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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

Descubra como apostar nas corridas de cavalos, além
de emocionante é fácil.

por Christian Herrera

foto: Camila Uchoa

    Assim como a paixão pelo cavalo e as disputas nas pistas, apostar no turfe é diversão
garantida. São várias as modalidades de aposta, de simples às mais complexas. Dentre as mais
simples, vencedor é a preferida pela maioria dos apostadores, e consiste em tentar acertar o
cavalo que vencerá o páreo. No Placê, a aposta será ganhadora caso o animal escolhido termine
em primeiro ou segundo lugar. Nas apostas complexas, destacam-se a quadrifeta, onde é
necessário acertar os quatro primeiros colocados na ordem exata, e a quinexata, que oferece
prêmios acumulados para quem acertar os dois primeiros colocados em cinco páreos seguidos.

Ao realizar uma aposta é importante considerar o rateio, que pode ser resumido como a
cotação do cavalo no páreo. Desta forma, quanto mais pessoas apostarem em um animal, mais
favorito ele se torna, reduzindo seu rateio. Assim, geram menor retorno
financeiro. Estatisticamente, o cavalo favorito não vence um terço das corridas efetuadas, ou
seja, em quase 70% por cento das corridas, o vencedor não será o favorito. Portanto, quando a
tela de rateio indica um número superior a 4, a aposta tem maior probabilidade de acerto e
maior retorno do valor apostado.

Para começar, esses são os tipos de aposta indicados e o valor mínimo para apostar é de
apenas R$ 2,00. Como apostar? Nos guichês do Hipódromo da Gávea, nas mais de 100 lojas da
PMU Brasil espalhadas pelo país, pelo Teleturfe (Capitais e regiões metropolitanas: 4000-1602;
Demais localidades: 0800-942-6006), ou no site http://www.pmubrasil.com.br 

Em todos os canais de aposta, você poderá ser orientado sobre dúvidas. O site do Jockey
Club Brasileiro, www.jcb.com.br, conta com notícias sobre as corridas atualizadas diariamente.
No site da PMU Brasil, http://www.pmubrasil.com.br, você assiste e aposta nas corridas nacionais
e internacionais todo dia, além de conferir análises dos comentaristas especializados. Para ficar
por dentro do mundo do turfe, acompanhe também o JCB e a PMU nas redes sociais, aposto
que você vai gostar!

Aposte nesta emoção!


