
POR DENTRO DO JOCKEY

A garotada tem bons motivos 
para passar a tarde do próximo 
domingo, 12 de outubro, no Jockey 
Club, que preparou programação 
especial e diversificada para o 
Dia das Crianças. 

O público infantil poderá apro-
veitar uma série de atrações gratui-
tas, das 14h às 19h. Para os peque-
nos, os destaques são brinquedos 
como o pula pula e o passeio de pô-
nei,  disponível para quem apresen-
tar R$ 15 em pules de apostas e pe-
sar até 50 quilos; os mais crescidos 
podem desfrutar de aventuras no 
muro de escalada com tirolesa.  

Dia das Crianças com muitas atrações no Jockey
Pules que somarem 
R$ 15 garantem 
passeio de pônei 
para crianças com 
até 50 quilos
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O GLOBO PROJETOS DE MARKETING

No próximo domingo, o dia é delas:  o Jockey Club preparou muitas atividades para as crianças se divertirem, das 14h às 19h, com entrada franca

Alunos da escolinha 
de pônei do Jockey 
disputarão um páreo 
que promete muita 
diversão para os 
pequenos. Outra boa 
pedida é a Twist Cam, 
para tirar foto/vídeo  
360º e postar nas 
redes sociais
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A emoção da estreia
Nesta edição, o Páreo 

dos Amadores, disputado 
em pista de areia (1.300 
metros), contará com um 
jóquei estreante “prata da 
casa”.  Trata-se do paulista de 
Presidente Prudente, Thiago 
Canuto, 28 anos, auxiliar 
administrativo do JCB, que 
há dez meses se prepara 
para o grande dia. Além dos 
exercícios diários das 5h30 às 
9h, ele faz uma dieta severa 
e já está pesando 57,5 quilos, 
bem abaixo 80 quilos exigidos 
dos competidores.

Canuto veio do interior de 
São Paulo, onde desde 13 anos 
montava cavalos Quartos de 
Milha e competia, decidido a se 
tornar jóquei profissional. 

O trabalho no Jockey  
favoreceu a aproximação com 
proprietários e treinadores. 
Tanto assim que, no próximo 
domingo, Canuto corre o páreo 
com o cavalo Rapa Record, de 
propriedade de Maurício Roriz 
dos Santos, do Haras Freeway. 
A família dele já está de malas 
prontas para vir de São Paulo 
assistir e torcer por Canuto no 
próximo domingo, no páreo 
que terá 10 competidores.  

O funcionário do JCB, que 
já tinha planos de passar uma 
temporada nos Estados Unidos 
estudando inglês ampliou seu 
foco. “Quero ir para Miami 
no próximo ano estudar e 
também me profissionalizar 
como jóquei”, adianta. 

O Jockey fica na Praça 
Santos Dumont, 31, na 
Gávea, Zona Sul da cidade. 
A  entrada, como sempre, é 
franca.

Outra novidade para as crian-
ças é a Twist Cam, que permite fa-
zer foto/vídeo 360º, ideal para com-
partilhar nas redes sociais. 

A garotada ainda poderá sabo-
rear cachorro quente, pipoca, al-
godão doce e outras guloseimas na 
praça de alimentação montada em 
frente à Tribuna Social.

As atrações não param por aí. O 
Páreo de Pôneis promete estimular 
o interesse dos pequenos  por ca-
valos. Disputado na pista de areia, 
o páreo, que mais se assemelha a 
um passeio, contará com a partici-
pação de 10 crianças previamen-
te selecionadas entre as que já fre-
quentam a escolinha de pônei que 
funciona no Jockey Club.  

Enquanto as crianças se esbal-
dam nos brinquedos, importantes 
provas estarão sendo disputadas 
nas pistas: o Grande Prêmio Lin-
neo de Paula Machado (Grupo 1) e 
o Páreo dos Amadores, fazendo a 
festa dos adultos. 


