JOCKEY CLUB DO PARANÁ
BOLETIM Nº 521/2018
(Dia 10/05/18)
Resoluções da Comissão de Corridas:
SUSPENDER:

Por 30 (trinta) dias, o treinador L.S.Borges (Frozen), por diversidade de performance. (Art. 49
§ único do CNC).

MULTAR:

Em R$ 200,00, o treinador D.Antunes (Kaxadaço e Satanta); e em R$ 100,00, o treinador
M.V.Lanza (Facundo), por ferrageamento divergente ao declarado. (Art. 128 § 1º do CNC).
Em R$ 100,00, o treinador O.Zantedeschi (Motivo De Glória), por apresentar seu pensionista
com “roseta”, sem comunicação prévia. (Art. 186 § 3º do CNC).
Em R$ 200,00, o treinador E.Viera (Mr.Zeca e Hawaii Dreams), por contrariar normativa
quanto ao uso de Furosemida (Lasix) – reincidente.
Em R$ 100,00, o treinador E.Vieira (Mr.Zeca), por não ter fornecido ao jóquei a farda
regulamentar. (Art. 47 letra “D” do CNC).
Em R$ 50,00, o treinador F.Loezer (Zanzibar Prince), por mau arreamento. (Art. 47 letra “C”
do CNC).
Em R$ 50,00, cada, os jóqueis E.Cordova (Zurick Star) e A.A.Santos (Efectista), por falta de
declaração no Livro de Ocorrências. (Art. 145 do CNC).
Em R$ 50,00, cada, os jóqueis V.Rocha (Luz Verde) e Z.M.Rosa (Blessed Victory), por desvio
de linha na curva. (Art. 140 do CNC).
Em R$ 50,00, cada, os jóqueis L.Azevedo, M.Ribeiro e G.Ribeiro, por terem se apresentado
com excesso de peso para montar. (Art. 63 do CNC).

DEBITAR

A senhora Daniele Cristina de Souza, proprietária do animal Free Fall, a importância de R$
55,00 (cinquenta e cinco reais), CREDITANDO-SE ao jóquei O.H.RIBEIRO, anteriormente
contratado.

REQUERIMENTO:

S.P.SANTOS – D E F E R I D O.

CONCEDER:

Matricula de jóquei à SILVANDO PEREIRA DOS SANTOS (S.P.SANTOS), com peso de tabela de
53 quilos.

COMUNICAR:

Que, doravante, será obrigatória apresentação de carteira de vacinação contra influenza
equina, devidamente preenchida, com não mais que 90 (noventa) dias e não menos que 21
(vinte um) dias da data de entrada na Vila Hípica, além de Carteira de Identificação e/ou
P.R.P., atestado de “mormo” e A.I.E, além de GTA indicando o treinador responsável.

REINTERAR:

Aos senhores treinadores, que deverão entregar as guias de recolhimento dos encargos
sociais, de seus funcionários, no Departamento Pessoal da ACPCCP, mensalmente quitados.

FORFAITS:

Por laudo veterinário conceder aos animais Charles Aznavour, Tricky Step e Gate Sky; e por
determinação deste Órgão aos animais United-Oz, Kako Velho e Unbelivable.
Curitiba, 11 de maio de 2018.
A COMISSÃO DE CORRIDAS

