
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 

BOLETIM SUPLEMENTAR Nº 521 

Novas diretrizes para pagamento de comissões e puxadas. 

- A comissão ou porcentagem será creditada ao cavalariço informado pelo treinador no 
ato da entrada do cavalo, desde que o mesmo esteja devidamente registrado com o seu 
treinador/proprietário; 

- O pagamento da puxada será descontado do proprietário e creditada ao cavalariço 
que prestou serviço no dia da corrida, desde que o mesmo esteja devidamente 
registrado com algum treinador/proprietário; 

- É permitido ao treinador solicitar e contratar o serviço de cavalariço que esteja 
registrado com outro treinador/proprietário para apresentar seu pensionista no dia de 
corrida; 

- O treinador que, por necessidade, contratar um cavalariço extra para puxada no dia da 
corrida, deverá apresentar os dados completos do contratado e solicitar ao 
departamento de RH (Denise) uma RPA com o nome dos cavalos que o contratado 
executará o serviço; 

- Neste caso, o valor da puxada será debitado do proprietário e creditado ao treinador 
que estiver devidamente matriculado junto a comissão de corridas; 

- No caso de o treinador apresentar seu pensionista sem atender a algum dos requisitos 
acima (cavalariço registrado ou com RPA) o mesmo será multado em R$ 50,00 
(Cinquenta Reais) mais o valor da comissão auferida pela colocação do mesmo;  

- Após o fechamento do mês, novos RPAs somente serão emitidos com a apresentação 
das guias de recolhimentos de impostos e encargos devidamente quitadas dos RPAs 
emitidos no mês anterior; 

- A partir de 1º de julho de 2019, treinadores que não estiverem com a matrícula 
regularizada, cavalariços devidamente registrados e com os encargos sociais 
devidamente quitados ou com parcelamentos em dia, não poderão solicitar a entrada 
de novos pensionistas junto a comissão de corridas até que a situação seja regularizada. 

- Além disso, os cavalariços deverão se apresentar com capacete, camiseta 
personalizada, calça e Botina. O capacete e camiseta personalizada serão fornecidos 
pelo Jockey Club do Paraná e serão de responsabilidade do treinador retirar junto ao 
departamento pessoal e zelar pelos mesmos. As botinas poderão ser adquiridas em 
parceria com o departamento pessoal e o valor será descontado da conta corrente do 
treinador. 

Curitiba, 29 de Maio de 2019 
A COMISSÃO DE TURFE 


