
 

 

RESOLUÇÃO 07/2021 

 

Reunião da Comissão de Corridas em 26/04/2021 

Resoluções: 

1. Tendo em vista o resultado positivo para Metocarbamol e Metifenidato  – (grupo I), do animal A 

UNICA, referente a sua participação no 4º páreo da reunião 03/2021 - dia 10/04/2021, e o resultado 

positivo para 4-Metilamoniantipirina, Procaína, Metocarbamol e Estricnina  – (grupo I), do animal 

FOYT LAKE, referente a sua participação no 7º páreo da reunião 03/2021 - dia 10/04/2021, 

conforme laudo do Departamento de Controle Antidopagem do Jockey Club de São Paulo e com 

base no Art. 163 do Código Nacional de Corridas, esta Comissão de Corridas resolve: 

 

a) DESCLASSIFICAR de segundo para último lugar o animal A UNICA no 4º páreo da reunião 

03/2021, com perda de suas marcas e premiações; 

 

b) Reclassificar os animais do 4º páreo da reunião 03/2021, passando a compor a seguinte 

ordem de chegada: Primeiro colocado MILAO FOR ME MRL (sem alteração), segundo 

colocado SAMIA FOR ME JQM, terceiro colocado GRANITE MEO e último colocado A UNICA; 

 

c) DESCLASSIFICAR de primeiro para último lugar o animal FOYT LAKE no 7º páreo da reunião 

03/2021, com perda de suas marcas e premiações; 

 

d) Reclassificar os animais do 7º páreo da reunião 03/2021, passando a compor a seguinte 

ordem de chegada: Primeiro colocado TELLER ROMA MRL, segundo colocado JOE PERRY, 

terceiro colocado TEMPTING CARTEL FJM e último colocado FOYT LAKE; 

 

2. SUSPENDER o treinador Flavio Marcio Pereira de Melo – F P Melo, pelo prazo de 360 (trezentos e 

sessenta) dias, devendo cumprir a penalidade no período de 27/04/2021 à 22/04/2022 (inclusive), 

sendo permitido a ele apenas o trabalho administrativo da cocheira;   

 

3.  Multar o jóquei D Oliveira em R$ 150,00 conforme prevê o Art. 146 do CNC, por fazer uso indevido 

do chicote no animal JANGO FANTASTIC em sua condução ao partidor no 7º páreo do dia 24/04/2021; 

 

 

Sorocaba, 26 de abril de 2021. 

 

COMISSÃO DE CORRIDAS 


