
POR DENTRO DO JOCKEY

No próximo dia 20 de janeiro, quan-
do a cidade reverencia o seu padroeiro, 
São Sebastião, o Jockey Club Brasilei-
ro programou um feriado bem animado 
com uma série de eventos, para come-
morar a data em grande estilo. A entra-
da é gratuita e as crianças terão à dis-
posição um parquinho com brinquedos 
de aventuras, oficinas criativas para 
confecção de máscaras, maquiagem 
e desenhos com o tema cavalo. A pra-
ça de alimentação, montada em frente 

Atração na Tríplice Coroa
O feriado não vai ser especial 

apenas em termos de brincadeiras 
para os pequenos. A primeira fase 
da Tríplice Coroa promete emoção, 
com a participação do lendário jóquei 
Jorge Ricardo, mais conhecido como 
Ricardinho, desde 2006 radicado na 
Argentina. 

Aos 53 anos, ele é considerado o 
maior jóquei da América Latina e um 
dos melhores do mundo. Ricardinho 
exibe, nos seus 37 anos dedicados ao 
turfe,  um invejável recorde: mais de 
12 mil vitórias em raias mundo afora.  

A maior parte desses resultados 
foi conseguido no Hipódromo da 
Gávea, onde começou sua carreira 
e atuou durante cerca de 30 anos 
consecutivos. 

Aposta em formação
O Jockey Club 

Brasileiro não descuida 
da formação de novos 
profissionais de 
turfe para atuar no 
Hipódromo da Gávea. 
O resultado pode ser 
medido pela performance 
dos alunos da Escola 
de Profissionais do Turfe (EPT), em 2014. Na temporada, 
foram realizados sete páreos-testes. Entre os dez primeiros 
colocados, na estatística carioca, quatro eram da EPT, com 
terceiro, quinto, oitavo e nono lugares. Os aprendizes, que 
enfrentam puxada rotina de trabalho, que começa às 4h30 
da manhã, tiveram excelentes conquistas dentro e fora das 
pistas, como os bons resultados obtidos nas provas do ENEM. A 
próxima chance para quem deseja tornar-se aprendiz e depois 
jóquei profissional acontecerá no dia 29 de janeiro, quando 
haverá seleção para ingresso na EPT.

Comemoração 
em família

Em dezembro, 
o JCB fez uma 
corrida especial em 
homenagem aos 
cerca de 500 alunos 
da Escola do Jockey 
Club Brasileiro, 
que assistiram ao 
páreo com suas 
famílias. Trata-se 
de uma instituição 
de Ensino 
Fundamental 
mantida 
integralmente 
pelo JCB visando à 
formação dos filhos 
de funcionários. 

Feriado com muita emoção e diversão
Jockey terá provas 
especiais e muitas 
atrações para crianças
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Com entrada gratuita, a criançada poderá se divertir no parquinho e nas oficinas criativas 

Ricardinho:   de volta ao  Hipódromo da Gávea

à Tribuna A,  terá barraquinha de ca-
chorro quente, pipoca, picolé e outras 
guloseimas. 

Para os adultos, a grande atração no 
Hipódromo da Gávea é a primeira etapa 
da Tríplice Coroa, com o Grande Prêmio 
Estado do Rio de Janeiro, disputado em 
1.600 metros de grama, por cavalos de 
três anos, e o Grande Prêmio Henrique 
Possolo, em pista com as mesmas espe-
cificações, voltado para potrancas tam-
bém de três anos. 

A programação se estende das 15h às 
19 horas, período em que os adultos po-
derão fazer suas apostas e os pequenos 
escolher a diversão preferida: muro de 
escalada com tirolesa, futebol inflável, 
surfe mecânico, cama elástica, túnel cen-
topeia, asa delta e salto de high jump. 


