
JOCKEY CLUB DO PARANÁ 

 

BOLETIM Nº 511 

 

(DIA 20/12/18) 

 

   Resoluções da Comissão de Corridas: 

 

SUSPENDER: Por 1 (uma) reunião, o jóquei Z.M.Rosa (Old Kowboy), por desvio de linha durante o 

percurso, prejudicando competidores. 

 

 Por 30 (trinta) dias, o animal Google Di Job, conforme Art. 05 do Regulamento de 

Fenilbutazona. 

 

MULTAR: Em R$ 100,00, o treinador M.Decki (Xonado), por apresentar seu pensionista com o 

ferrageamento divergente ao declarado. (Art. 128 § 1º do CNC). 

 

 Em R$ 100,00, o treinador F.Loezer (Zanzibar Prince), por apresentar seu 

pensionista com o ferrageamento incorreto. (Cravos “salientes”). (Art. 128 § 2º do 

CNC). 

 

 Em R$ 100,00, o treinador L.Verissimo (Vallin), por apresentar seu pensionista com 

a língua “desamarrada”. (Art. 186 § 3º do CNC). 

 

 Em R$ 100,00, o treinador F.Loezer (Itapiuna), por apresentar sua pensionista com a 

farda errada. (Art. 47 Letra “D” do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, cada, os jóqueis L.Azevedo (Arrington), S.P.Santos (Desejado Great), 

M.C.Santos (Modigliani) e Z.M.Rosa (Tom Maior), por desvio de linha após a 

partida. (Art. 140 do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, o jóquei L.S.Santos (Immix), por desvio de linha durante o percurso. 

(Art. 140 do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, cada, O.H.Ribeiro (Heart Darling), R.Viana-SP (Fredy Di Amigoni) e 

L.S.Santos (Ídolo Pop), por falta de declaração. (Art. 145 do CNC). 

 

 Em R$ 100,00, o jóquei L.S.Santos (Avvocato Adriano e Astuto Da Serra); e em R$ 

50,00, M.C.Santos (Holger), por declaração inverídica. (Art. 145 § 1º do CNC). 

 

DEBITAR: Ao Haras Dom Octavio, proprietário do animal Navio Azul, a importância de R$ 

400,00, referente a retirada do referido animal no 4º páreo. 

 

 Ao Haras Rancho Mustang, proprietário do animal Savage-Tiger, a importância de 

R$ 400,00, referente a retirada do referido animal no 4º páreo. 

 



Ao Haras Regina, proprietário do animal Fogo Olímpico, a importância de R$ 

450,00, referente a retirado do referido animal no 8º páreo. 

 

CONDICIONAR: Futura inscrição do animal Kitt Moresby, ao parecer favorável do Starter. 

 

COMUNICAR: Aos senhores profissionais e demais interessados que nos dias 27 e 28 do 

corrente, a entrada de veículos pela portaria principal do Clube com destino a Vila 

Hípica, será feita pelo Paddock. 

 

 Aos senhores proprietários, que a partir desta data, o valor da “puxada” passará 

para R$ 40,00 (quarenta reais) e o valor da “montaria” será de R$ 60,00 (sessenta 

reais). 

 

CONCEDER: Matricula de treinador à CARLOS CÉSAR CARLINDO (C.CARLINDO), para a presente 

temporada. 

 

FORFAITS: Por laudo veterinário, conceder aos animais Kategoria e Google Di Job; e por 

determinação deste Órgão aos animais Nataly e Floresta Cat. 

 

AUTORIZAR: À Tesouraria o pagamento dos prêmios referentes a reunião nº 510, de 02/12/18. 

 

Curitiba, 21 de dezembro de 2018. 

A COMISSÃO DE CORRIDAS 

 


