo sido o cavalo medicado com fenil ou lasix terá que correr 
obrigatoriamente pelo menos três corridas com a mesma medicação (exceção 
para os páreos em que é proibida a medicação) e após estas provas a retirada 
somente será autorizada pelo veterinário da entidade. A adoção novamente da 
medicação também teria que ser autorizada pelo veterinário do JCRGS. 
 
Chapa única para disputa das eleições do JCRGS é registrada 
 
Ricardo Felizzola (presidente) e Flávio Mainar Gomes (vice-presidente) serão 
os novos mandatários do Jockey Club do Rio Grande do Sul. O ideal seria que 
Flávio Mainar Gomes acumulasse a presidência da Comissão de Corridas da 
entidade.  



 
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 dois terceiros na Gávea, um na grama e 

outro na areia. Tem duas vitórias na boca. 430kg. Valor: R$ 8.000,00. Alojada 

com Darci Minetto. Assista ao replay da última atuação 

https://dimvbtu4kzyxs.cloudfront.net/videos/integral/439fd866baa546b08dc376f

4671622ae.wmv 

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

de várias colocações na turma no Cristal). Pode ganhar duas na sequência e 

seguir campanha no sem vitória na Gávea. Pela filiação e físico é um cavalo 

que está pedindo grama. 480kg. Valor: R$ 5.000,00. Alojado com Hermínio 

Machado - NEGOCIADO 

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

atrasado que foi submetido a castração o que retardou a sua estreia. Obteve 

duas excelentes colocações nos dois páreos em que atuou e deverá evoluir 

com o aumento da distância tendo toda uma campanha pela frente. 515kg. 

Valor R$ 6.000,00. Alojado com Hermínio Machado. Assista ao replay de sua 

última atuação http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2878 

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

em duas atuações no Cristal. Inscrito em 1.800 metros esta semana no Cristal. 

Raça que pede grama (irmão materno do multiganhador clássico Caio de 

Naranjos) valendo uma tentativa na Gávea ou Cidade Jardim. 470kg. Valor R$ 

5.000,00. Alojado com Hermínio Machado 

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 - 399 
Vitórias Clássicas – 105 (26,32%) 

https://dimvbtu4kzyxs.cloudfront.net/videos/integral/439fd866baa546b08dc376f4671622ae.wmv
https://dimvbtu4kzyxs.cloudfront.net/videos/integral/439fd866baa546b08dc376f4671622ae.wmv
http://www.jockeyrs.com.br/jockeytv/?v=2878


Vitórias Clássicas Cristal - 102 
 

Tetra Campeão das estatísticas de proprietários  no Cristal (2000, 2001, 
2002 e 2006) 

 
15 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 

 
 
 
 
 

 

 


