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Matéria: Fábio Câmara
Fotos: TV Inácio do Cavalo – (85) 98721.4020

  Quina da Sorte: Acertando 1º, 2º e 3º Colocados, 
Foram 6 Prêmios de 10 Mil Reais 

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. Caso não encontre acertador, divide 

o prêmio quem acertar os 4 primeiros e assim sucessivamente.

Na faixa de 2 reais, foram 17 acertadores 

do Terno (1º ao 3º colocado na ordem), que 

faturaram R$ 1.411,76. Já na modalidade de 

5 reais, foram 6 apostas acertadoras também 

do Terno (1º a 3º colocados na ordem), que 

vão receber R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

cada.. Além disso, foram distribuídos como 

É a vez da 5ª Edição da Quina da Sorte, 

vencendo desafios, ampliando horizontes e 

caindo nas graças do povo. Foram Sem 

dúvidas, o nosso maior marketing são os 

bons prêmios oferecidos e, na 3ª Etapa, os 

prêmios saíram para muitos apostadores, 

fazendo a festa dos turfistas.
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bonificações os 15 Giros da Quina de R$ 200,00 

para as apostas de R$ 2 e mais 15 de R$ 500,00 

para as apostas de R$5, perfazendo um total de 

mais de 94.500 (noventa e quatro mil e 

quinhentos) reais de prêmios distribuídos 

apenas na corrida do dia 28 de novembro.

Com intensa mídia em TV Aberta (com 

direito a informe publicitário na Rede Globo 

nas praças de Recife e Fortaleza, no domingo à 

noite, contendo o páreo completo), Redes 

Sociais, Influenciadores Digitais, Outdoors e 

Outbus, o projeto vem apresentando um 

interessante viés de crescimento, superando o 

desafio de popularizar o turfe.
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  Domingo, 28/11/2021
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Jockey Club Cearense

Pista: Areia Macia

Temporada 2021/2022 - 5ª Corrida - Domingo, 

28/11/2021

1º Páreo - 400 metros – 23,6153s: 

1º Boca da Noite – J.Silva – J.Pedro;

 2º Jaguatirica; 3º King Suarez; 4º Carolina 

Courage; 5º La Gata Rubia. Obs.: Não correu o 
animal Ponsardin (3), tendo sido subs�tuído pelo 1º 

Suplente (Qui Cest Moi).

Projeto Quina da Sorte – 4ª Etapa

Total de Prêmios Distribuídos: R$ 94.500,00

Prêmios:  

Quina 2 reais: (acerto: 1º ao 3º (Terno), na ordem 

exata- 17 ganhadores) = R$ 1.411,76.

Giros da Quina:

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

exata- 6 ganhadores) = R$ 10.000,00.

Quina 2 reais: 15 ganhadores = R$ 200,00

Quina 5 reais: 15 ganhadores = R$ 500,00














