
                        

    
   
Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 04 de abril 
de 2021. 

 
  

1ª) Multar, por terem feito o cânter de forma irregular, em R$50,00, J.M.Coutinho 
(Olympic Joyce) e G.Martins (Imbroglio Mio) e em R$100,00, M.Ribeiro (Purple Rain 
e King Three) 
  

2ª) Multar em R$40,00, por não ter relatado no Livro de Ocorrências o atraso verificado 
na partida, A.L.Silva (Elba do Jaguarete). 
 

3ª) Multar em R$40,00, por não ter relatado no respectivo Livro, a ocorrência verificada 
na reta de chegada, G.Martins (Imbroglio Mio). 
 

4ª) Multar em R$200,00, o treinador T.H.Lopes, por ter corrido o animal Vivattore com a 
língua amarrada, tendo solicitado autorização após o compromisso de montaria. 
 

 5ª) Multar em R$200,00, o treinador B.Alexandre, por não ter comunicado que seu 
pensionista Lord Snow é castrado. 
 

6ª) Suspender, por 01 reunião, dia 17/04/2021, por ter prejudicado competidores na reta 
de chegada, A.R.Oliveira (Eminary). 
 

7ª) Suspender por 02 (duas) reuniões, a partir de 17 do corrente, por ter prejudicado 
competidor na reta de chegada, W.Ariel (Magic Hope). 
 

 8ª) Suspender por 02 (duas) reuniões, a partir de 24 do corrente, por ter prejudicado 
competidor na reta de chegada, P.Jesus (Xarapova). 
 

9ª) Suspender por 08 (oito) dias, a partir de 17 do corrente, A.Mesquita (Pfeiffer), por ter 
prejudicado competidor na reta de chegada com alteração no resultado do páreo. 
(Art.159 do CNC). 
 

10ª) Multar em R$800,00, o treinador V.S.Lopes, responsável pelo animal Go Daddy, por 
ter apresentado seu pensionista na corrida do dia 03/04/2021 com ferrageamento 
impróprio (agarradeiras - não permitido o seu uso no respectivo páreo). 
 

11ª) Chamar a atenção do treinador de Jicarilla para a indocilidade desse animal nos 
trabalhos de alinhamento 
 

12ª) Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo futura inscrição de 
Ictus Cordis, para a balda desse animal em negar-se a partir. 
 

13ª) 
 
 
 

14ª) 

Proibir a participação em corridas promovidas por esta Sociedade, do animal Jet 
Lag, no período de 04/04/2021 a 03/05/2021, por ter apresentado hemorragia 
pulmonar grau IV (Artigo 09 do Regulamento para Uso de Furosemida). 
 
Aceitar as explicações prestadas e advertir o treinador A.F.Correia, por não 
comunicar devidamente informações a respeito do animal Engine Bryan, 
principalmente sobre sua atuação em 09/03/2021, no Jockey Club Brasileiro. 
 

  
São Paulo, 6 de abril de 2021             Comissão de Corridas 


