
 

RESOLUÇÃO -  24/2019  

Reunião da Comissão de Corridas em 22 de novembro de 2019. 

 
1. Tendo em vista do resultado positivo para Clembuterol – (grupo I) do animal GOOD GIRL FLY, referente a 

sua participação no 4º páreo da reunião 16/2019 - dia 09/11/2019, conforme laudo do Laboratório U C Davis – 

USA, DIANTE DA RENUNCIA DO PEDIDO DE CONTRAPROVA e com base no Art. 163 do Código Nacional de 

Corridas, esta Comissão de Corridas resolve: 

 

a) Desclassificar de primeiro para último lugar o animal GOOD GIRL FLY no 4º páreo, com perda de suas marcas 

e premiações; 

 

b) Reclassificar os animais do 4º páreo da reunião 16/2019, passando a compor a seguinte ordem de chegada: 

Primeiro colocado MESTICA FLY HWS, segundo colocado FLO GRANITE, terceiro colocado PUMA EASE GOLD 

e último colocado GOOD GIRL FLY, com a consequente redistribuição da premiação que lhe cabia; 

 
2. SUSPENDER o treinador interino Luan Amaral da Rosa – L Rosa, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar 

do dia 24/11/2019 até o dia 22/05/2020, sendo permitido a ele apenas o trabalho administrativo da cocheira;  

 

3. Determinar a transferência dos animais, do nome de L Rosa para outro treinador a partir de 24/11/2019. 

 
4. Habilitar a classificação por tempo do suplente TELEGRAPH BAC e sua confirmação no GP Taça de Ouro, 

sem prejuízo de sua consequente retirada do páreo comum para o qual foi inscrito.  

 

5. Multar o treinador A J Macedo em R$ 1.000,00, pela irregularidade na aplicação da furosemida, constatado pelo 

resultado NEGATIVO do exame do animal YOYO VERDE, o qual possuía solicitação e autorização para uso, na 

corrida do dia 09/11/2019. 

 

6. Advertir e Multar o treinador Z Medeiros em R$ 300,00 por fazer uso de chicote no animal HEIB LAKE durante o 

padock do dia 09/11/2019. 

 

 

Sorocaba, 22 de novembro de 2019.  
 
 
 
COMISSÃO DE CORRIDAS 


