
A uma semana do GP Brasil, 20 cavalos estarão alinhados no
partidor, em busca da máxima consagração.

Aposto que você vai se divetir

Conheça as estrelas da
maior disputa do ano

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

Como não poderia ser
diferente, o Grande Prêmio
Brasil, principal corrida de
cavalos do ano, reúne
estrelas de primeira
grandeza do turfe nacional.
Esta edição em especial,
promete ser uma das mais
equilibradas dos últimos
tempos, pelas boas
campanhas apresentadas
por todos os participantes.
Veja alguns dos candidatos
ao título:
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EUQUEMANDO, vencedor do último GP São Paulo, que derrotou nos metros finais
o promissor FANTASTIC BOY com a corrida praticamente definida. Os dois cavalos têm
chances de ganhar.

OLYMPIC HOLLYWOOD, que estava invicto em três apresentações, finalizou em bom
quarto lugar no importante Derby Brasileiro no mês de abril, para o seu companheiro
Olympic Hanoi e para a parelha do Haras Doce Vale, OR NOIR e ORANGE BOX. Nesta
mesma ocasião, o cavalo OLIMPO, chegou em discreto sexto lugar. Por outro lado, no
GP Doutor Frontin, preparatória para o GP Brasil, o animal venceu correndo sempre na
frente e com muita firmeza, mostrando ter recuperado a forma. Novamente estes quatro
bons concorrentes medirão forças na prova máxima do turfe brasileiro.

Além dos melhores cavalos do país, temos um duelo à parte entre duas das melhores
representantes femininas, EASIEST WAY e SILENCE IS GOLD. A primeira teve quatro
vitórias consecutivas, sendo a última sobre a sua maior rival. Por serem muito qualificadas,
ambas entram na pista com chances consideráveis de conquista, podendo garantir o
sexto triunfo de éguas na história do GP Brasil.

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


