
Feitos, fatos e curiosidades que ilustraram a história da prova
de maior expressão do turfe brasileiro.

Aposto que você vai se divetir

Sabe tudo mesmo?

maior notoriedade do que o alagoano Juvenal Machado da Silva, que levando o seu
Flying Finn à vitória em 1990, levou também, a quinta taça de campeão do GP Brasil,
tornando-se assim, o jóquei com maior número de conquistas.  

Se ganhar cinco títulos é um feito raro, o que dizer do treinador Ernani de Freitas,
considerado o melhor de todos os tempos, que no intervalo de trinta e seis anos de
disputas chegou a  impressionantes seis títulos, feito até hoje nunca alcançado.

Das principais provas no turfe brasileiro, além do GP Brasil, a Tríplice Coroa é a mais
importante e consiste em vencer três páreos  em percursos diferentes no período de
pouco mais de três meses, uma legítima maratona de corridas, conquistada apenas
por cavalos de exceção.  Se vencer um GP Brasil ou uma Tríplice Coroa é uma tarefa
para poucos, imaginem ganhar ambas e no mesmo ano. Foi exatamente o que o cavalo
Bal A Bali, conseguiu há quatro anos, quando entrou em definitivo para a consagrada
galeria dos campeões.

Apostar nas corridas, sempre foi o ponto alto nas edições deste grande evento. A
possibilidade de ver o seu cavalo ganhar e ainda conseguir uma “bolada”, mexe  com
o imaginário de todos que participam da festa. E isto não f icou somente na
imaginação. Quem acreditou na vitória do cavalo Cullingham, no GP de 1936, recebeu
a cada 10 réis apostados, 717,80. Nos valores de hoje, seria como jogar R$ 10,00 e
ganhar  R$ 1.500,00 de lucro.       

O Jockey renova o seu público e abre as portas para quem quer se divertir. Quem
busca emoção, charme e entretenimento em um só lugar, está convidado para vivenciar
uma experiência única no GP Brasil 2018, de 8 a 12 de junho. Quer saber mais sobre
como será o evento? Fique de olho nesta coluna semanal e acompanhe os sites e
redes sociais do Jockey e PMU Brasil.

por Christian Herrera

DIVERSÃO GARANTIDA TODA A SEMANA
Corridas de cavalo: sábado e domingo (14h às 19h) e segunda e terça-feira (18h às 22h).
Aberto ao público, com entrada franca. Praça Santos Dumont, 31 - Gávea.  www.jcb.com.br
Aposte a partir de R$ 2,00! Onde? Nos guichês do Hipódromo da Gávea, pelo Teleturfe
(4000-1602), nas lojas PMU Brasil ou em www.pmubrasil.com.br
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Cavalos, treinadores  e

jóqueis de comprovada
experiência colocam à
prova ano após ano, as
suas qualidades, na
tentativa de escreverem
seus nomes nas páginas do
Grande Prêmio Brasil.

Entre tantos pilotos,
verdadeiras lendas na arte
de montar desfilaram ao
longo dos anos, mas
nenhuma delas alcançou


