
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 511 
 

(Dia 17/12/2019) 
 

Resoluções da Comissão de Corridas: 
 

INSTAURAR:  Sindicância para apurar os fatos envolvendo o compromisso de montaria do 
animal Super Buck, referente ao 9º páreo, da 511ª reunião. 

 

SUSPENDER: Por 60 (sessenta) dias, a partir do dia 22/12/19, o jóquei R.Viana (SP) 
(Furacão), por desvio de linha na reta de chegada, prejudicando competidores. 
(Art.140 do CNC). 

 

 Por 21 (vinte e um) dias o animal Imperador Francês, por apresenta 
hemorragia pulmonar induzida por esforço – grau IV. (Regulamento de 
Furosemida). 

 

 Por 21 (vinte e um) dias, o animal Waltz, por apresentar hemorragia pulmonar 
induzida por esforço – grau V. (Regulamento de Furosemida). 

 

MULTAR: Em R$ 200,00, o jóquei Z.M.Rosa, por contrariar determinação da Comissão de 
Corridas. 

 

Em R$ 127,00, o treinador J.César (Amazing Cat e Tricky Step); em R$ 100,00, o 
treinador F.Loezer (Teruzquim e Nepal Hill); em R$ 50,00, o treinador L.Borges 
(Furia Indomita); em R$ 146,00, o treinador C.Carlindo (Ledoyen); em R$ 50,00, 
o treinador D.Antunes (Designado), conforme Boletim Suplementar nº 521, de 
29/05/19. 

  

Em R$ 50,00, o jóquei L.Chimenes (Foragido Cat), por desvio de linha após a 
partida. (Art. 140 do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, cada, os jóqueis V.Rocha (Zuruck Vom Ring) e A.A.Santos (Witch 
Hag), por desvio de linha na reta oposta. (Art. 140 do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, o aprendiz H.Gabriel (El Negro De Oro), por desvio de linha na 
entrada da curva. (Art. 140 do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, o jóquei Z.M.Rosa (Royal Forestry), por desvio de linha na curva. 
(Art. 140 do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, o aprendiz H.Gabriel (My Toya Sunshine), por ter perdido o 
chicote durante o percurso. 

 

 Em R$ 50,00, o jóquei R.Viana (SP), por ter se apresentado com excesso de 
peso. (Art. 63 do CNC). 

 

PROMOVER: O aprendiz H.Gabriel, a 2ª categoria, descarregando 2 quilos, por ter 
completado sua 21ª vitória. 

 

COMUNICAR: Que a renovação das matriculas dos profissionais (treinadores e jóqueis), 
deverá ser feita até o dia 15/01/20, QUARTA-FEIRA, com a seguinte 
documentação: CARTA DA ACPCCP (Departamento Pessoal) e no caso dos 



treinadores, também: RELAÇÃO DOS CAVALARIÇOS e SEGUNDO-GERENTE 
registrados e regularizados na ACPCCP, com RG e CPF. 

 

 Aos senhores proprietários, treinadores e demais interessados que a partir de 
JANEIRO/2020, a taxa que isentava os animais que atuarem no Hipódromo do 
Tarumã uma vez por mês, estará extinta voltando a cobrança da Taxa a partir 
da referida data. 

 

INFORMAR: Que na reunião de 09/01, será realizado o PÁREO VERÃO, na distância de 
1.400 metros, para produtos de 3 anos, exclusivamente para proprietários que 
participaram da Pegasus Brasil 2019, com a inscrição no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais). 

 Premiação: R$ 5.000,00 + R$ 50.000,00 (bônus) ao 1º, R$ 1.500,00 + R$ 
10.000,00 (bônus) ao 2º; R$ 1.000,00 + R$ 6.000,00 ao 3º; R$ 500,00 ao 4º e R$ 
250,00 ao 5º colocado. 

 Ao treinador vencedor R$ 4.000,00 (bônus). 
 Proprietários e animais já confirmados: Haras Springfield (Kopenhagen), Haras 

Rio Iguassú (Valdés), Stud Yellow River (Quasimodo), Haras Sib (Domaine 
Carrillon), Haras Cima (Band Ship) e Stud A.M.L. (Bandoleiro Grego). 

 

FORFAITS: Por laudo veterinário conceder aos animais Máquina Do Iguassú, Filho Do Bem, 
Tachira, Liatris e Justin-River; e por determinação deste Órgão aos animais 
Mangosta Victoria, Noble Wells e Obra De Birigui. 

  

AUTORIZAR: À Tesouraria o pagamento dos prêmios referentes as reuniões nº 508, 509 e 
510, de 22/10/19 e 05/11/19 e 01/12/19. 

 

Curitiba, 18 de dezembro de 2019. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


