
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 514 
 

(Dia 27/02/2020) 
 

Resoluções da Comissão de Corridas: 
 

SUSPENDER: Por 63 (sessenta e três) dias, o animal Well Malo, por apresentar hemorragia 
pulmonar induzida por esforço – grau IV. (reincidente). 

 

 Por 21 (vinte e um) dias, o animal Khodynka, por apresentar hemorragia 
pulmonar induzida por esforço – grau IV. 

 

MULTAR: Em R$ 146,00, o treinador F.Loezer (Mississippi River); e em R$ 50,00, o 
treinador A.P.Santos (India Cy), conforme Boletim Suplementar nº 521, de 
29/05/19. 

 

Em R$ 100,00, o treinador D.Antunes (Chivetta), por ter apresentado seu 
pensionista com o ferrageamento divergente ao declarado. (Art. 128 § 1º do 
CNC). 

 

 Em R$ 100,00, o treinador E.Vieira (Lord Didu), por ter apresentado seu 
pensionista com “antolhos”, sem comunicação prévia. (Art. 186 § 3º do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, o jóquei V.S.Paiva (Caboclo Valente), por desvio de linha após a 
partida. (Art. 140 do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, cada, os jóqueis V.S.Paiva (Rahffes) e E.W.Lima (Hopper), por 
desvio de linha na reta de chegada. (Art. 143 do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, o jóquei A.L.Silva (SP) (Buzzer Cat), por ter perdido o chicote 
durante o percurso. 

 

INFORMAR: Que o animal Tiger Night, inscrita no 8º páreo, recebeu 1 (uma) proposta de 
compra no páreo de “Claiming” e não foi aceita pela Comissão de Corridas por 
estar em desacordo conforme o Art. 8 do Regulamento de Páreo de “Claiming”. 

 

LEMBRAR: Que dia 05 de março, haverá exercício de partida das 15:00 às 16:00 horas, 
sendo obrigatório o comparecimento dos animais estreantes e condicionados, 
para liberação. 

 

CONDICIONAR: Futura inscrição do animal On And On, ao parecer favorável da Starter. 
 

FORFAITS: Por laudo veterinário conceder aos animais Luna Bella, Vulcão Negro e 
L’Avenue; e por determinação deste Órgão aos animais Nico Do Iguassú, On And 
On, Nina Do Iguassú, Protea e Gold Million. 

 

AUTORIZAR: À Tesouraria o pagamento dos prêmios referentes a reunião nº 513, de 
06/02/2020. 

 

Curitiba, 28 de fevereiro de 2020. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


