
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 523 
 

(Dia 23/06/2019) 
 

Resoluções da Comissão de Corridas: 
 
SUSPENDER: Por 1 (uma) reunião, cada, os profissionais A.Siqueira, L.Azevedo e F.A.Azevedo, 

por atitude inconveniente no recinto da Pesagem. (Art. 40 do CNC). 
 
 Por 1 (uma) reunião, o jóquei O.H.Ribeiro (Energy Secret), por desvio de linha 

durante o percurso, prejudicando competidores. (Art. 140 do CNC). 
 
 Por 1 (uma) reunião, cada, os jóqueis V.S.Paiva (Cara Gemma) e V.Rocha 

(Curitibana), por desvio de linha na reta de chegada, prejudicando 
competidores, alterando o resultado do páreo. (Art. 159 do CNC). 

 
 Por 1 (uma) reunião, o jóquei W.Duarte (Bela Miss), por desvio de linha na reta 

de chegada, prejudicando competidores. (Art. 143 do CNC). 
 

 Por 63 (sessenta e três) dias, o animal Lanterna Verde, por apresentar 
hemorragia pulmonar induzida por esforço – grau IV. (Conforme Regulamento 
de Furosemida). 

 
 Por 21 (vinte e um) dias, o animal Furacão, por apresentar claudicação. 

(Conforme Regulamento de Fenilbutazona). 
 
ESTENDER: Por mais 1 (uma) reunião, a suspensão imposta ao jóquei A.Siqueira (Nutmeg), 

por desvio de linha durante o percurso, prejudicando competidores. 
 

MULTAR: Em R$ 100,00, cada, os treinadores D.Antunes (Ganache) e A.P.Santos (Obra de 
Birigui), por ferrageamento divergente ao declarado. (Art. 128 § 1º do CNC). 

 

 Em R$ 100,00, o treinador A.P.Santos (Joe Jordan), por apresentar seu 
pensionista com a farda incorreta. (Art. 25 do CNC). 

 
 Em R$ 50,00, o treinador E.Araujo (Tamarod), por apresentar seu pensionista 

mal arreado. (Art. 47 letra “C” do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o jóquei M.Ribeiro (SP) (Active Time), por desvio de linha na 

entrada da curva. (Art. 140 do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, cada, os pilotos E.Pereira (SP), Jeane Alves (SP) e E.W.Lima, por 

apresentarem com excesso de peso para montar. (Art. 63 do CNC). 
 
DEBITAR: Ao Stud Birigui, a importância de R$ 500,00, referente a retirada do animal Tara 

De Birigui, no 2º páreo da 523ª reunião. 
 

LEMBRAR: Aos senhores proprietários, treinadores e demais interessados que os ADDES  
dos animais pré-inscritos, para a COPA “ABCPCC” REGIONAL – L, 1.600 metros, 
a se realizar em 07/07/19, serão pagos na Sede da ABCPCC/Stud Book, até 



26/06/2019, sendo que a inscrição do animal será realizada na Comissão de 
Corridas, até 27/06/19, até às 11:00 horas. 

 

COMUNICAR: Aos senhores proprietários, treinadores e demais interessados que as dotações 
a partir de Julho de 2019, serão as seguintes: 

 PRODUTOS DE 3 ANOS = R$ 4.500,00 + BÔNUS R$ 500,00 
 PRODUTOS DE 4 E MAIS ANOS = R$ 4.000,00 + BÔNUS R$ 500,00 
 PÁREOS DE CLAIMING = R$ 4.000,00 SEM BÔNUS (EXCETO CLAIMING CAT. 

“SILVER A/B”, REGULAMENTO PRÓPRIO). 
 
ALTERAR: O valor de VENDA nos seguintes páreos de “CLAIMING”: 
 CLAIMING CAT. “A”, reservado para produtos de 4 e mais anos, valor de venda 

R$ 6.000,00. 
 CLAIMING CAT. “EXTRA”, reservado para produtos de 5 e mais anos, valor de 

venda R$ 5.000,00. 
 
FORFAITS: Por laudo veterinário conceder aos animais Zuruck Vom Ring, Buena Do Rock, 

Furacão, Quatermain, Ítalo Di Crafty e Essência; e por determinação deste Órgão 
ao animal Ultravencedor. 

 
Curitiba, 24 de junho de 2019. 

A COMISSÃO DE CORRIDAS 


