
POR DENTRO DO JOCKEY

O Jockey Club aderiu à onda de 
grafites que tomou conta do Rio. Con-
vidou artistas consagrados e ofere-
ceu todos os recursos necessários 
para transformar parte do seu muro 
externo em um grande museu a céu 
aberto. Agora, são 360 metros qua-
drados de pura arte urbana, que va-
loriza, embeleza e chama a atenção 
de quem passa pelo cartão postal do 
Rio. Durante os dias 5 e 6 de julho, os 
grafiteiros usaram dezenas de latas 
de tintas e abusaram da criatividade 
para produzir cinco painéis de 72 m² 
cada. No total, 18 artistas participa-
ram da empreitada.

A curadoria ficou por conta do Ins-
tituto Rua, que convidou quatro expo-
entes cariocas da arte urbana, com 
expressão nacional e internacional, 
e o coletivo Acidum Project, de Forta-
leza (CE). Os artistas montaram suas 
equipes de criação. Entre eles estava 

Marcelo Eco, que faz parte da primei-
ra geração de grafiteiros do Rio e já 
expôs em Paris, Madri, Argentina e 
em museus do Rio e de São Paulo. O 
outro foi Marcelo Jou,  artista plástico 
e ourives, um dos fundadores do San-
ta Crew, coletivo de grafite de Santa 
Teresa, que já participou de eventos 
no Líbano, nos Emirados Árabes Uni-

dos, França e Holanda. Bruno Br, ar-
tista multimídia, é um dos líderes do 
Fleshbeck Crew e  também trabalha 
em campanhas publicitárias. Acme, 
pioneiro no grafite, nascido e criado 
no Pavão-Pavãozinho, se inspira no 
cotidiano da comunidade para criar 
e também deixou sua marca no muro 
do Jockey. 

Um muro cheio de charme e estilo
Expoentes da arte 
urbana deixam sua 
marca no Jockey

Chefs estrelados
O Jockey Club mais uma vez 
será palco da 11ª edição do 
Circuito Rio Gastronomia, 
maior festival de gastronomia 
do Brasil, nos fins de semana 
de 15 a 17 e 22 a 24 de agosto. 
Hoje, na festa de abertura, 
serão entregues os prêmios 
Rio Show de Gastronomia, 
em 30 categorias, e o Feijoada 
Nota 10, que elegerá a escola 
de samba carioca que melhor 
prepara o tradicional prato. 
O evento, realização do 
jornal O GLOBO, terá shows 
gratuitos, exibição de filmes 
sobre gastronomia e dez 
quiosques de restaurantes 
como Gero, Antiquarius, 
Sushi Leblon e Aconchego 
Carioca, entre outros. No 
programa, palestras de 
chefs consagrados entre eles 
Roberta Sudbrack, Felipe 
Bronze, Pedro Artagão e Bel 
Gil.  A entrada no festival é 
gratuita e funciona de 17h às 
24h (sextas-feiras) e, nos fins 
de semana, de 14h às 24h.

O retorno do campeão
Vagner Borges (foto), campeão 
da estatística de jóqueis 
da Temporada 2013/2014, 
no Hipódromo da Gávea, 
conquistou 12 vitórias em 
duas semanas e já ocupa 
a 6ª colocação no atual ano 
hípico. Borges sofreu um 
acidente na mão direita, ficou 
um mês fora das pistas, mas já 
voltou a brilhar no concorrido 
turfe carioca.

Copa dos Criadores 
A ABCPCC realizou mais  
uma vez a Copa dos Criadores 
no Jockey Club, com bolsa  
de prêmios superior a  
R$ 1,2 milhão.  A égua Beach 
Ball (Haras Santa Maria de 
Araras) tornou-se a 2ª  fêmea 
a conquistar a Copa Clássica 
Mathias Machiline (G1). As 
Taças de Prata foram para 
o potro Paint Naif (Stud São 
Francisco da Serra), no GP 
João Adhemar de Almeida 
Prado (G1), e para a potranca 
Calêndula (Haras Santa Maria 
de Araras), no GP Margarida 
Polak Lara (G1). O velocista 
Desejado Put (Stud Alvarenga) 
foi o bicampeão da Copa 
Velocidade Mario Belmonte 
Moglia (G3).

Roça in Rio
A 11ª festa junina Roça in 
Rio, do Banco da Providência, 
que tem renda revertida 
para projetos sociais de 70 
comunidades, foi realizada nos 
dias 1,2 e 3 de agosto.  Nos três 
dias da festa, quem participou 
do arraial se divertiru com 
shows de música sertaneja, 
gincanas, quadrilha, jogos e 
brincadeiras e ainda saboreou 
quitutes típicos dos festejos 
juninos.  
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Um espaço de 360 m do muro do Jockey, em frente à Avenida Borges de Medeiros, foi tomado por grafites de 18 artistas convidados 

Cartão postal do Rio, o Jockey adere à onda do grafite pelas mãos de artistas consagrados  

Com  a curadoria do Instituto Rua,  o muro ganhou cinco painéis de 72 m² cada


