JOCKEY CLUB BRASILEIRO
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

BOLETIM OFICIAL Nº 6 de 13 de JULHO de 2017
RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS
Em 13 de JULHO de 2017
Considerando os resultados dos exames procedidos pelo LCH (Laboratoire des Courses Hippiques - França) colhidos
dos animais "ELECTORA" e "ESPADA", primeira e décima segunda colocadas, respectivamente, no 6º páreo da reunião
1.406ª, do dia 10 de junho de 2017, a Comissão de Corridas resolve:
1 - Desclassificar os animais "ELECTORA" e "ESPADA" ambas para o último lugar, sem direito a qualquer prêmio.
2 - Suspender por 180 (cento e oitenta) dias, com acréscimo de 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 360 (trezentos e
sessenta) dias, o treinador Vanildo Antonio de Oliveira (V.A.OLIVEIRA), reincidente, a partir do dia 13/07/2017, com base
no artigo 163, parágrafo 4º, Grupo II (DIISOPROPILAMINA), e parágrafos 5º e 9º, todos do mesmo artigo do CNC, com
multa concomitante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e entrada proibida no hipódromo e suas e suas dependências até́ o
integral cumprimento da penalidade (art. 188, parágrafo 2º do CNC).
3 - Suspender os animais "ELECTORA" e "ESPADA", temporariamente, por 60 (sessenta) dias de qualquer competição
oficial, em qualquer que seja o hipódromo, franqueado o livre acesso aos trabalhos normais, com base nos termos do
item (i) da Resolução da Comissão de Corridas de 27 de dezembro de 2016, publicada no Boletim Oficial nº 72 de 30 de
dezembro de 2016.
4 - Com base no artigo 173 do CNC, o Presidente da Comissão de Corridas resolve instaurar sindicância para apurar as
responsabilidades sobre os fatos acima descritos, nomeando como sindicantes os Comissários: Alcebíades Azevedo,
Luiz Felipe Figueira e Marcelo Beloch.
Convocar as pessoas indicadas abaixo, para que fiquem à disposição da Comissão de Corridas, no dia 24 de julho de
2017 (2ªf.), a partir das 18:00hs:
•
•
•
•

V.A. Oliveira
Dr. Alexandre Dornelles
R.Morgado Neto
Dra. Juliana Braga Vieira Inglez

5 - O resultado do 6º páreo da reunião 1.406ª, do dia 10 de junho de 2017, passará a ser o seguinte:
1°. CALLE DI ROSE
2°. OLYMPIC GENEVE
3°. A CHUVA
4°. SWEET NANA
5°. JENNY HOLZER.
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