
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 522 
 

(Dia 02/06/19) 
 

   Resoluções da Comissão de Corridas: 
 

SUSPENDER: Por 60 (sessenta) dias, o treinador L.S.Borges (Homeopata), por falta de peso na 
repesagem. (Art. 154 do CNC). 

 

 Por 63 (sessenta e três) dias, o animal Google Di Job, por apresentar claudicação. 
(Conforme o Art. 05 do Regulamento de Fenilbutazona – reincidente). 

 

 Por 21 (vinte e um) dias, o animal Innocenzo Da Immola, por apresentar 
claudicação. (Conforme o Art. 05 do Regulamento de Fenilbutazona). 

 
Por 63 (sessenta e três) dias, o animal Innocenzo Da Immola, por apresentar 
hemorragia pulmonar induzida por esforço – grau IV – reincidente. (Conforme 
regulamento de Furosemida). 

 
Por 21 (vinte e um) dias, cada, os animais El Poker e Le Parc, por apresentar 
hemorragia pulmonar induzida por esforço – grau IV. (Conforme regulamento de 
Furosemida). 

 

MULTAR: Em R$ 100,00, o treinador A.P.Santos (Charles Aznavour), por ferrageamento 
divergente ao declarado. (Art. 128 § 1º do CNC). 

 

 Em R$ 100,00, o treinador A.P.Santos (Dream Demon), por falta de farda. (Art. 47 
letra “D” do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, o jóquei A.Mesquita (SP) (Roleta De Birigui), por atraso para o 
“cânter”. (Art. 131 § 3º do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, cada, os pilotos A.Siqueira (Charles Aznavour) e E.W.Lima (Uno 
Prospector), por desvio de linha após a partida. (Art. 140 do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, o jóquei O.H.Ribeiro (Trova Do Fritz), por desvio de linha durante o 
percurso. (Art. 140 do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, o aprendiz H.Gabriel (Mr.Hobbit), por desvio de linha na reta de 
chegada. (Art. 143 do CNC). 

 

COMUNICAR: Aos senhores proprietários, treinadores e demais interessados, que a partir 
desta data, será realizado um RECADASTRAMENTO dos animais que atuam sob 
o efeito de FENILBUTAZONA, para tanto todo animal que necessitar o uso da 
referida substância deverá apresentar junto à Comissão de Corridas, NO ATO DA 
MONTARIA, laudo do médico veterinário responsável atestando a situação 
clínica do animal que justifique a utilização do medicamento, SEM O QUAL NÃO 
SERÁ ACEITA A UTILIZAÇÃO DE TAL MEDICAMENTO. 



 Lembrando que a qualquer momento a Comissão de Corridas, poderá solicitar 
ao Departamento de Assistência Veterinária, avaliação de qualquer animal 
inscrito. 

 
DEBITAR: Ao Stud Cha Cha Cha, proprietário do animal Zaza Glory, a importância de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente a retirada do referido animal 
no 1º páreo da 522ª reunião. 

 

 Ao Haras Rio Iguassú, proprietário do animal Divino, a importância de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), referente a retirada do referido animal no 2º páreo da 522ª 
reunião. 

 

DESLIGAR: Da Escola de Preparação para Jóqueis o aprendiz E.W.Lima, por exceder equipado 
51 quilos(Art. 69 letra “D” do CNC). 

 

CONCEDER: Matricula de jóquei à E.W.LIMA, com peso de tabela de 55 quilos. 
 

FORFAITS: Por laudo veterinário conceder aos animais Apacanim, Zynara Train, Gato Preto, 
Rumbled, Quinta Dimensão, Google Di Job e Xaveco Corunilha; e por 
determinação deste Órgão aos animais A Duqueza, Hotel Dorchester, Ganache e 
Tina Bellucci. 

 

Curitiba, 03 de Junho de 2019. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


