
POR DENTRO DO JOCKEY

Se deslocando a 60 km por hora, 
com o coração batendo 130 vezes por 
minuto e os pulmões bombeando oxi-
gênio, o cavalo de corrida é a melhor 
máquina aeróbica do mundo animal. 
A única capaz de manter sua veloci-
dade na distância. O teste supremo da 
qualidade de um jovem puro sangue 
de corrida é o conjunto das provas da 
chamada Tríplice Coroa, um evento 
que se repete anualmente em todo o 
turfe desenvolvido.   

Amanhã começará mais uma Trí-
plice Coroa dos machos e fêmeas da 
geração de três anos no Jockey Club 
Brasileiro, Hipódromo da Gávea, 
cujos primeiros testes são: os tradi-
cionalíssimos GP Estado do Rio de 
Janeiro (Gr. I) e GP Henrique Posso-
lo (Gr. I), ambos na difícil distância da 
milha, onde os animais têm que pro-
var velocidade, resistência à fadiga, e 
vontade de vencer.

Ganhar as três provas da Tríplice 
Coroa, em distâncias que, no Brasil, 
vão dos 1.600 aos 2.400 metros, é um 
fato raro nos anais do turfe. No dia 20, 
no Hipódromo da Gávea, começará, 
pois, a ser escrita uma nova história 
para os cavalos, seus criadores, pro-
prietários, e profissionais candidatos 
à imortalidade. Venha ver de perto e 
participar desta que é uma das maio-
res festas do turfe do continente – e 
traga a sua família. A entrada é grátis 
e o show corre por nossa conta.    

Neste feriado, venha ver a abertura da Tríplice Coroa
Os melhores potros e 
potrancas do Brasil na 
grande festa do turfe
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Paint Naif está em grande forma e amanhã espero que ele dê o primeiro 
passo rumo à Tríplice Coroa
Luis Antônio Ribeiro Pinto, criador e proprietário do Paint Naif

Será uma corrida belíssima onde, inclusive, há dois ganhadores de provas da Tríplice Coroa 
paulista: Bonaparte e Emperor Cat. Paint Naif entrará na raia como favorito, mas vai precisar 
contar com um bom percurso e a extraordinária habilidade de seu jóquei, Altair Domingos
Julio César Sampaio, treinador de Paint Naif

Diversão à vontade

As crianças também terão 
divertimento garantido pelo Jockey 
Club Brasileiro durante o feriado do 
padroeiro da cidade, São Sebastião, 
das 15h às 19h. Enquanto os pais 
curtem os páreos da Tríplice Coroa, 
os pequenos poderão brincar 
gratuitamente no muro de escalada 
com tirolesa, futebol inflável, surfe 
mecânico, cama elástica, túnel 
centopeia, asa delta e salto de high 
jump. A programação não para por 
aí, ainda tem à disposição oficinas 
criativas para confecção de máscaras, 
maquiagem e desenhos com o tema 
cavalo. Em frente a Tribuna A, a 
garotada pode se deliciar na praça 
de alimentação que terá barraquinha 
de cachorro quente, pipoca, picolé e 
outras guloseimas.  

Paint Naif, um dos destaques do GP Estado do Rio de Janeiro 


