
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO 

BOLETIM OFICIAL Nº 12 de 12 de AGOSTO de 2020 

RESOLUÇÕES DA COMISSÃO DE CORRIDAS 

Referentes ao programa de 9 de AGOSTO de 2020 

Suspender o jóquei H.FERNANDES (JOINT VENTURE), de 19/08/20 até 26/08/20, 2ª reincidência em uso imoderado 
do chicote (Art.146) (14 chicotadas na reta final) (Art.146 - Resolução da CC de 19/03/19); 

a) 

Suspender o jóquei M.GONÇALVES (HELQUIS), no dia 23/08/20, por prejudicar a competidora NOUVELLE 
PRINCESSE nos 350 metros finais (Art.140); 

b) 

Multar o jóquei B.QUEIROZ (I BELIEVE THAT) em R$12,00, por desvio de linha na entrada da reta (Art.143); c) 

Multar o jóquei M.GONÇALVES (IN ESSENCE) em R$12,00, por desvio de linha na entrada da reta (Art.143); d) 

Multar o jóquei F.CHAVES (NEW PRADA) em R$12,00, por desvio de linha nos 250 metros finais (Art.143); e) 

Multar o treinador A.OLDONI (AMULETTO) em R$18,00, por excesso de peso no equipamento, na repesagem; f) 

Multar o treinador L.ESTEVES (HOT JAZZ) em R$36,00, por excesso de peso no equipamento, na repesagem; g) 

Multar o jóquei L.HENRIQUE (HOT JAZZ) em R$36,00, por uso desnecessário do chicote (Art.146) (castigo 
desnecessário no animal durante o alinhamento); 

h) 

Multar o jóquei L.HENRIQUE (IALTA) em R$72,00, reincidente em uso imoderado do chicote (Art.146) (14 chicotadas 
na reta final); 

i) 

Proibir de correr o animal HOW CAN I SAY, até 08/09/20, por apresentar hemorragia pulmonar grau V (Regulamento 
de Furosemida); 

j) 

Proibir de correr o animal TINA FELICE, até 08/09/20, por apresentar hemorragia pulmonar grau V, podendo no 
entanto ser inscrito no período, se medicado com furosemida (Res. da CC de 12/11/01); 

k) 

Determinar que os animais INDIA ARIE, AZZAM LUNA KODIAK e FAÇA MELHOR, retirados por problema 
veterinário, só possam ser inscritos a partir do dia 26/08/20 (Resolução da CC de 03/10/17). 

l) 

Referentes ao programa de 10 de AGOSTO de 2020 

Suspender o jóquei B.PINHEIRO (DEEP END), de 19/08/20 até 26/08/20, por prejudicar a competidora OLYMPIC 
GSTAAD nos 300 metros finais, com alteração no resultado do páreo (Art.159); 

a) 

Suspender o jóquei W.BLANDI (LUCIEN CROCHET) por 02 (duas) reuniões, por prejudicar a competidora QUICK 
ACESS nos 300 metros finais (Art.140); 

b) 

Proibir de correr o animal GINA LOLLOBRIGIDA, até 09/09/20, por apresentar hemorragia pulmonar grau V 
(Regulamento de Furosemida); 

c) 

Proibir de correr os animais DON PAPA  e FOR FINISH, até 09/09/20, por apresentar claudicação mesmo medicado 
com Fenilbutazona (Resolução da CC de 25/04/18, uso de Fenilbutazona) ; 

d) 

Advertir o treinador A.OLDONI (KSHOW DO IGUASSU), pela indocilidade de seu pensionista (Art.107); e) 

Determinar que os animais SORTUDO e RIO CAMAQUA, retirados por problema veterinário, só possam ser inscritos a 
partir do dia 26/08/20 (Resolução da CC de 03/10/17). 

f) 

Referentes ao programa de 11 de AGOSTO de 2020 

Suspender o jóquei M.GONÇALVES (GALLOWAY), no dia 24/08/20, por prejudicar o competidor MEXE QUE MEXE 
na partida (Art.140); 

a) 

Suspender o jóquei M.GONÇALVES (INÍCIO), de 25/08/20 até 01/09/20, por prejudicar a competidora CANTALONA 
nos 200 metros finais, com alteração no resultado do páreo (Art.159); 

b) 

Suspender o treinador I.C.SOUZA (HANK BOY) de 19/08/20 até 17/09/20, por não comunicar que seu pensionista é 
castrado (Res. da CC de 22/01/07) (Páreo de Claiming); 

c) 

Multar o treinador I.C.SOUZA (HANK BOY) em R$180,00, por não comunicar que seu pensionista é castrado (Res. da 
CC de 22/01/07) (Páreo de Claiming); 

d) 

Multar o treinador R.S.SILVA (LIMINAR) em R$18,00, por utilizar seu pensionista com acessório (arminho) e não ter 
solicitado na inscrição (Res.da CC de 02/08/19); 

e) 

Multar o treinador J.D.ALVES (SUNSHINING) em R$30,00, por solicitação errada para o uso de Lasix; f) 

Advertir o treinador O.S.PEREIRA(SP) (GALLOWAY), pela indocilidade de seu pensionista (Art.107); g) 
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Referentes ao programa de 11 de AGOSTO de 2020 

Proibir de correr o animal NORWEGIAN WARRIOR, até 10/09/20, por apresentar hemorragia pulmonar grau V, 
podendo no entanto ser inscrito no período, se medicado com furosemida (Res. da CC de 12/11/01); 

h) 

Determinar que os animais ENDEARMENT, CARA GEMMA e JUST GUARDI, retirados por problema veterinário, só 
possam ser inscritos a partir do dia 26/08/20 (Resolução da CC de 03/10/17). 

i) 

Em 12 de AGOSTO de 2020 

Tendo em vista o parecer do Árbitro de Partida, referente à suspensão imposta ao animal ELEGANT QUEEN, está 
automaticamente liberado para inscrição (Res.CC de 01/10/19); 

a) 

Multar o treinador J.A.LOPES em R$1.000,00, por reincidência no descumprimento de determinação da Administração 
das Vilas Hípicas em relação a evento ocorrido na cocheira 7 da Vila Lagoa; 

b) 

Multar o treinador J.S.GUERRA em R$100,00, por cachorro sob sua responsabilidade, estar solto na Vila Hípica no dia 
07/08/2020; 

c) 

Multar os treinadores L.ESTEVES (LA LINDA), M.T.COSTA (FLIKA KENTUCKY) e AD.MENEGOLO (HERIVELTO) em 
R$25,20, por falta da solicitação de entrada (item 1.10 do Regulamento para Entrada, Alojamento e Saída de Cavalos 
das Vilas Hípicas); 

d) 

Coleta de material biológico para envio ao California Animal Health and Food Safety Laboratory System da 
Universidade da California Davis - Sacramento, CA Estados Unidos: 
 
Páreos Indicados: 
 
Reunião 294 - Domingo - 09/08/2020 - 4º páreo (Grupo III)  
 
1º lugar - IN ESSENCE / 2º lugar - GATA Y FLOR / 8º lugar - I BELIEVE THAT 
 
Reunião 294 - Domingo - 09/08/2020 - 6º páreo (Listed)  
 
1º lugar - HACIENDA 
 
Páreo Sorteado: 
 
Reunião 294 - Domingo - 09/08/2020 - 7º páreo (Comum) - 1º lugar - NUIT NOIRE 
 
Reunião 302 - Segunda-Feira - 10/08/2020 - 2º páreo (Comum) - 1º lugar - LUCIEN CROCHET; 

e) 

Alterar a forma de recebimento dos lances nos páreos de claiming, estabelecendo o que segue: 
 
Os lances deverão ser entregues na Secretaria da Comissão de Corrida, 
 
- Claiming aos Domingos - Recebimento dos lances até às 15 horas da sexta-feira. 
 
- Claiming às Segundas-Feiras - Recebimento dos lances até às 14 horas do respectivo dia. 
 
- Claiming às Terças-Feiras - Recebimento dos lances até às 14 horas do respectivo dia. 
 
 
Lembramos que devido às restrições impostas pela pandemia da COVID-19 e pela manutenção do 
distanciamento social, o plantão do claiming na tribuna dos profissionais não está funcionando. 

f) 

A COMISSÃO DE CORRIDAS 
AUTORIZA A DIVULGAÇÃO 

EM 12/08/2020 
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