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DIVERSÃO GARANTIDA TODA A SEMANA
Corridas de cavalo com entrada franca: sábado e domingo (13h às 20h) e segunda e terça-feira (17h
às 22h). Praça Santos Dumont, 31-Gávea www.jcb.com.br
Apostas a partir de R$ 2,00! Onde? Nos guichês do Hipódromo da Gávea, nas lojas PMU, pelo
Teleturfe (4000-1602) ou em http://www.pmubrasil.com.br

Encerrada mais uma grande festa do GP Brasil, o Jockey Club
Brasileiro continua de portas abertas, para você se divertir o ano todo.

por Christian Herrera

Emoção e diversão em doses
cavalares o ano inteiro!

Um dia realmente memorável! Esta é a melhor definição sobre a 86ª edição do Grande
Prêmio Brasil 2018, o maior evento de turfe do ano promovido pelo Jockey Club Brasileiro em
parceria com a PMU Brasil, que aconteceu entre 08 e 12 de junho. O público que lotou as tribunas
do Hipódromo da Gávea teve a oportunidade de viver momentos únicos de pura emoção,
durante  os cinco dias do festival.

Superando as expectativas, o GP Brasil  2018 comprovou a teoria de que
é definitivamente, feito para todos. No domingo, dia da maior corrida de cavalos do país, a
alegria dos torcedores que assistiram no telão à vitória do Brasil contra a Áustria era o prenúncio
de muita diversão. Famílias à vontade, crianças brincando e o público vibrando, se multiplicaram
em perfeita harmonia nas arquibancadas, durante  13 horas ininterruptas
de atrações.  Os cavalos por sua vez,  proporcionaram um espetáculo à par te
em cada  páreo disputado. Modelos e simpatizantes de chapéus desfilaram entre o público,
dando charme e um colorido especial ao evento. Os restaurantes e food trucks trouxeram opções
variadas de comidinhas e lanches, enquanto o festival de vinhos e cervejas artesanais Wine

Lovers empolgou o público até meia-noite.
Na pista, o cavalo Quarteto De Cordas, sob a regência do jóquei Luan Machado, ditou o

ritmo da prova e atropelou forte para transformar-se no mais novo campeão do GP Brasil,
derrotando por uma cabeça de diferença o recordista mundial de vitórias Jorge Ricardo, que
veio da Argentina para abrilhantar ainda mais a festa.   

Se você não pôde aproveitar ou ficou com saudades deste espetáculo, o Jockey Club renova
o convite e espera  os visitantes para uma nova diversão. Quem busca emoção, entretenimento
e segurança em um só lugar, está convidado a vivenciar uma experiência única, de sábado a
terça-feira, durante todo o ano. Aposto que você vai se divertir!
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