DELIBERAÇÕES N° 62 – 2018/2019
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS DE 13 DE MAIO DE 2019
REFERENTE ÀS CORRIDAS DO DIA 10 DE MAIO DE 2019
1. Julgar regular os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 10 de Maio de 2019.
2. Homologar os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 5 de Abril de 2019.
3. Abrir Sindicância para apurar incidente envolvendo o jóquei E.GOMES e o treinador L.ARIAS
após a disputa do quinto páreo da reunião de 10 de maio de 2019.
4. Concluída a Sindicância para apurar eventual conduta irregular dos jóqueis C.FARIAS e
L.CONCEIÇÃO após a disputa do quarto páreo da reunião de 26 de abril de 2019, a Comissão
de Corridas decidiu pelo seu arquivamento.
5. Suspender o jóquei B.S.PASSOS (BERLIN LIGHT), por uma reunião, por desvio de linha na
reta de chegada (Art.140).
6. Estender a suspensão do jóquei B.S.PASSOS, por mais uma reunião, por infração ao Art. 61b do Código Nacional de Corridas.
7. Suspender o jóquei C.FARIAS (WOZZECK), por uma reunião, por prejudicar competidor no
percurso (Art.140).
8. Suspender o jóquei E.S.TEIXEIRA, por uma reunião, por infração ao Art.61-E do Código
Nacional de Corridas.
9. Suspender o jóquei E.GOMES (PRÍNCIPE VI), por uma reunião, por desvio de linha na reta de
chegada (Art.140).
10. Estender a suspensão do jóquei E.GOMES (MUCHO FON), por mais duas reuniões, por
embaraço deliberado em relação a adversário (Art.140).
11. Suspender os registros de cavalariços dos Srs. ALCEU DE VARGAS ORDESTO, JULIO CÉSAR
SOARES e VALDONI ANTUNES DE OLIVEIRA até que se vinculem a treinador registrado.
Ultrapassado o período de 60 dias sem comunicação de vinculação o registro será
cancelado.
12. Informar que a partir de 1º de julho de 2019 somente será permitido o registro e a
manutenção de registro de cavalariços empregados de treinador ou de empresa titulada por
treinador.
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13. Cancelar o registro de supervisor do Sr. PAULO RONI AIRES MELO pela não apresentação de
documento essencial para a manutenção do mesmo, ficando advertido o treinador
A.GARCIA que, em caso de constatação da manutenção de atividade pelo supervisor,
responderá por multa.
14. Conceder a Sra. ANA CRISTINA FONSECA PUJOL o registro da farda: Azul, VV e gola amarela,
mangas azuis com duas listras amarelas e boné amarelo.
15. Conceder matrícula de proprietário ao Sr. TOMAZ PY SOSTRUZNIK.
16. Conceder ao Sr. TOMAZ PY SOSTRUZNIK o registro da farda: Vermelho e preto em metades,
mangas vermelhas com braçadeiras pretas.
17. Conceder matrícula de proprietário aos Srs. LUIZ ADRIANO & CARLOS R.MALLMANN.
18. Conceder aos Srs. LUIZ ADRIANO & CARLOS R.MALLMANN o registro da farda: Branco,
chevron vermelho, mangas vermelho e branco em quadros, com boné vermelho.
19. Multar o jóquei N.SILVA (GARÇA PEDRITENSE), em R$ 31,25 (trinta e um Reais com vinte e
cinco centavos), por atraso no cânter.
20. Multar o jóquei E.GOMES (EL SYDNEY), em R$ 31,25 (trinta e um Reais com vinte e cinco
centavos), por perda do chicote na reunião do dia 3 de maio de 2019.
21. Multar o jóquei E.GOMES (EL SYDNEY), em R$ 31,25 (trinta e um Reais com vinte e cinco
centavos), por omissão de ocorrência na reunião do dia 3 de maio de 2019.
22. Multar o treinador C.A.MOURA (EROS THE LORD), em R$ 31,25 (trinta e um Reais com vinte
e cinco centavos), pela não utilização de acessório (arminho) comunicado na papeleta de
inscrição.
23. Multar o treinador H.PIRES (SIMULATOR), em R$ 31,25 (trinta e um Reais com vinte e cinco
centavos), pela não utilização de acessório (arminho) comunicado na papeleta de inscrição.
24. Multar o treinador H.P.MACHADO (PODEROSO LÔ), em R$ 31,25 (trinta e um Reais com
vinte e cinco centavos), por utilização de acessório (aparelho de língua) não comunicado na
papeleta de inscrição.
25. Multar o treinador H.P.MACHADO (ODIN), em R$ 31,25 (trinta e um Reais com vinte e cinco
centavos), por informação equivocada de proprietário na papeleta de inscrição.
26. Multar o treinador S.RODRIGUES (BOM COMPANHEIRO e BARRA BONITA), em R$ 62,50
(sessenta e dois Reais com cinqüenta centavos), por inscrição indevida.
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27. Multar o treinador A.SOARES, em R$ 62,50 (sessenta e dois Reais com cinqüenta centavos),
por inscrição indevida e declaração não correspondente a verdadeira com relação ao
número de vitórias do animal GREAT CANAL. Esclarece ainda a Comissão de Corridas que a
inscrição não foi aproveitada em relação á segunda opção, pois a constatação somente
ocorreu após o fechamento da programação.
28. Multar o treinador A.C.SANTANA, em R$ 62,50 (sessenta e dois Reais com cinqüenta
centavos), pela utilização de cavalariço sem registro no dia 7 de maio de 2019.
29. Multar o jóquei N.SILVA em R$ 31,25 (trinta e um Reais com vinte e cinco centavos), por
ausência injustificada nos trabalhos de raia.
30. Conceder prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que os jóqueis A.FARIAS, C.FARIAS e
J.A.RODRIGUES justifiquem as razões para o descumprimento da obrigação contida no Art.
61-b do Código Nacional de Corridas, na semana do dia 30 de abril de 2019.
31. Proibir de correr o animal DESEJADO AMERICAN, até 25/05/2019, por apresentação de
forfait veterinário, salvo autorização do Serviço de Veterinária.
32. Elevar à terceira categoria o aprendiz RICARDO DORNELLES (R.DORNELLES), por ter obtido
sua quinta vitória.
33. Comissários que atuaram na reunião: Flávio Obino Filho, Flávio Motta, Geraldo Medina
Olendzki, Luiz Otávio Garcia Morais, Ricardo Ruschel e Vitório Antonio Rodriguez.

PROFISSIONAIS SUSPENSOS
NOME
C.FARIAS
E.S.TEIXEIRA
B.S.PASSOS
E.GOMES
D.L.ALBRES (PR)

PERÍODO
Até 17/05/2019.
Até 17/05/2019.
Até 24/05/2019.
Até 31/05/2019.
180 dias.

ANIMAIS SUSPENSOS
UNHA DE GATO
ON OFFER
OPEN HEARTED
ZAMBOMBAZO
DESEJADO AMERICAN
BELLAWATCH
FERMENTO EM PÓ
CORES DE ROMA
ETIQUETA

Aprovação em teste público.
Aprovação em teste público.
Aprovação em teste público.
Até 18/05/2019.
Até 25/05/2019.
Até 26/05/2019.
Até 02/06/2019.
Aprovação pelo Serviço de Veterinária.
Aprovação pelo Starter.
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