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O Jockey Club Cearense (JCCE) dá início às corridas no desafiador ano de 2021 (tanto por conta do 

difícil cenário da pandemia, quanto pelas excelentes perspectivas criadas pelo Projeto Quina da 

Sorte, que aguarda homologação do Ministério da Agricultura (MAPA) para ter seu início) com um 

programa digno de seus melhores dias.

Serão homenageados os profissionais que aceitaram o desafio de retomar as atividades do puro-

sangue inglês (PSI) no JCCE, abraçaram o Projeto e hoje permitem que o Hipódromo do Aquiraz 

mude a realidade das famílias que dele dependem direta ou indiretamente.

Destaque para a presença 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.

 

A.Queiroz é o pai do campeão das estatísticas cariocas, Bruno Queiroz, continuador da linhagem 

Viana-Queiroz de tanto êxito no turfe nacional e que em breve alçará vôos ainda mais altos.

As corridas têm início às 14:00 e término programado para às 16:40, 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.

Teremos apostas através do grupo oficial de whatsapp do JCCE e do apostaturfe.com.br.

A seguir, os prognósticos completos da sabatina.

Boa sorte e um Feliz Ano Novo a todos!
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Matéria: Fábio Câmara

Foto de Capa: Antonio Queiroz com Dearest Son. Foto: Jockey Club de São Paulo - 2014
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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


