
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO 

BOLETIM OFICIAL Nº 12 de 28 de JULHO de 2021 

RESOLUÇÕES DA COMISSÃO DE CORRIDAS 

Referentes ao programa de 25 de JULHO de 2021 

Suspender o jóquei V.GIL (DIMITRI), por 1 (uma) reunião, por prejudicar os competidores JABBERWOCKY e POLO 
NORTE na partida (Art.140); 

a) 

Suspender o aprendiz W.PEREIRA (DANCE WITH ME), por 1 (uma) reunião, por prejudicar as competidoras LULUCA 
e JANDAIA nos 600 metros finais (Art.140); 

b) 

Suspender o aprendiz W.PEREIRA (DANCE WITH ME), por 1 (uma) reunião, por prejudicar as competidoras PURA 
LIBERDADE e JUST YOU AND ME nos 200 metros finais (Art.140); 

c) 

Suspender o aprendiz M.RODRIGUES (JOHANNISBEERE), por 1 (uma) reunião, por prejudicar a competidora TODA 
DE SONHOS nos 30 metros finais (Art.140); 

d) 

Suspender o jóquei M.GONÇALVES (FIRST WENZEL), por 1 (uma) reunião, por prejudicar o competidor JETTJOE na 
partida (Art.140); 

e) 

Multar o jóquei B.PINHEIRO (OITENTA POR HORA) em R$12,00, por desvio de linha nos 200 metros finais (Art.143); f) 

Multar o jóquei L.HENRIQUE (QUEBRA-GALHO) em R$24,00, reincidente em desvio de linha nos 200 metros finais 
(Art.143); 

g) 

Multar os treinadores C.OLIVEIRA (JÁ SOU FELIZ) e N.R.SANTOS (QUICK FEET) em R$36,00, por excesso de peso 
na repesagem; 

h) 

Multar o jóquei C.LAVOR (NORWEGIAN WARRIOR) em R$45,00, por excesso de peso na repesagem; i) 

Multar o jóquei J.PIERRE (GIZ-TOP) em R$54,00, por excesso de peso na repesagem; j) 

Multar o treinador AD.MENEGOLO (CABOCLO K) em R$27,00, por excesso de peso no equipamento, na repesagem; k) 

Multar os jóqueis C.LAVOR (TODA DE SONHOS), H.FERNANDES (POLO NORTE) e W.S.CARDOSO (QUICK 
GOLD) em R$18,00, por omissão de registro no livro de ocorrência (Art.145); 

l) 

Multar o jóquei V.GIL (JETTJOE) em R$72,00, reincidente em omissão de registro no livro de ocorrência (Art.145); m) 

Multar o jóquei B.QUEIROZ (JUST YOU AND ME) em R$90,00, reincidente em omissão de registro no livro de 
ocorrência (Art.145); 

n) 

Multar o jóquei V.GIL (JETTJOE e JULLIPE)  em R$36,00, por ultrapassar o horário para fazer a pesagem (Art.122 § 
7º); 

o) 

Advertir o treinador N.R.SANTOS (WESTERN BULLET), pela balda na partida de seu pensionista (Art.107). p) 

Referentes ao programa de 26 de JULHO de 2021 

Suspender o jóquei V.GIL (DRAGSTER), por 1 (uma) reunião, por prejudicar o competidor JACKPOT nos 200 metros 
finais (Art.140); 

a) 

Suspender o aprendiz A.DUARTE (I'M ALL RIGHT), por 1 (uma) reunião, por prejudicar os competidores ALBINONI, 
REVOADA e OLD PARR na partida (Art.140); 

b) 

Suspender o aprendiz M.AGUIAR (IMPERATORE BORIONI), por 2 (duas) reuniões, por prejudicar os competidores I'M 
ALL RIGHT, ALBINONI e OLD PARR na partida (Art.140); 

c) 

Multar o aprendiz M.RODRIGUES (KING DE BRUYNE) em R$24,00, reincidente em desvio de linha nos 150 metros 
finais (Art.143); 

d) 

Multar o jóquei A.GULART (FIRE STAR) em R$54,00, por excesso de peso na repesagem; e) 

Multar o jóquei M.S.MACHADO(SP) (JACKPOT) em R$18,00, por omissão de registro no livro de ocorrência (Art.145); f) 

Multar o jóquei A.GULART (HERIVELTO) em R$36,00, por omissão de registro no livro de ocorrência (Art.145); g) 

Multar o jóquei M.MESQUITA (DOM MOLINARO) em R$36,00, reincidente em omissão de registro no livro de 
ocorrência (Art.145); 

h) 

Multar o jóquei L.HENRIQUE (JUNGLE KING) em R$36,00, por uso imoderado do chicote (Art.146) (17 chicotadas); i) 
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Referentes ao programa de 26 de JULHO de 2021 

Multar o treinador R.S.SILVA (INDIAN-TEA) em R$18,00, por utilizar seu pensionista com acessório (arminho) e não 
ter solicitado na inscrição (Res.da CC de 06/02/18); 

j) 

Proibir de correr o animal MAGNATA DO IGUASSU, até 25/08/21, por apresentar claudicação mesmo medicado com 
Fenilbutazona (Resolução da CC de 25/04/18, uso de Fenilbutazona) ; 

k) 

Proibir de correr o animal TROVA SERENA, até 25/08/21, por apresentar hemorragia pulmonar grau V (Regulamento 
de Furosemida); 

l) 

Determinar que os animais LA MARIANNE, EL CAPITAN e VENTURER, retirados por problema veterinário, só 
possam ser inscritos a partir do dia 11/08/21 (Resolução da CC de 03/10/17); 

m) 

Advertir o treinador M.CHAVES (DOM MOLINARO), pela balda na partida de seu pensionista (Art.107); n) 

Advertir o treinador R.SOLANES (IRVERNESS), pela indocilidade de sua pensionista (Art.107). o) 

Referentes ao programa de 27 de JULHO de 2021 

Suspender o jóquei W.PIMENTEL (SWEET KOWBOY), por 2 (duas) reuniões, por prejudicar o competidor NATIVO DO 
CERRADO nos 400 metros finais (Art.140); 

a) 

Suspender o jóquei A.CORREIA (IT'S WELL), por 3 (três) reuniões, por prejudicar os competidores AYRTON, HEY 
SEÑOR e SAFARI RULLER(ARG) nos 500 metros finais (Art.140); 

b) 

Suspender o jóquei W.BLANDI (ON DEMAND), de 04/08/21 até 11/08/21, por prejudicar a competidora JUREMA nos 
50 metros finais com alteração de resultado no páreo (Art.159); 

c) 

Multar o treinador AD.MENEGOLO (AYRTON) em R$18,00, por demora na apresentação do animal na raia (Art.131 
parágrafo 3º); 

d) 

Multar a joqueta V.MOTA (NATIVO DO CERRADO) em R$18,00, por excesso de peso na repesagem; e) 

Multar o aprendiz W.PEREIRA (SAFARI RULER(ARG)) em R$18,00, por excesso de peso na repesagem; f) 

Proibir de correr o animal MIDNIGHT ROAD, até 26/08/21, por apresentar hemorragia pulmonar grau V, podendo no 
entanto ser inscrito no período, se medicado com furosemida (Res. da CC de 12/11/01); 

g) 

Determinar que o animal IMORTAL GLORY, retirado por problema veterinário, só possa ser inscrito a partir do dia 
11/08/21 (Resolução da CC de 03/10/17). 

h) 

Em 28 de JULHO de 2021 

Tendo em vista o parecer do Serviço de Veterinária, a suspensão imposta ao animal LAPIZAR, encontra-se cancelada, 
estando o mesmo apto a correr; 

a) 

Conceder matrícula provisória de treinador por 90 (noventa) dias para Luiz Claudio de Oliveira Costa (L.C.COSTA); b) 
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Em 28 de JULHO de 2021 

Coleta de material biológico para envio ao California Animal Health and Food Safety Laboratory System da 
Universidade da California Davis - Sacramento, CA Estados Unidos: 
 
Páreo Indicado: 
 
Reunião 249 - Domingo - 25/07/2021 - 2º páreo (Prova Especial)  - 
 
1º Lugar - UCCELLINO RIBELLE 
 
Páreos Sorteados: 
 
Reunião 249 - Domingo - 25/07/2021 - 1º páreo (Comum)  - 
 
1º Lugar - NUANCE 
 

Reunião 249 - Domingo - 25/07/2021 - 8º páreo (Comum)  - 
 
1º Lugar - I SAW EVERYTHING 
 

Reunião 259 - Segunda - 26/07/2021 - 2º páreo (Comum)  - 
 
1º Lugar - RULER OF STEEL 
 

Reunião 259 - Segunda - 26/07/2021 - 3º páreo (Comum)  - 
 
1º Lugar - JUNGLE KING 
 

Reunião 259 - Domingo - 26/07/2021 - 4º páreo (Comum)  - 
 
1º Lugar - JOE KIDO 
 

Reunião 266 - Terça - 27/07/2021 - 3º páreo (Comum)  - 
 
1º Lugar - PALPITE 
 

Reunião 266 - Terça - 27/07/2021 - 4º páreo (Comum)  - 
 
1º Lugar - OPORTUNA 
 

Reunião 266 - Terça - 27/07/2021 - 5º páreo (Comum)  - 
 
1º Lugar - COCO BONGO 
. 

c) 

A COMISSÃO DE CORRIDAS 
AUTORIZA A DIVULGAÇÃO 

EM 28/07/2021 
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