
                        

  

       
 

 
Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 27 de junho de 
2020. 

 
RESOLUÇÕES: 
 
 

1ª) Multar, por terem feito o cânter de forma irregular, em R$50,00, W.Duarte (Olho Mágico) e 
em R$150,00, F.Larroque (Jurista King, Downey e Big Angel). 
 

2ª) Multar, por não terem relatado no Livro de Ocorrências os atrasos verificados na partida, m 
R$20,00, M.Gulart (Agnes Jolie), W.Duarte (Olho Magico), Z.M.Rosa-PR (Nantucket) e 
M.Ribeiro (Takashi) e em R$60,00, P.Jesus (Intriga da Oposição, Golden Girl Awais e 
Antony Quinn). 
 

3ª) Multar, por desvio de linha na reta de chegada, em R$60,00 V.S.Paiva-PR (Urso de Birigui) 
e em R$120,00, J.Severo (Eminary e Pfeiffer). 
 

4ª) Multar em R$240,00, C.Lavor-RJ (Imbala), pelo excesso de peso constatado na 
repesagem. 
 

5ª) Multar em R$50,00 R.Viana, por ter se apresentado com atraso para o cânter de Lovely 
Wells. 
 

6ª) Multar em R$150,00 o treinador B.Alexandre-SP, por não ter fornecido ao respectivo jóquei 
a farda do proprietário de Isla Vista. 
 

7ª) Multar em R$100,00 o treinador E.P.Gusso, por não ter comunicado que seu pensionista 
Galbas correria com antolhos. 
 

8ª) Suspender por 01 (uma) reunião, dia 11 de julho p.f., M.Ribeiro (Northern Town), por 
prejuízos causados durante o percurso. 
 

9ª) Chamar a atenção dos treinadores de Really Baby e de Japan Baby para a indocilidade 
desses animais na partida. 
 

10ª) 
 
 

11ª) 

Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo, futuras inscrições dos 
animais Intriga da Oposição e Kowboy Fritiz, por indocilidade na partida. 
 
Após sindicância instaurada conforme item 12 da resolução de 22 de junho de 2020, 
resolve a Comissão de Corridas: 

a) Multar o segundo-gerente José Roberto Pereira de Souza em R$400,00 por conduta 
inadequada; 

b) Multar os treinadores C.Soledade, J.C.Ávila, L.Quintana e O.S.Pereira em R$100,00 
por conivência com conduta inadequada; 

c) Aceitar as explicações e advertir o treinador V.S.Lopes; 
d) Advertir o treinador M.André por conta de conduta inadequada de seu funcionário. 
 

  
  
  
                São Paulo, 3 de julho de 2020             Comissão de Corridas 

  
                      


