
 
JOCKEY CLUB DE PELOTAS - HIPÓDROMO DA TABLADA 

SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS 
BOLETIM OFICIAL Nº 08/2022 

 

Resoluções Referentes a 12ª e 13ª Reunião do dia 09 e 10/05/2022, Temporada 
(2021/2022) 

 
 
Tendo em vista as informações recebidas da Coordenadoria do Departamento de 
Controle e Pesquisa de Antidopagem do Jockey Club de São Paulo, credenciado pelo 
Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento (MAPA), o qual informa que foram 
avaliadas as amostras de urina de referência (1380, 1243, 1409, 1458, 1558), não sendo 
observada nenhuma alteração que desabone a manutenção do resultado, entretanto  
as amostras de sangue dos animais de referência (1327, 1332 e 1264), chegaram com 
data superior àquela determinada que é de 72 horas após o evento, não sendo possível 
analisar as amostras acima citadas por seu adiantado estado de degradação, razões 
pelas quais as mesmas foram descartadas.  
 
Levando em consideração a declaração da transportadora oficial das referidas 
amostras, Azul Cargo Express, conforme transcrição abaixo: 
 
De: Fabiano Garroni <fabiano@azulcargors.com.br> 

Enviado: sexta-feira, 29 de abril de 2022 17:03 

Para: Jockey Club de Pelotas <jcpelotas@hotmail.com> 

Assunto: KIT ANTI DOPING ENTREGUE FORA DO PRAZO CONTRATADO 

  

Boa Tarde, Prezados!!! 

  

Informo que tivemos uma falha operacional na entrega KIT ANTI DOPING Jockey 

Pelotas, sendo que o material foi entregue à transportadora em tempo hábil, para que as 

amostras chegassem em São Paulo, no prazo de costume para realização do exame. 

  

Foi reportado à equipe de São Paulo, que este fato ocorrido não possa se repetir por se 

tratar de material perecível, tem prioridade de entrega, nossos parceiros lamentam o 

ocorrido e já tratou com o motorista uma tratativa correta sobre este fato. 

  

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

 

  

-- 

  

 

FABIANO GARRONI 
Agente de cargas  

Azul Cargo Express 
 
tel: (51) 3371-3737 3371-2828  
CEA Code: POA01  
www.azulcargo.com.br 

  

Azul Cargo Express 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A sua utilização, cópia e divulgação não autorizadas são proibidas. Caso tenha 
recebido esta mensagem por engano, por favor informe ao remetente e apague-a juntamente com seus anexos.| This message may contain confidential and 
privileged information. Unauthorized use, disclosure or copying is prohibited. If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this 
message and any attachments 
 



Diante o todo exposto acima, com respaldo da responsabilidade técnica deste Jockey 
Club, resolve este Comissão de Corridas, levando em consideração os fatos alheios a 
sua vontade, amparado nos termos do art.3º e parágrafo único do Código Nacional de 
Corridas, julgar regular o resultado da 12ª e 13ª Reuniões Turfísticas dos dias 09 e 
10/04/2022, na ordem de chegada de seus respectivos páreos. 
 
Autoriza o crédito em conta corrente dos valores referente aos prêmios dos proprietários 
e profissionais de acordo com sua dotação. 
 
 

Publicação autorizada pela C.C. em 16/05/2022. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


