
 

 
Ofício Circular Nº 01/2020 

Diretoria Executiva 

Jockey Club de Pelotas 
Em 20/05/2020 
Pelotas, RS 
 
Assunto: Medidas administrativas para apostas online na modalidade remates e 
esclarecimentos 
 
 
Prezado público turfista, 
 
Tendo em vista episódio ocorrido no grupo oficial de remates do Jockey Club de Pelotas 

no último domingo (17/05), a diretoria executiva do clube, através do presente ofício, 

presta os seguintes esclarecimentos: 

1. Quanto à diversidade de performance do animal Kusko Cat em 03/05: A 

Comissão de Corridas abriu sindicância (ver Boletim Oficial Nº 11/2020, item 3). 

Após ouvir o treinador envolvido e proceder julgamento, a punição foi publicada 

no Boletim Oficial N°12/2020 (item 1). Na oportunidade foi aplicada a pena 

mínima de 30 dias de suspensão (Artigo 49 do Código Nacional de Corridas). 

 

2. Quanto à diversidade de performance de Parque Nacional em 03/05: 

Também foi instaurada sindicância (Boletim Oficial N°11/2020). Após ouvir o 

treinador envolvido a Comissão de Corridas decidiu por advertência, sem 

suspensão. 

 

3. Quanto ao episódio envolvendo o animal Dante Alighieri na última reunião, 

de 17/05: A vitória do animal não é motivo para sindicância, haja vista que o 

treinador J.Pereira informou na antepenúltima atuação do animal, após 1 ano 

sem atuar, que era esperada ampla reabilitação do mesmo na atuação seguinte, 

tendo em vista o longo período parado. Na atuação seguinte o animal foi terceiro 

colocado, mostrando evolução (ver corrida na aba de Replays do site 

www.jcpelotas.com.br). 

A diretoria executiva do clube reitera que sempre buscou pela transparência em seus 

atos. Prova disso é o Portal da Transparência disponível no site do clube, com todos os 

balanços financeiros das reuniões realizadas por esta diretoria até aqui e demais 

documentos contábeis. 

Em relação à organização dos trabalhos no grupo de remates por whatsapp, a diretoria 

de apostas do clube toma as seguintes providências: 

1. A partir da 6ª reunião os apostadores com reclamações poderão contactar a 

secretaria do clube diretamente por whatsapp (53-99105.6158) ou email 



(jcpelotas@hotmail.com), deixando sua reclamação/sugestão/dúvida sempre 

na segunda-feira seguinte às corridas. Este será o dia e o meio de OUVIDORIA 

da diretoria de apostas do clube. 

 

2. Apostadores/clientes que questionarem ou levantarem suposições sobre o 

desenrolar dos páreos no grupo de remates do clube serão removidos do 

mesmo. Tais suposições/reclamações devem ser feitas oficialmente via 

OUVIDORIA (item 1). 

Quanto às manifestações de treinadores (publicação de vídeos, fotos e/ou textos) com 

justificativas para atuações de seus animais no grupo de remates por whatsapp, a 

Comissão de Corridas ressalta que: 

1. A comunicação oficial dos treinadores com o público apostador, no que tange 

ocorrências nas corridas, deve ser feita de forma oficial, através da Comissão de 

Corridas (Artigo 47 do Código Nacional de Corridas, letra g). 

Por fim, pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado e ressaltamos o nosso 

compromisso com a lisura, transparência e modernização do turfe pelotense. 

 

Atenciosamente, 

 
 
Nathan Levien Vanier 
Presidente do Jockey Club de Pelotas 
Em nome da Diretoria Executiva, Gestão 2019-2020 

 

 

 

 


