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A Quina da Sorte surgiu com a pretensão de 

revolucionar o mercado de apostas turfísticas no 

Brasil, pois vem a se constituir numa solução 

integrada para dar sustentabilidade ao esporte 

em sua atividade-fim. 

Objetivam-se retornos a curto, médio e longo 

prazos para a indústria do cavalo. Contudo, não 

existem milagres: há trabalho duro, estudos 

aprofundados, aprovações perante o MAPA, 

superação de barreiras e (lembrem-se sempre 

disso) necessidade de união 

do turfe nacional em torno 

das soluções inovadoras 

apresentadas, que se irão 

desvendando com o passar 

do tempo.

Necessário se ressaltar a 

existência de Carta Patente 

expedida; Plano Geral de 

Apostas e Regulamento 

específico homologados; 

Credenciamento de Agentes; 

Autorização para Captação de 

Apostas Virtuais ou por 

Dispositivos Móveis, todos 

outorgados pelo MAPA ao Jockey Club Cearense. 

Ademais, foi requerida a Patente ao INPI da 

presente Solução Integrada capaz de viabilizar o 

turfe.

No que concerne à modalidade específica, 

trata-se de um jogo de prognósticos em que o 
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apostador escolhe cinco animais na ordem exata ou 

combinados dentre quinze competidores. Há três 

faixas independentes de desembolso: R$ 2, R$ 5 e R$ 

10, com apuração e premiação distintas.

 

Haverá também premiações adicionais chamadas 

“Giro da Quina”, em que os identificadores da pules 

serão sorteados e os titulares receberão prêmios 

extras em dinheiro.

Isso tudo em um páreo semana, disputado na 

distância de 400 metros, todo 

domingo (a partir do dia 07 de 

novembro), às 10:30, a fim de que 

possa ser exibido integralmente 

(em gravação) na Televisão Aberta, 

havendo ainda transmissão ao vivo 

via streaming.

A Capilaridade se obtém com uma ampla rede de 

captação de apostas através de pontos físicos, meios 

virtuais ou móveis, sendo provavelmente a maior do 

Brasil disponível para jogos turfísticos. Com tais 

iniciativas se visa a sensibilizar o público não-turfista 

Os pilares do Projeto são: 

Capilaridade, Mídia, Prêmios 

bastante  At ra t ivos  para  os 

Apostadores (inéditos no Brasil), 

Valorização dos Profissionais 

L o c a i s ,  A n t i d o p i n g  e 

Investimentos no Jockey Club 

Cearense com Escalabilidade, 

Disputas Limpas e Páreos Equilibrados.

Na modalidade de aposta, divide o prêmio maior quem acertar os 

cinco primeiros colocados na ordem exata, dentre quinze animais que 

alinharão para a largada.



www.jockeyce.com.br

e enfrentar o desafio de popularizar o esporte das 

rédeas. Uma das medidas tomadas nesse sentido 

foi a de colocar os animais para atuarem com 

fardas de jóqueis em cores únicas e sólidas, 

idênticas às mantas que carregam em seus dorsos.

a serem rateados entre os acertadores da Quina 

(cinco primeiros colocados na ordem exata da 

chegada). Caso não haja acertadores em alguma 

das faixas, sempre de forma independente entre 

elas, serão pagos 30% dos prêmios.

 � R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para 

a faixa de desembolsos de R$ 10

O Contrato de Antidoping deverá inicialmente 

ser firmado com o Jockey Club de São Paulo, com 

testes realizados para os cinco primeiros 

co locados  todas  as  semanas ,  a  fim de 

proporcionar corridas limpas e preocupadas com 

as Boas Práticas e com o Bem-Estar Animal.

 � R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a 

faixa de desembolsos de R$ 5

Haverá a Valorização dos Profissionais Locais, 

com Comissões equivalentes às melhores do 

Brasil, custeamento da previdência social de 

contribuintes individuais e negociação de seguros 

de vida e acidentes pessoais para alguns deles.

Na semana de lançamento os Prêmios 

garantidos mínimos serão:

 � R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a faixa 

de desembolsos de R$ 2

Um Plano de Mídia arrojado que vai desde as 

redes sociais, passando por outdoors, outbus, 

sites, jornais (inclusive o Jornal do Turfe, por 

óbvio), rádio e chega à Televisão Aberta, com 

várias propagandas na REDE GLOBO e na BAND, e 

com o resultado sendo veiculado na Rede Globo 

por volta das 18:05 do domingo, após o jogo de 

futebol (praças do Recife e Fortaleza).

 

MAS COMO EU FAÇO PRA APOSTAR? Acesse 

www.quinadasorte.com.br ou procure um ponto de 

venda mais próximo de sua casa, faça seu cadastro e 

divirta-se! As pules estarão vinculadas ao CPF dos 

apostadores.

Isso é TURFE CEARENSE!

É isso mesmo! Você não está sonhando!

Isso é TURFE NORDESTINO!

Investimentos em Infraestrutura do Jockey Club 

Cearense têm sido realizados e vão desde a 

Aquisição de Animais, Equipamentos (Câmeras), 

Internet de Alta Velocidade (Fibra Ótica), Jardins, 

Casa de Jóqueis, Computadores, manutenção do 

Photochart de última geração, capaz de assinalar 

tempos em até décimos de milésimos de segundo, 

dentre várias outras.

Isso é TURFE BRASILEIRO!



Bolsa Total: R$ 6.855,00, sendo: Dotação: R$ 1.000 ao 1º; R$ 300 ao 2º; R$ 200 ao 3º; R$ 100 ao 4º e R$ 50 ao 5º colocado. Comissões Prévias (inclusive Suplentes): Montarias (Jóqueis)- R$ 100 
e Puxadas (Cavalariços): R$ 20. Comissões: Treinadores - R$ 600 ao 1º; R$ 180 ao 2º; R$ 120 ao 3º; R$ 60 ao 4º e R$ 30 ao 5º.  Jóqueis - R$ 1.000 ao 1º; R$ 300 ao 2º; R$ 200 ao 3º; 100 ao 4º e 

R$ 50 ao 5º colocado. Cavalariços: R$ 100 ao 1º; R$ 30 ao 2º; R$ 20 ao 3º; R$ 10 ao 4º e R$ 5 ao 5º.










