
Por Dentro Do JOckey

O Jockey marcou um golaço nes-
sa Copa do Mundo ao erguer o Par-
que da Bola Rio, complexo que reúne 
praça de alimentação, roda gigan-
te, brinquedoteca para crianças, pal-
co para shows e dois telões de 40 m² 
para transmissão dos jogos, sem con-
tar a Casa O Globo, que além do am-
biente interativo multimídia, oferece 
vasta programação adulta e infan-
til. Para as crianças foram apresen-
tadas oficinas de dança criativa e de 
circo do Centro de Movimento Débo-
ra Colker, por exemplo. Houve ain-
da encontro com ídolos do Flamengo 
e exibição de dois capítulos da série 

Seleção Brasileira, de Luiz Carlos 
Barreto. Inaugurado em 12 junho, o 
Parque da Bola, até as quartas de fi-
nal, recebeu visitantes brasileiros e 
estrangeiros, muitos deles atraídos 
pelas festas promovidas no Village, 
área privê do Parque. 

Em dias de jogos, a criançada 
corre, joga bola e participa de ofici-
nas sob o olhar atento dos instruto-
res. Não à toa, a  família Rosé virou 
habitué do espaço depois que assis-
tiu ao jogo Argentina x Nigéria na 
primeira fase do Mundial. Os paulis-
tas Fabio Rosé, 36 anos, diretor de 
Recursos Humanos e a farmacêuti-
ca Caroline, 35 anos, que moram no 
Rio há oito meses, vieram com os fi-
lhos Pedro de 2 anos e meio e  An-
tonio, com apenas cinco meses. “Vol-
tamos para assistir Alemanha x 
França e Brasil x Colômbia porque o 

lugar é muito bom. No jogo anterior, 
o Pedro se divertiu chutando a gol 
orientado pelo instrutor e participou 
da oficina de percussão enquanto 
nós víamos o jogo”, diz a farmacêu-
tica, que pretende voltar para assis-
tir os jogos restantes da Copa e tam-
bém passar a frequentar o Jockey.

O espaço atrai famílias e jovens 
descolados. Entre uma boa jogada e 
outra, a azaração rola solta. Em cli-
ma descontraído, um grupo de ami-
gos do Recreio dos Bandeirantes, 
Zona Oeste do Rio, também foi assis-
tir os últimos jogos das quartas de 
final. “Aqui tem uma boa infraestru-
tura e muita gente bonita”, diz Victor 
Leão, 25 anos, estudante de enge-
nharia. Seu amigo Guilherme Rabe-
lo assina embaixo, dizendo que foi 
atraído pelas “gatinhas” frequenta-
doras do local.

Parque da Bola vira  ‘point’ na Copa
Espaço oferece 
diversão para 
todas as idades

Aberta a temporada no 
Hipódromo da Gávea

A temporada 2014/2015 no 
Hipódromo da Gávea – o ano 
hípico na América do Sul vai 
de 1º de julho até 30 de junho 
– está aberta e a emoção se 
renova. Na anterior, Vagner 
Borges (jóquei), Dulcino 
Guignoni (treinador), Stud 
Alvarenga (proprietário), 
Haras Santa Maria de 
Araras (criador), Put It Back 
(reprodutor), Roi Normand 
(avô materno), Elusive Quality 
(reprodutor para produtos de 
2 anos) e Bal A Bali, em somas 
ganhas, foram os campeões.

Rubaiyat carioca
O paulistano Rubaiyat 

chegou à cidade 
maravilhosa. O restaurante 
tem 240 lugares e fica no 
Jockey, com entrada pela 
Rua Jardim Botânico, 
de frente para as pistas 
de corrida e com vista 
privilegiada para o Cristo 
Redentor. No cardápio, os 
tradicionais cortes do Baby 
Beef e a sofisticada cozinha 
mediterrânea do Figueira 
Rubaiyat. 

Vem aí o Roça in Rio
A 11ª edição da festa 

Roça in Rio, do Banco da 
Providência, que tem renda 
revertida para projetos 
sociais, por conta da Copa 
do Mundo será realizada nos 
dias 25, 26 e 27 de julho, no 
Parque da Bola. O arraial, 
que recebe 25 mil pessoas, 
promete trazer grandes 
atrações. Além das barracas 
de comidinhas típicas como 
salsichão, tapioca, quentão, 
paçoca e pé de moleque, terá 
recreação infantil, gincanas 
e três shows de forró.

Bal A Bali perto de 
R$ 1 milhão em prêmios

O supercraque Bal A Bali, 
do Stud Alvarenga, vencedor 
do GP Brasil 2014, já faturou 
mais de R$ 850 mil. Se vencer 
em agosto a Copa ABCPCC 
Clássica – Taça Mathias 
Machiline (G1), carreira com 
dotação superior a R$ 200 
mil, será o primeiro cavalo 
a alcançar, tendo atuado 
somente no Brasil, prêmios 
superiores a R$ 1 milhão.
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O GLOBO PROJETOS DE MARKETING

O Jockey Club vem oferecendo uma vasta programação nos dias de jogos do Mundial, atraindo cariocas e turistas brasileiros e estrangeiros  
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