
 
 
 Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 16 de março de 2019 
 
 RESOLUÇÕES: 
 
1ª) Comunicar que as inscrições para os GRANDES PRÊMIOS “PRESIDENTE JOSÉ DE SOUZA 

QUEIROZ”–(G2)- reservado a produtos de 2 anos, na distância de 1.400 metros, pista de grama, 
”PRESIDENTE GUILHERME ELLIS”–(G2)- reservado a potrancas de 2 anos, na distância de 
1.400 metros, pista de grama, “PRESIDENTE WALDYR PRUDENTE DE TOLEDO”–G3)- 
reservado a produtos de 3 e mais anos, na distância de 1.000 metros, pista de grama, 
“PRESIDENTE JOSÉ CERQUNHO DE ASSUMPÇÃO”–(G3)- reservado a produtos de 3 e mais 
anos, na distância de 1.600 metros, pista de grama, “RAPHAEL AGUIAR PAES DE BARROS”–
(G3)- reservado a produtos de 3 e mais anos, na distância de 2.400 metros, pista de grama e 
“PREFEITO FABIO DA SILVA PRADO”–(G2)- reservado a éguas de 3 e mais anos, na distância 
de 2.000 metros, pista de grama,  chamados para o dia 06 de abril p.f., serão recebidas até às 
14:00 horas do dia 25 do corrente (segunda-feira), mediante os pagamentos ou débitos 
referidos na Tabela de Valores dos Addeds – (VIDE SITE). 
    

2ª) Estender por 2 (duas reuniões) a penalidade aplicada anteriormente ao jóquei  A.Mesquita, por ter 
prejudicado competidor nos 250 metros finais, pilotando Pioppo. 
   

3ª) Multar em R$20,00, M.Dias (Tender-Quest), por não declarar no respectivo Livro, a  ocorrência 
verificada na partida.  

4ª) Multar em R$20,00, por terem perdido o chicote na reta de chegada, N.A.Santos (Dewy) e R.Viana 
(Litle Querubin). 
 

5ª) Multar, por terem feito o cânter irregular, em R$20,00, J.Lemos (Gioia de Vivere), e em R$40,00 
A.Mesquita (Xaxado e Zazá Veloz) e A.L.Silva (Hot-Quartz e Harvard Inglesa). 
 

6ª) Chamar a atenção do treinador de Crémant, para a indocilidade desse animal na partida. 
 

7ª) Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo, futura inscrição de Tara de 
Birigui, por indocilidade na partida. 
 

  
 São Paulo, 19 de março de 2019                         Comissão de Corridas 
  
  
  
  
  
  
  

 
 


