JOCKEY CLUB BRASILEIRO
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

BOLETIM OFICIAL Nº 115 de 16 de MAIO de 2017
RESOLUÇÕES DA COMISSÃO DE CORRIDAS
Referentes ao programa de 8 de MAIO de 2017
a) Proibir de correr o animal LA VAI FIRMINA, até 23/05/17, por indocilidade (Art.107) e somente permitir nova inscrição,
mediante parecer favorável do Árbitro de Partida do JCB;
b) Determinar que os animais BADMINTON e EFERVESCENTE, retirados por problema veterinário, só possam ser
inscritos a partir do dia 29/05/17 (Resolução da CC de 06/11/09);
c) Advertir a treinadora C.RESENDE (THORPE IAN), pela indocilidade de seu pensionista (Art.107).
Referentes ao programa de 12 de MAIO de 2017
a) Suspender o jóquei M.GONÇALVES (JON JONES), de 26/05/17 até 27/05/17, por prejudicar os competidores POKEY
JOE, HOSPITALEIRO e GARÇOM na partida (Art.140);
b) Suspender o jóquei W.BLANDI (ODORICO), no dia 26/05/17, por prejudicar o competidor SOLEIL ROUGE nos 400
metros finais (Art.140);
c) Multar o jóquei C.LAVOR (KAMAL) em R$30,00, por excesso de peso na repesagem;
d) Multar o jóquei A.F.MATOS (FAST AND FREE) em R$100,00, por uso excessivo do chicote (18 chicotadas na reta)
(Art.146);
e) Proibir de correr o animal ORSON, até 08/11/17, por apresentar, novamente, forte hemorragia (Regulamento de
Furosemida);
f) Proibir de correr o animal CAFETERIA, até 11/06/17, por apresentar hemorragia pulmonar grau V (Regulamento de
Furosemida);
g) Determinar que os animais HUMANITARISTA, LORENZO e MIMP, retirados por problema veterinário, só possam ser
inscritos a partir do dia 05/06/17 (Resolução da CC de 06/11/09).
Referentes ao programa de 13 de MAIO de 2017
a) Suspender o jóquei E.FERREIRA FILHO (NO NO CAROLINE), no dia 26/05/17, por prejudicar a competidora ENVOI
DE FLEURS nos 50 metros finais (Art.140);
b) Suspender o jóquei F.CHAVES (ESTONTEANTE LADY), no dia 26/05/17, por prejudicar a competidora LADY GRAÇA
após a partida (Art.140);
c) Multar o jóquei H.FERNANDES (SMART FACE) em R$75,00, por excesso de peso na repesagem;
d) Multar o jóquei I.CORREA (ENÓLOGO) em R$180,00, por excesso de peso na repesagem;
e) Multar o jóquei I.CORREA (ENVOI DE FLEURS) em R$210,00, por excesso de peso na repesagem;
f) Multar o jóquei V.GIL (HACKNEY) em R$50,00, por fazer o cânter destribado (Art.125 - parágrafo 1º);
g) Determinar que os animais GAROTA DA BARRA e BAD BULL, retirados por problema veterinário, só possam ser
inscritos a partir do dia 05/06/17 (Resolução da CC de 06/11/09).
Referentes ao programa de 14 de MAIO de 2017
a) Suspender o jóquei V.GIL (ENCANTO DA LUZ), no dia 26/05/17, por prejudicar a competidora ARRAY TRAIN nos
primeiros 150 metros (Art.140);
b) Multar o jóquei H.FERNANDES (FARO CERTO) em R$50,00, por atraso para o cânter (Art.131-parágrafo 3º);
c) Multar o jóquei W.BLANDI (OLYMPIC GAMEBOY) em R$20,00, por desvio de linha nos 150 metros finais (Art.143);
d) Multar o jóquei W.S.CARDOSO (DUCHESSE CARINA) em R$20,00, por desvio de linha nos 200 metros finais
(Art.143);
e) Multar o jóquei M.GONÇALVES (JOKA TANGO) em R$30,00, por excesso de peso na repesagem;
f) Multar o jóquei I.CORREA (SASSY FORTUNE) em R$210,00, por excesso de peso na repesagem;
g) Multar o jóquei F.QUEIROZ (SOLEDADE) em R$100,00, por uso excessivo do chicote (28 chicotadas na reta)
(Art.146);
h) Determinar que o animal EBULIENTE, retirado por problema veterinário, só possa ser inscrito a partir do dia 05/06/17
(Resolução da CC de 06/11/09).
Referentes ao programa de 15 de MAIO de 2017
a) Multar o jóquei R.SALGADO (CRÊPES SUZETTE) em R$45,00, por excesso de peso na repesagem;
b) Multar o jóquei I.CORREA (ETÁ MAGGIORE) em R$105,00, por excesso de peso na repesagem.
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a) Cancelar as matrículas de J.GULART e V.LEAL a pedido dos mesmos;
b) Suspender o jóquei R.COSTA, por 15 (quinze) dias, de 16/05/17 até 30/05/17, por indisciplina (Art.40) e proibir a sua
entrada em todas as dependências do Hipódromo enquanto perdurar a punição ora aplicada;
c) Comunica a CC, tendo em vista o parecer do Serviço de Veterinária, a suspensão imposta ao animal ATXIM
encontra-se cancelada, estando o mesmo apto a correr;
d) Deferir o cadastro do seguinte agente de montaria conforme previsto no Boletim Oficial nº 87 de 26/05/2015 apto a
trabalhar nessa função junto ao JCB de:
PAULO CEZAR MILENO - W.BLANDI ;
e) Aceitar as explicações do treinador M.BORIONI e cancelar a multa de R$150,00, divulgada na resolução de 02/05/17,
Boletim Oficial nº 109, letra "c" ;
f) Conceder matrícula provisória de treinador de 16/05/17 até 23/05/17, em caráter extraordinário para o
Segundo-Gerente Rodrigo Serafim Lopes (R.S.LOPES) (Res.da CC de 30.07.13);
g) Conceder matrícula provisória de treinador de 16/05/17 até 15/06/17, em caráter extraordinário para o
Segundo-Gerente Genivaldo Jesus Bispo (G.BISPO) (Res.da CC de 30.07.13);
h) Multar o treinador M.FERREIRA (ONDA PERFETTA) em R$500,00, por estar com Exame de Mormo vencido (Res.da
CC de 01/11/16) ;
i) Multar o cavalariço SILVIO CESAR MAGALHÃES CORREA DE HOLLANDA (mat.5623) em R$100,00, reincidente,
por transitar sem o crachá nas dependências das Vilas Hípicas;
j) Multar os cavalariços REINALDO LOURENÇO COSTA (mat.790) e VALDO NUNES DA SILVA (mat.3619) em
R$50,00, por não devolverem uniformes após as corridas dos dias 05/05 até 08/05/2017, ao vestiário dos cavalariços;
k) Multar o treinador D.NETTO em R$660,00, reincidente pela quarta vez, por deixar cachorro de sua propriedade solto
nas dependências das Vilas Hípicas;
l) Coleta de material biológico para envio ao Laboratoire des Courses Hippiques (França):
Animais indicados:
Reunião 1165 - Sábado - 13/05/2017 - 4º páreo (Grupo II) - 1º, 2º e 3º lugares
Reunião 1165 - Sábado - 13/05/2017 - 5º páreo (Grupo II) - 1º, 2º e 3º lugares
Reunião 1165 - Sábado - 13/05/2017 - 6º páreo (Grupo II) - 1º, 2º, 3º e 4º lugares
Reunião 1165 - Sábado - 13/05/2017 - 7º páreo (Grupo II) - 1º, 2º e 3º lugares
Reunião 1175 - Domingo - 14/05/2017 - 4º páreo (Grupo II) - 1º, 2º e 3º lugares
Reunião 1175 - Domingo - 14/05/2017 - 6º páreo (Grupo II) - 1º, 2º e 3º lugares
Páreos sorteados:
Reunião 1175 - Domingo - 14/05/2017 - 1º páreo (Comum) - 1º lugar
Reunião 1175 - Domingo - 14/05/2017 - 2º páreo (Comum) - 1º lugar
Reunião 1175 - Domingo - 14/05/2017 - 3º páreo (Comum) - 1º lugar
Reunião 1175 - Domingo - 14/05/2017 - 5º páreo (Comum) - 1º lugar
Reunião 1175 - Domingo - 14/05/2017 - 7º páreo (Comum) - 1º lugar.
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