DELIBERAÇÕES N° 30 – 2018/2019
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CORRIDAS DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
REFERENTE ÀS CORRIDAS DO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2018
1. Julgar regular os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 7 de
Dezembro de 2018.
2. Homologar os resultados das corridas realizadas na reunião do dia 1° de
Novembro de 2018.
3. Concluída a sindicância a respeito de afirmação feita pelo proprietário Sr.
Newton Augusto dos Santos em rede social mantida pelo JCRGS para captação
de apostas. RESOLVE a Comissão de Corridas do JCRGS enquadrar o
procedimento do Sr. NEWTON AUGUSTO DOS SANTOS, de disseminar em rede
social de interesse do JCRGS informação não verdadeira com o intuito de
denegrir o órgão, como conduta reprovável a luz do art. 11, § 1º, do CNC,
impondo a punição de suspensão do registro de proprietário por três reuniões
contadas a partir de 14 de Dezembro de 2018.
4. Concluída a sindicância para apurar o empenho do jóquei L.CONCEIÇÃO
(GENTE BEM), na disputa do 7° páreo da reunião do dia 30 de Novembro de
2018, a Comissão de Corridas delibera pelo seu arquivamento.
5. Concluída a sindicância para apurar eventuais irregularidades durante a disputa
do 4° páreo da reunião do dia 30 de Novembro de 2018, a Comissão de
Corridas resolve:
a) Suspender o jóquei L.CONCEIÇÃO (DÓ MENOR), por 90 (noventa) dias, a
partir de 10 de Dezembro de 2018, na forma do Art. 138 do Código
Nacional de Corridas, ficando proibida a sua entrada no Hipódromo e suas
dependências enquanto perdurar a pena aplicada.
b) Suspender o jóquei E.GOMES (ODARA NEGRA), por uma reunião, por
prejuízo a competidora ÉCLAIR durante o percurso (Art.140).
c) Multar o treinador G.FERNANDES (LORNA SIMPSON), em R$ 62,50
(sessenta e dois Reais com cinqüenta centavos), por omissão de registro no
livro de ocorrência com relação a corrida de 23 de novembro de 2018
(Art.145).
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6. Suspender o jóquei L.COSTA (GENTE BEM), por uma reunião, por prejudicar
competidores na partida (Art.140).
7. Tendo em vista o resultado do exame realizado no animal UREVERYTHING,
primeira colocada no segundo páreo (168), da reunião N° 20, realizada em 16
de novembro de 2018, não ter constatado a presença de FENILBUTAZONA
conforme informado pelo treinador no ato de inscrição, suspender o
profissional F.SILVA por 30 (trinta) dias, a partir de 10 de Dezembro de 2018,
com base no art. 186, § 3º, do Código Nacional de Corridas.
8. Suspender o treinador C.A.MOURA (EUQUETEAMOMAIS), por 8 (oito) dias, a
partir de 15/12/2018, por ferrageamento alterado (Art.128 § 2°).
9. Suspender o treinador A.C.SANTANA (ASA SUL), por 8 (oito) dias, a partir de
15/12/2018, por ferrageamento alterado (Art.128 § 2°).
10. Multar o treinador A.S.GARCIA (ARQUEIRO DESEJADO), em R$ 31,25 (trinta e
um Reais com vinte e cinco centavos), pela não utilização de arminho
comunicado na papeleta de inscrição.
11. Multar o treinador S.RODRIGUES (OASIS NEGRO), em R$ 31,25 (trinta e um
Reais com vinte e cinco centavos), pela utilização arminho não comunicado na
papeleta de inscrição.
12. Conceder matrícula de jóquei-aprendiz de 4ª categoria a JEAN SANTOS
RIBEIRO (J.S.RIBEIRO), por ter sido aprovado nos testes aos quais foi
submetido;
13. Proibir de correr o animal OLABISI, por duas reuniões, por apresentação de
forfait veterinário.
14. Advertir o treinador C.A.MOURA (URBAINE), pela indocilidade de sua
pensionista (Art.107).
15. Advertir o treinador L.E.FERRAZ pelo mau ferrageamento do animal
ALIGHIERO.
16. Comissários que atuaram na reunião: Carlos Henrique Vaucher Rodrigues,
Flávio Obino Filho, Geraldo Medina Olendzki, Luiz Otávio Garcia Morais,
Ricardo Ruschel e Vitório Antônio Rodriguez.
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PROFISSIONAIS SUSPENSOS
NOME

PERÍODO

E.GOMES
L.COSTA
C.MACEDO
A.C.SANTANA
C.A.MOURA
B.S.PASSOS
F.SILVA
L.CONCEIÇÃO
D.L.ALBRES (PR)

Até 14/12/2018.
Até 14/12/2018.
Até 19/12/2018.
Até 22/12/2018.
Até 22/12/2018.
Até 03/01/2019.
Até 09/01/2019.
Até 09/03/2019.
180 dias.

ANIMAIS SUSPENSOS
ESPADARTE
NIGHT FLIGHT
OLABISI

Até 14/12/2018.
Até 14/12/2018.
Até 21/12/2018.
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