
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 501 
 

(Dia 23/07/2020) 
 

Resoluções da Comissão de Corridas: 
 
SUSPENDER: Por 21 (vinte e um) dias, cada, os animais Foragido Cat e Red Driver, por terem 

apresentado claudicação. (Regulamento de Fenilbutazona). 
 

 Por 30 (trinta) dias, o animal Lyon Do Iguassú, por apresentar hemorragia 
pulmonar induzida por esforço – grau V. 

 

 Por 30 (trinta) dias, cada, os animais Magic Bobby e Avoante, por apresentarem 
hemorragia pulmonar induzida por esforço – grau IV. 

 

 Por 30 (trinta) dias, o jóquei L.S.Santos (Wozzeck), por desvio de linha na 
entrada da reta de chegada. (Art. 140 do CNC). 

 

 Por 30 (trinta) dias, o jóquei E.W.Lima (Quanti Negro), por desvio de linha na 
entrada da reta de chegada. (Art. 143 do CNC). 

 

 Por 1 (uma) reunião, o jóquei R.L.Oliveira (Tio Lino), por desvio de linha na reta 
de chegada, alterando o resultado do páreo. (Art. 159 do CNC). 

 

MULTAR: Em R$ 194,00, o treinador A.P.Santos (Negro Furioso); em R$ 150,00 , o 
treinador L.S.Borges (Red Driver, Homeopata e Fraserburg); em R$ 100,00, o 
treinador L.Borges (Lord Speaker e Mister South), conforme Boletim 
Suplementar nº 521, de 29/05/19. 

 

Em R$ 100,00, o treinador J.César (Bravo Mensageiro), por apresentar seu 
pensionista com a manta “trocada”. 

 

 Em R$ 200,00, o jóquei M.Ribeiro (SP) (Kard-Post), por contrariar determinação 
da Comissão de Corridas. 

 

 Em R$ 50,00, cada, os jóqueis A.Siqueira (Bôa E Famosa) e Z.M.Rosa (Bravo 
Mensageiro), por desvio de linha após a partida. (Art. 140 do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, o jóquei Z.M.Rosa (Bravo Mensageiro), desvio de linha durante o 
percurso. (Art. 140 do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, o jóquei A.L.Silva (SP) (Itapema), por desvio de linha na entrada da 
curva. (Art. 140 do CNC). 

 

DEBITAR: Ao senhor Pablo Daniel Vargas, a importância de R$ 60,00 (sessenta reais), 
creditando-se ao jóquei R.Araujo, anteriormente contratado. 

 

DETERMINAR: Exercício obrigatório de partida ao animal Motivo De Glória, proposta da Starter. 
 

CANCELAR: A matricula de treinador de D.ZANTEDESCHI, para a presente temporada, 
conforme sua solicitação. 

 

FORFAITS: Por laudo veterinário conceder aos animais Queens e Quanto Luxo; e por 
determinação deste Órgão aos animais Da-lhe Las Piedras, Bracatinga, Viejo 
Home, Kard-Post e Homeopata. 

 

Curitiba, 24 de julho de 2020. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


