
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 516 
 

(Dia 14/03/19) 
 

   Resoluções da Comissão de Corridas: 
 
SUSPENDER:  Por 30 (trinta) dias, o treinador D.Zantedeschi (Leroy Brilliant), por infração do Art. 106 § 

1º do CNC, na reunião nº 515, de 25/02/19. 
 
 Por 120 (cento e vinte) dias, o treinador L.Verissimo (Charles Aznavour e Bebe Belo 

Brummel), por falta de peso na repesagem. (Art. 154 do CNC). 
 
 Por 1 (uma) reunião, cada, os jóqueis L.S.Santos (Zaza Glory) e M.C.Santos (Jimmy Do Mig), 

por desvio de linha na reta oposta. (Art. 140 do CNC). 
 
DESCLASSIFICAR:  O animal LEROY BRILLIANT, do 2º para 9º (último) lugar, no 8º páreo da 515ª reunião, de 

25/02/2019, conforme o Art. 106 § 1º do CNC, sem direito a qualquer prêmio, 
CLASSIFICANDO: 2º MR. HOBBIT, 3º: HOMEOPATA; 4º: JACOBINA; 5º: KARD-POST; 6º: 
ZAGORSKI; 7º: ÓTIMO CORREDOR; 8º: PONTCHO. 

 
MULTAR:  Em R$ 200,00, o treinador D.Antunes (Inspetor Fong e Jouet), por ferrageamento 

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

Em R$ 100,00, o jóquei S.P.Santos (Kissing You), por desvio de linha na reta de chegada. 
(Art.143 do CNC). 

 
 Em R$ 100,00, cada, os jóqueis O.H.Ribeiro (Xaveco Corunilha) e V.S.Paiva (Jogo De 

Cartas), por desvio de linha na entrada da curva. (Art. 140 do CNC). 
 
 Em R$ 100,00, o treinador L.Verissimo (Renania’s Moon), por falta de farda. (Art. 47 letra 

“D”). 
 
 Em R$ 50,00, o treinador D.Antunes (Taxista), por atraso na pesagem. (Art. 47 letra “E” do 

CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o jóquei W.Duarte (Fangio), por desvio de linha na reta de chegada. (Art. 143 

do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o jóquei A.A.Santos, por se apresentar com excesso de peso. (Art. 63 do 

CNC). 
 
PROMOVER: O aprendiz G.Cardoso, à 3ª-categoria, por ter obtido sua 5ª vitória, descarregando 3 (três) 

quilos. 
 
COMUNICAR: Aos senhores proprietários, treinadores e demais interessados, que a partir de 18/03/19, 

SEGUNDA-FEIRA, as duas pistas serão fechadas para trabalhos às 10:00 horas, todos os 
dias, devido ao início das obras da nova pista auxiliar de trabalhos, visando a futura 
implantação da pista de grama na pista interna. Esta determinação deverá prevalecer pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias, até a conclusão das obras. 

 
FORFAITS:  Por laudo veterinário conceder aos animais Kihale e Tanger; e por determinação deste 

Órgão aos animais Ahorita, Rahffes, English Squad, Doutorado e Google Di Job. 
 
AUTORIZAR:  À Tesouraria o pagamento dos prêmios referentes a reunião nº 515, de 25/02/19. 

 
Curitiba, 15 de março de 2019. 

A COMISSÃO DE CORRIDAS 


