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Super Academy: mais uma grande 

aquisição para o turfe cearense
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O Jockey Club Cearense (JCCE) dá continuidade às corridas no turfe nordestino no sábado, 06 de 

fevereiro de 2021, após as boas notícias no que concerne à homologação de seu novo Plano Geral de 

Apostas, dos Regulamentos da Quina da Sorte e da Quadra Milionária, além do convênio com o 

Jockey Club de Pernambuco, que autoriza ao primeiro explorar apostas no território de situação do 

segundo.

Serão homenageados vários proprietários que brilham no turfe cearense, além do campeão das 

estatísticas de proprietários da Temporada 2019-2020 no Jockey Club de Pernambuco, Stud Ryan, 

Gabriel, Adrian e Luiz Neto. O páreo principal será dedicado à memória do Dr. Ricardo Barreto, 

recentemente falecido.

Destaques para as presenças do campeoníssimo Antônio Queiroz (o “Juca Bala”, “Juquinha” ou 

“Mão-de-Ferro”), jóquei de renome nacional, vencedor das estatísticas do Jockey Club do Paraná e 

que já levou de vencidas algumas das principais provas do turfe brasileiro com craques da estirpe do 

tríplice coroado, Fixador; do grande, Jéca; do derby winner, Guacho; do vencedor do GP Paraná, 

Impardonnable; do velocista, High Hours; e do “bólido de Pernambuco”, Dearest Son. Além dele, o 

multicampeão das estatísticas pernambucanas, Alan Maciel e seu mais ferrenho rival nos respectivos 

certames, F.H.Costa (Hermínio), abrilhantam e enchem de qualidade a reunião da sabatina.

Foram inscritos 37 animais em sete provas de puro-sangue inglês e em um desafio para animais 

quarto-de-milha. As disputas têm início às 13:20 e término programado para às 17:20, sempre com 

respeito às normas de distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel para todos, a fim de 

evitar a propagação da pandemia.
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Matéria: Fábio Câmara

Foto de capa: Fernando Carvalho – Star Color – (81) 3126.0012
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Muito Prazer em Conhecê-los
Nós Somos o Jockey Club Cearense

Esperamos 
Vocês de 

BRAÇOS ABERTOS!

Apostas Web: apostaturfe.com.br
Informações: (85) 3290.2490 Email: novojockey@hotmail.com


