JOCKEY CLUB BRASILEIRO
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

BOLETIM OFICIAL Nº 27 de 13 de SETEMBRO de 2018
RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS
Em 13 de SETEMBRO de 2018

Considerando que o Jockey Club Brasileiro teve sua certificação de propriedade controlada para AIE ( anemia
infecciosa equina ) cancelada e por exigências do MAPA ( Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ) a
validade dos exames de AIE passou de 6 ( seis ) meses para 60 ( sessenta ) dias, a CC resolve :
1) Advertir os treinadores que os exames de 6 ( seis ) meses perderam a validade.
2) O controle de AIE continua sendo obrigatório dentro das áreas do Hipódromo da Gávea e CTs credenciados no
JCB.
3) É obrigatório a realização dos exames de AIE a cada 60 ( sessenta ) dias de TODOS os animais alojados no
Hipódromo da Gávea e CTs credenciados no JCB. Os animais que tiverem exames de AIE com coleta anterior a
setembro de 2018 deverão ter seus exames refeitos, caso contrário não poderão ser transportados.
4) É de inteira responsabilidade do treinador este controle, estando o mesmo sujeito à multa prevista no CNC.
5) Os potros de até 2 ( dois ) anos deverão apresentar os 2 ( dois ) últimos exames de AIE para que se possa
entrar no JCB e terão os exames refeitos na chegada ao hipódromo.
6) Os animais procedentes de outros lugares que não sejam Centros de Treinamento e Hipódromos terão seus
exames obrigatoriamente repetidos na ocasião da sua chegada e serão mantidos no SIT ( Serviço de Identificação
e Trânsito ) até a liberação destes exames.
7) O SIT poderá reter os animais e repetir exames de AIE conforme julgar necessário.

A COMISSÃO DE CORRIDAS
AUTORIZA A DIVULGAÇÃO
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