
SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS 

JOCKEY CLUB BRASILEIRO 

BOLETIM OFICIAL Nº 39 de 13 de OUTUBRO de 2021 

RESOLUÇÕES DA COMISSÃO DE CORRIDAS 

Referentes ao programa de 10 de OUTUBRO de 2021 

Suspender o aprendiz W.PEREIRA (ORAÇÃO), por 2 (duas) reuniões, por prejudicar as competidoras PURA 
LIBERDADE, AMAZINGLY e JUST MY LUCK nos 800 metros finais (Art.140); 

a) 

Suspender o jóquei J.PIERRE (CACIQUE BOLD ), por 1 (uma) reunião, por prejudicar o competidor HOAX na partida 
(Art.140); 

b) 

Multar o jóquei H.FERNANDES (PLATA PURA) em R$48,00, reincidente em desvio de linha nos 30 metros finais 
(Art.143); 

c) 

Multar os jóqueis M.S.MACHADO (AMAZINGLY), I.R.MENDES (TACTICAL SPEED) e W.BLANDI (QUELLER(ARG)) 
em R$18,00, por omissão de registro no livro de ocorrência (Art.145); 

d) 

Multar os jóqueis W.BLANDI (HOAX) e H.FERNANDES (PURA LIBERDADE) em R$36,00, reincidentes em omissão 
de registro no livro de ocorrência (Art.145); 

e) 

Multar o jóquei H.FERNANDES (PLATA PURA) em R$36,00, por uso imoderado do chicote (Art.146) (17 chicotadas); f) 

Multar o treinador J.F.REIS (CACIQUE BOLD ) em R$120,00, por utilizar seu pensionista com acessório (antolhos) e 
não ter solicitado na inscrição (Res.da CC de 06/02/18); 

g) 

Proibir de correr o animal TACTICAL SPEED, até 25/10/21, por indocilidade (Art.107) e somente permitir nova 
inscrição, mediante parecer favorável do Árbitro de Partida do JCB; 

h) 

Determinar que os animais GARDE À VUE, PRECIOUS STAR e GINGER TOUCH, retirados por problema veterinário, 
só possam ser inscritos a partir do dia 27/10/21 (Resolução da CC de 03/10/17). 

i) 

Referentes ao programa de 11 de OUTUBRO de 2021 

Suspender o jóquei H.FERNANDES (DIXIELAND), por 1 (uma) reunião, por prejudicar os competidores PACO 
CAMINO, TRAPISTA e KING FIVE nos 150 metros após a partida (Art.140); 

a) 

Multar o treinador V.GOMES (FIRE STAR) em R$24,00, por não apresentar seu pensionista convenientemente arreado 
(Art.47-C); 

b) 

Multar os jóqueis E.FERREIRA FILHO (KING FIVE), W.S.CARDOSO (TRAPISTA) e B.QUEIROZ (PACO CAMINO) em 
R$18,00, por omissão de registro no livro de ocorrência (Art.145); 

c) 

Multar o aprendiz B.MELO (NO VA MAS) em R$18,00, por omissão de registro no livro de ocorrência (Art.145); d) 

Multar o jóquei H.FERNANDES (ALBINONI) em R$72,00, reincidente em uso imoderado do chicote (Art.146) (15 
chicotadas); 

e) 

Determinar que os animais QUEBRA-GALHO, WEST IMIGRANT, PARIS SEIS, DOUBLE BLACK, JABBOUR, LADY 
OF RACING e YOU TIGER, retirados por problema veterinário, só possam ser inscritos a partir do dia 27/10/21 
(Resolução da CC de 03/10/17). 

f) 

Referentes ao programa de 12 de OUTUBRO de 2021 

Multar o jóquei B.QUEIROZ (XÁTRIA) em R$18,00, por atraso para o cânter (Art.131-parágrafo 3º); a) 

Multar o aprendiz V.ESPINDOLA (LEXUS) em R$12,00, por desvio de linha nos 100 metros finais (Art.143); b) 

Multar o jóquei V.MOTA (FAVORITO E MAU) em R$153,00, por excesso de peso na pesagem; c) 

Multar o jóquei W.S.CARDOSO (ORGANICO) em R$36,00, reincidente em omissão de registro no livro de ocorrência 
(Art.145); 

d) 

Multar o jóquei A.CORREIA (MARACUJA SWEET) em R$18,00, por ultrapassar o horário para fazer a pesagem 
(Art.122 § 7º); 

e) 

Multar o jóquei W.S.CARDOSO (BONS VENTOS) em R$36,00, por uso imoderado do chicote (Art.146) (17 
chicotadas); 

f) 

Proibir de correr o animal ALMADO, até 10/01/22, reincidente em apresentar claudicação mesmo medicado com 
Fenilbutazona (Resolução da CC de 25/04/18, uso de Fenilbutazona); 

g) 

Proibir de correr o animal ZIG ZAG, até 11/11/21, por apresentar claudicação mesmo medicado com Fenilbutazona 
(Resolução da CC de 25/04/18, uso de Fenilbutazona); 

h) 

Página 1 de 2 



Referentes ao programa de 12 de OUTUBRO de 2021 

Determinar que os animais RUMOROSO e PRIVILEGE, retirados por problema veterinário, só possam ser inscritos a 
partir do dia 27/10/21 (Resolução da CC de 03/10/17); 

i) 

Advertir o treinador J.F.REIS (SERKET), pela indocilidade de sua pensionista (Art.107). j) 

Em 13 de OUTUBRO de 2021 

Promover a jóquei o aprendiz de 1ª categoria Ivan Vitor Espindola da Silva (V.ESPINDOLA) a partir de 20/10/2021, 
por ter o mesmo cumprido o tempo regulamentar e haver demonstrado necessárias aptidões para o exercício da 
profissão; 

a) 

Multar em R$ 50,00 (cinquenta reais) o Cavalariço WELERSON PEREIRA GONÇALVES (mat. 5562) por não devolver 
o uniforme após as corridas dos dias 03 e 04/10/21 ao vestiário dos Cavalariços; 

b) 

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 1013 - Domingo - 10/10/2021 - 5º páreo (Listed) - 1º Lugar - HANG LOOSE 
                                   2º Lugar - PLATA PURA 
 
Páreos sorteados: 
 
Reunião 1013 - Domingo - 10/10/2021 - 1º páreo (Comum) - 1º Lugar - ILHÉUS IS BACK 
 
Reunião 1013 - Domingo - 10/10/2021 - 2º páreo (Comum) - 1º Lugar - DEMONIO 
 
Reunião 1013 - Domingo - 10/10/2021 - 3º páreo (Comum) - 1º Lugar - JUSTICE GIRL 
 
Reunião 1013 - Domingo - 10/10/2021 - 4º páreo (Comum) - 1º Lugar - OUSADIA E ALEGRIA 
                                4º Lugar - OLINDA 
 
Reunião 1024 - Segunda - 11/10/2021 - 1º páreo (Comum) - 1º Lugar - JUJU SALIMENI 
 
Reunião 1024 - Segunda - 11/10/2021 - 3º páreo (Comum) - 1º Lugar - ZANDA 
 
Reunião 1024 - Segunda - 11/10/2021 - 6º páreo (Comum) - 1º Lugar - CLIJSTERS 
 
Reunião 1024 - Segunda - 11/10/2021 - 7º páreo (Comum) - 1º Lugar - DIXIELAND 
 
Reunião 1024 - Segunda - 11/10/2021 - 8º páreo (Comum) - 1º Lugar - BARBARO GLORY 
 
Reunião 1032 - Terça - 12/10/2021 - 1º páreo (Comum) - 1º Lugar - OLYMPIC LINCOLN 
 
Reunião 1032 - Terça - 12/10/2021 - 2º páreo (Comum) - 1º Lugar - MAGISTRADO 
 
Reunião 1032 - Terça - 12/10/2021 - 3º páreo (Comum) - 1º Lugar - EFETIVO BULL 
 
Reunião 1032 - Terça - 12/10/2021 - 7º páreo (Comum) - 1º Lugar - TIZKOVIE. 

c) 

A COMISSÃO DE CORRIDAS 
AUTORIZA A DIVULGAÇÃO 

EM 13/10/2021 
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