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Matéria: Fábio Câmara
Fotos: Largada – Quina da Sorte e Chegada – TV Inácio do Cavalo  (85) 98721.4020

  Foi Dada a Largada para a QUINA DA SORTE: 
mais de 260.000 reais de Prêmios Pagos!

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.

Projeto Quina da Sorte teve início no Jockey Club Cearense no 

domingo passado, sendo coroado de pleno êxito. Após muito 

trabalho desempenhado por seus idealizadores em diversas 

esferas, o jogo de prognósticos parece estar caindo no gosto do 

povo e assim o turfe enfrenta seu maior desafio: popularizar as 

corridas de cavalos.

Com intensa mídia sobretudo nas cidades do Recife e Fortaleza, 

tendo um vídeo completo com a corrida, anunciação de 

resultados e ganhadores sido veiculado na Rede Globo em horário 

nobre no domingo, ou seja, por volta das 19:00 e com o marketing 

propiciado pela divulgação dos ganhadores, associado à 

credibilidade da solução integrada para o turfe (que envolve até a 

realização de exames antidoping dos 5 (cinco) primeiros 

colocados no Laboratório de Controle Antidopagem do Jockey 

Club de São Paulo), são esperados incrementos exponenciais na 

base de apostadores, sobretudo os não turfistas espalhados por 

todo o Brasil.

As apostas, resultados, programas, comentários e demais notícias 

relacionadas à QUINA DA SORTE e ao Jockey Club Cearense 

podem ser obtidas através do site www.quinadasorte.com.br
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  Domingo, 07/11/2021

07 10 12 05 11

Pista: Areia Leve

Temporada 2021/2022 - 3ª Corrida

Projeto Quina da Sorte

1º Páreo - 400 metros - 24,6977s: 

1º Olho Mágico - K.Fernandes - J.Pedro; 

2º Qui Cest Moi; 3º You Cat; 4º Fangio; 5º Maraud. 

Resultado Oficial: 07 – 10 – 12 – 05 – 11 

 

Total de Prêmios: 

Quina 10 reais (acerto: 1º ao 4º colocado (Quadra), 

na ordem exata - 1 ganhador) = R$ 120.000,00

Quina 2 reais (acerto: 1º ao 5º colocado (Quina), na 

ordem exata - 1 ganhador) = R$ 80.000,00

Quina 5 reais (acerto: 1º ao 3º colocado (Terno), na 

ordem exata - 1 ganhador) = R$ 60.000,00














