INFORMATIVO
Realizações e medidas adotadas pela nova diretoria:
1) Em 13/01/2018, reunião de Diretoria, reunião com funcionários, reunião com os treinadores e Comissão
de Corridas.
2) Em 21/08/2017, ainda na gestão anterior, foi enviada circular sobre Assembleia realizada em 19/08/2017,
conclamando TODOS OS DEVEDORES para negociação dos débitos até 31/08/2017, devido ao grande
montante de juros que o Jockey Club estava pagando e pendências com os credores.
A nova Diretoria prorrogou a negociação dos débitos até 31/01/2018 (5 meses a mais).
Encerrado o prazo para negociações, os débitos passaram a ser corrigidos conforme amplamente
divulgado.
3) O Jockey Club de Sorocaba recebeu empréstimos de seus diretores e quitou todas suas dívidas e
impostos. O Jockey Club de Sorocaba nada deve a bancos, proprietários, fornecedores, funcionários e
profissionais.
4) Implantado máquina de cartão de crédito para acerto de contas.
5) Retorno da conta corrente no Bradesco, com renegociação das taxas.
6) Criação do “Leilão Jockey Club de Sorocaba Mixed Sale” em 30/06/2018 para gerar receitas.
7) Alteração das datas de corridas para domingo nos fins de semana que houver grandes leilões no sábado.
8) Início de divulgação do Jockey Club de Sorocaba na comunidade da região: dia 04/03/2018 (domingo), a
largada da “Kiss Run”, corrida de rua só para mulheres, conhecida como corrida do batom, envolvendo
participantes de toda a região de Sorocaba.
9) Comissão de Corridas: Nilson Genovesi, Alexandre Dias, Dr. Júlio Clímaco, Dr. Ricardo Esquerre e
Henrique Oselieiro.
10) Criado o grupo de “Futuros Líderes” que participarão das decisões do Jockey Club de Sorocaba formado
por: Tiago Dollo, Marcos Zaborowsky, Pedro Barbizan, Izana Dal Molin, Eriquinho Braga, Ralphinho Terra.
11) Finais dos Grandes Prêmios terão 6 animais no máximo (sempre que possível) exceto CHALLENGE e
POTRO DO FUTURO com regulamento próprio de finalistas.
12) Regras implantadas na Vila Hípica:
a) Proibido o uso e comercialização de qualquer tipo de droga, sob pena de expulsão da Vila Hípica.
b) Proibido música alta na Vila Hípica.
13) Contratação de designer para elaboração de materiais de divulgação do Jockey Club de Sorocaba.
14) Definido calendário completo de 2019, com as corridas em Sorocaba iniciando-se em 17/03/2019 até
23/11/2019.
15) Animais correrão em nome do proprietário no Stud Book da ABQM.
16) Lançado o GRAN PRIX 2019, com as pré-inscrições até 11/03/2018, por apenas R$ 1.250,00 (em 10
parcelas). A pré-inscrição dá direito ao proprietário/comprador do animal de confirmar no GRAND PRIX
por apenas R$ 5.000,00 (divido em 10 parcelas), ao invés de ser inscrito com multa por R$ 12.500,00.
17) Lançado o CHALLENGE 2019, em parceria com a AQHA, cujo ganhador da América do Sul disputará a
grande final nos USA com bolsa de US$ 350.000,00.
18) Definido peso mínimo para os jóqueis a partir de 2018 em 52 Kg.
19) Aprovada nova Tabela de Índices de Velocidade para 2018.
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