JOCKEY CLUB BRASILEIRO
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS

BOLETIM OFICIAL Nº 130 de 27 de JUNHO de 2017
RESOLUÇÕES DA COMISSÃO DE CORRIDAS
Referentes ao programa de 19 de JUNHO de 2017
a) Suspender o aprendiz M.STAITI (KARA WALKER), no dia 07/07/17, por prejudicar a competidora RAINHA JUDITH na
partida (Art.140);
b) Suspender o aprendiz A.FARIAS (KENDO STORM), no dia 07/07/17, por prejudicar o competidor UTHRED 300 metros
após a partida (Art.140);
c) Multar o jóquei M.GONÇALVES (FOLHA CORRIDA) em R$50,00, por fazer o cânter destribado (Art.125 - parágrafo
1º);
d) Proibir de correr o animal SPEED BOLT, até 19/07/17, por apresentar hemorragia pulmonar grau V, podendo no
entanto ser inscrito no período, se medicado com furosemida (Res. da CC de 12/11/01);
e) Determinar que os animais CANADA e ESCORT WAR, retirados por problema veterinário, só possam ser inscritos a
partir do dia 10/07/17 (Resolução da CC de 06/11/09);
f) Advertir o treinador J.R.LOUREIRO (COMANDANTE RODRIGO), pela balda na partida de seu pensionista (Art.107).
Referentes ao programa de 23 de JUNHO de 2017
a) Proibir de correr o animal IDOLO POP, até 23/07/17, por apresentar hemorragia pulmonar grau V (Regulamento de
Furosemida);
b) Determinar que o animal DICO ZAIA, retirado por problema veterinário, só possa ser inscrito a partir do dia 17/07/17
(Resolução da CC de 06/11/09);
c) Advertir a treinadora C.RESENDE (KYANO), pela indocilidade de seu pensionista (Art.107).
Referentes ao programa de 24 de JUNHO de 2017
a) Suspender o aprendiz M.STAITI (BICYCLING), de 08/07/17 até 10/07/17, por prejudicar os competidores GRATO
AMIGO e ILVYRRHYTHM na partida (Art.140);
b) Multar o treinador M.ANDRADE (GALÁPAGOS) em R$60,00, por não entregar compromisso de montaria (Res. da CC
de 22/08/12);
c) Multar o treinador M.BORIONI (PEDRA PRETA SARGE) em R$200,00, por não ter apresentado seu pensionista com
acessório (Língua amarrada) e ter solicitado na inscrição (Res.da CC nº 13 de 02/08/2016);
d) Multar o treinador R.SOLANES (POWER POTION) em R$200,00, por não ter apresentado seu pensionista com
acessório (Roseta) e ter solicitado na inscrição (Res.da CC nº 13 de 02/08/2016).
Referentes ao programa de 25 de JUNHO de 2017
a) Suspender o treinador J.F.REIS (ZAURA SILVER), de 04/07/17 até 18/07/17, por não apresentar sua pensionista
(Serviço Veterinário) no horário determinado (Art.47-L);
b) Multar o jóquei V.GIL (ISLA VISTA) em R$200,00, reincidente em atraso para o cânter (Art.131-parágrafo 3º);
c) Multar o treinador M.R.LOPES (NOW FOREVER) em R$200,00, por utilizar seu pensionista com acessório (Língua
amarrada) e não ter solicitado na inscrição (Res.da CC de 02/08/16);
d) Determinar que os animais CABULÉ, BIG MAC e MILLIONAIRE, retirados por problema veterinário, só possam ser
inscritos a partir do dia 17/07/17 (Resolução da CC de 06/11/09).
Referentes ao programa de 26 de JUNHO de 2017
a) Multar o jóquei R.SALGADO (KUARASHI) em R$30,00, por excesso de peso na repesagem;
b) Multar o jóquei W.S.CARDOSO (DEPONTA A PONTA) em R$45,00, por excesso de peso na repesagem;
c) Multar o jóquei A.CORREIA (COSTA QUENTE) em R$60,00, por excesso de peso na repesagem;
d) Multar o aprendiz A.FARIAS (IGNIÇÃO) em R$60,00, por excesso de peso na repesagem;
e) Multar o jóquei A.F.MATOS (VEM COM PRESSA) em R$75,00, por excesso de peso na repesagem;
f) Multar o jóquei R.SALGADO (DUSHANGE) em R$90,00, por excesso de peso na repesagem;
g) Multar o jóquei I.CORREA (PATUREBA) em R$120,00, por excesso de peso na repesagem;
h) Multar o jóquei I.CORREA (ELPHO CAÇADOR) em R$210,00, por excesso de peso na repesagem;
i) Multar os treinadores C.RESENDE (TOLOMEO) e L.J.REIS (IGNIÇÃO) em R$30,00, por excesso de peso no
equipamento, na repesagem.
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Em 27 de JUNHO de 2017
a) Dar por cumprida a pena imposta ao jóquei R.COSTA, divulgada no Boletim Oficial nº 116 de 17/05/2017 ;
b) Deferir os pedidos de renovação de matrícula para o Ano Hípico 2017/2018, dos seguintes treinadores:
A.L.Morais, A.R.Silva, C.Morgado Neto, E.Ferreira, J.Queiroz, L.H.Vieira, N.R.Santos ;
c) Deferir, em caráter provisório, por 90 (noventa) dias o pedido renovação de matrícula de jóquei de: J.Coelho
;
d) Deferir os pedidos de renovação de matrícula dos agentes de montaria abaixo listados para o Ano Hípico 2017/2018:
ALESSANDRO MENDES DAMASCENO - M.S.MACHADO
CESAR EDUARDO MARQUES MENDES - B.PINHEIRO
DANILO DOS SANTOS AGLIO - L.HENRIQUE e W.S.CARDOSO
GABRIEL DE FREITAS BALVETTI - J.MOUTA
HELDER DA COSTA FERNANDES DOS SANTOS - H.FERNANDES
JOÃO ROBERTO STAITI - M.STAITI
LEANDRO MANCUSO DA CRUZ - A.FARIAS e I.R.MENDES
PAULO CEZAR MILENO - I.CORREA e W.BLANDI
PAULO GAMA - V.MOTA
RODRIGO SERAFIM LOPES - M.BRUNO
WILLIAM FRANCISCO - V.GIL
OBS.: AS PESSOAS QUE NÃO ESTIVEREM DEVIDAMENTE CADASTRADAS NA COMISSÃO DE CORRIDAS E,
ESTIVEREM ATUANDO COMO AGENTES DE MONTARIA IRREGULARMENTE, SERÃO PROIBIDAS DE ENTRAR
NAS DEPENDÊNCIAS DO HIPÓDROMO DA GÁVEA, CONFORME ARTIGO 186 PARÁGRAFO 2º ;

e) Comunicar que os assistentes, segundos-gerentes e encilhadores, dos treinadores que já tiveram suas matrículas,
ou renovações, deferidas para a temporada 2017/2018, podem procurar a Secretaria da Comissão de Corridas a fim de
renovarem seus cadastros;
f) Cancelar a matrícula do jóquei W.FREITAS a pedido do mesmo;
g) Tornar sem efeito a proibição do animal SÈLAVY divulgada no Boletim Oficial nº 127, letra "k" do dia 18/06/2017;
h) Multar em R$50,00 o redeador RENILSON MACHADO COSTA (mat.202) e os cavalariços MANOEL EDILSON
ALVES DOS SANTOS (mat.5532) e JOSÉ CARLOS RIBEIRO (mat.5537), por atravessarem a pista de grama no
prolongamento da reta, na altura dos 800 metros, infringindo assim as circulares 004/17 de 08/05/17 e 005/17 de
12/05/17, ambas da Administração das Vilas Hípicas ;
i) Coleta de material biológico para envio ao Laboratoire des Courses Hippiques (França):
Animais indicados:
Reunião 1532 - Sábado - 24/06/2017 - 5º páreo (Comum) - 6º lugar
Reunião 1544 - Domingo - 25/06/2017 - 7º páreo (Listed) - 1º, 2º e 3º lugares

Páreos sorteados:
Reunião 1532 - Sábado - 24/06/2017 - 6º páreo (Comum) - 1º lugar
Reunião 1544 - Domingo - 25/06/2017 - 2º páreo (Comum) - 1º lugar.
A COMISSÃO DE CORRIDAS
AUTORIZA A DIVULGAÇÃO
EM 27/06/2017
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