
                        

  

       
 
Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 18 de julho de 
2020. 

 
RESOLUÇÕES: 
 
 

1ª) Tendo em vista que os principais centros hípicos do país já realizam e exigem exames AIE 
com validade de 2 meses em acordo com a Instrução Normativa 45/2004 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, capítulo IV, artigo 12 e principalmente tendo em 
vista maior segurança e saúde de nosso plantel, comunicamos que a partir do dia 
22/07/2020 o JCSP passará a realizar os exames de AIE a cada 2 meses. 

2ª) Multar em R$20,00, por terem perdido o chicote na reta de chegada, W.Ariel (Cavalo 
Marinho) e M.Mesquita (Diva do Jaguarete). 

3ª) Multar em R$50,00, por ter feito o cânter de forma irregular, A.L.Silva (Jimena). 

4ª) Multar em R$20,00, por não terem relatado no respectivo Livro, a ocorrência verificada 
logo após a partida M.Mesquita (Juju Popular) e por não terem relatado as ocorrências 
verificadas durante o percurso, P.Jesus (Intriga da Oposição), Rudinick Viana  (Cherry 
Soda) e W.Ariel (Nat Champ). 

5ª) Multar em R$60,00, por desvio de linha na reta de chegada, F.Larroque (Baita Blade). 

6ª) Suspender por 01 (uma) reunião, dia (01/08/2020), G.Cardoso (On My Own) e A.Mesquita 
(India Cy), por desvio de linha na reta de chegada (Art.143 §1º do CNC). 

7ª) Proibir a participação em corridas promovidas por esta Sociedade, do animal Princesa 
Catarina, no período de 17/07/2020 a 15/08/2020, por ter apresentado hemorragia 
pulmonar grau IV (artigo 09 do Regulamento para Uso de Furosemida). 
 

8ª) Chamada Extra para as corridas de 1° de agosto: 
 
C7 – Claiming R$4-8 mil  
Produtos de 5 e mais anos até 1 vitória e Éguas de 4 e mais anos até 1 vitória 
1.300 metros – Grama 
 
Agnes Jolie 
Deserto 
Fangio 
Going To 
Máquina do Raul 
Mario Sérgio 
No Stress 
Ursa 
Witch Hag 
Zazá Veloz 

9ª) Chamada Extra para as corridas de 8 de agosto: 
 
M1B – Potros e Potrancas de 3 anos sem vitória – 1.500 metros – Areia 

  
                            

São Paulo, 21 de julho de 2020             Comissão de Corridas 

  
  

  
                      


