INFORMATIVO # 10/2018
Quando assumimos o JCS, traçamos metas ambiciosas buscando a FELICIDADE, que estamos
conseguindo em conjunto com cada um de vocês.
A Diretoria está orgulhosa da compreensão, e apoio de todos.
Vamos continuar sendo implacáveis na busca desta FELICIDADE, e aperfeiçoar um dos mais
importantes pontos: A COMPETIÇÃO SAUDÁVEL EM IGUAL CONDIÇÕES.
Vamos combater ao máximo o uso de MEDICAMENTOS PROIBIDOS. Conforme pedido pelos
treinadores, veterinários e proprietários, a relação deles está disponível a todos no escritório do
Jockey, no site da ABQM e no site do JCS.
Todos nós queremos o TURFE LIMPO, o TURFE confiável, onde vence o melhor cavalo e não o
cavalo melhor medicado. Todos aceitam perder, desde que em igualdade de condições. Ninguém
gosta de ser trapaceado.
Nosso esporte é uma opção de lazer inigualável, e trará cada vez mais novos proprietários, na
medida em que se torna mais transparente, onde quem entra confia e sabe que vai competir em
base honesta, e que vença o melhor.
Infelizmente o ser humano, em qualquer atividade gosta de “querer levar vantagem”. No JCS não
haverá espaço este tipo de pensamento. A Diretoria em conjunto com a comissão de Corridas e o
apoio da ABQM e da AQHA em especial, fará de tudo para descobrir, e reprimir drasticamente o
uso de MEDICAMENTOS PROIBIDOS.
Não mediremos esforços nem investimentos para buscar soluções que nos apontem qualquer
irregularidade, seja em utilizar variados laboratórios, em São Paulo, no Rio de Janeiro e até
internacionais, mas não permitiremos vantagens competitivas proibidas.
O CLEMBUTEROL, é uma substância que traz efeitos colaterais desastrosos, e já descobrimos como
“pegá-lo” nas pesquisas. Isto demorou anos para que os Estados Unidos conseguissem ficar livre
desta droga. Vamos copiá-los em tudo. Vamos abolir o uso de CLEMBUTEROL em qualquer etapa
da vida do cavalo atleta, usando até mesmo o exame de crina (hair test).
Em nome do TURFE LIMPO, do ESPORTE DOS REIS, do pensamento na atividade a longo prazo, com
mais proprietários e mais gente investindo, convidamos a todos a participarem desta batalha. NÃO
UTILIZEM MEDICAMENTOS PROIBIDOS. Vão ser “pegos”. Não usem CLEMBUTEROL, vai aparecer!
Muito obrigado a todos e estamos juntos para fortalecer ainda mais o Jockey Club de Sorocaba.

A DIRETORIA

Listamos abaixo algumas informações relacionadas ao assunto Clembuterol:

Tradução do segundo e terceiro parágrafos da carta de Ed Allred, proprietário de Los Alamitos datada de 3/11/2014:
“Todos, proprietários e profissionais devem estar cientes que no início de 2015 haverá tolerância zero para Clembuterol
em Los Alamitos, reforçado por teste antidoping de pêlo em todos os participantes das principais corridas e em outras
situações pontuais. Estamos esperançosos que outras localidades irão adotar políticas similares. Se isso não acontecer,
em nossa opinião, as corridas de quarto de milha enfrentarão um futuro sombrio. Devemos nos unir e acabar com essa
corrupção desenfreada do nosso esporte”.
RESULTADO: PROIBIDO CLEMBUTEROL EM TODOS OS PRINCIPAIS HIPÓDROMOS DOS EUA

Outubro de 2017 - Saiu a decisão do TEXAS RACING COMMISSION OFFICE, suspendendo 3 treinadores americanos:
JUDD KEARL foi suspenso por 19 anos. Isto mesmo, não errei na digitação: 19 anos suspenso, por utilizar 5
medicamentos proibidos!
JOSÉ SANCHES pegou 4 anos e BRIAN STROUD 1 ano.
JUDD KEARL para vocês terem uma ideia, foi eleito TREINADOR CAMPEÃO MUNDIAL AQHA, no ano passado 2016.
Mesmo assim foi suspenso 19 anos, pelos comissários. Os 3 disseram que usam o mesmo veterinário: Dr. Justin
Robinson, e eles presumem então, que o Dr. Robinson deu o medicamento aos animais testados positivo, SEM O
CONHECIMENTO e sem a AUTORIZAÇÃO deles. Mesmo assim foram suspensos.
JUDD KEARL – treinador Campeão mundial, está suspenso até o dia 30/07/2036.
“Nos EUA, quando alguns malandros, tentam enganar pessoas de bem e com dinheiro, se dão mal no final”, me
afirmou BUTCH WISE (gerente geral do LAZY E Ranch), sobre o tema.
Imaginem como se sentem estes bons e importantes proprietários e criadores americanos, quando são “passados
para trás” por gente que quer ganhar trapaceando…
Tudo que cresce é de forma honesta e transparente.
“Não se pode enganar muita gente por muito tempo. Pode sim, enganar pouca gente por muito tempo, ou muita
gente por pouco tempo”

Notícia desta semana:
• Hair Testing Begins In Indiana With Harley Greene Derby Finalists
http://stallionesearch.com/default.asp?section=6&story=23541

Contradições e o perigo do uso do Clembuterol
“Em condições normais, um atleta treinado pode ter problemas cardiovasculares sérios com a utilização dessa
substância simultaneamente à prática de atividade física”
fonte: Jornal UNESP - Março/2008 – Ano XXI – nº 231

https://www.unesp.br/aci/jornal/231/cavalos.php

