
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 515 
 

(Dia 21/02/19) 
 

   Resoluções da Comissão de Corridas: 
 

MULTAR: Em R$ 100,00, o treinador F.A.Azevedo (Meu Chuck), por apresentar seu pensionista 
com a língua “desamarrada”, contrariando comunicação prévia. (Art. 186 § 3º do CNC). 

 
 Em R$ 100,00, o treinador L.Verissimo (Jogo De Cartas), por apresentar seu pensionista 

com a língua “amarrada”, sem comunicação prévia. (Art. 186 § 3º do CNC). 
 
 Em R$ 100,00, o treinador E.Vieira (Fredy Di Amigoni), por não apresentar a farda de 

seu pensionista. (Art. 47 Letra “D” do CNC). 
 
 Em R$ 100,00, cada, os treinadores F.Loezer (Uno Prospector), F.A.Azevedo 

(Arrington) e L.Verissimo (Gulliver), por apresentarem seus pensionistas com o 
ferrageamento divergente ao declarado. (Art. 128 § 1º do CNC). 

 
 Em R$ 50,00, o treinador L.Verissimo (Gulliver), por apresentar seu pensionista com o 

boné incorreto. (Art. 47 Letra “D” do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o jóquei V.Rocha (Tom Maior), por desvio de linha na reta de chegada. 

(Art. 143 do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o jóquei J.Mouta (A Duqueza), por falta de declaração. (Art. 145 do CNC). 
 
ALTERAR: O Artigo 08 do Regulamento para uso de Furosemida, que diz: 
 Os animais que estiverem atuando sob a atuação da Furosemida e reincidente em 

HPIE, até 24 (vinte e quatro) horas após a corrida, classificada por exame endoscópico 
em Graus IV, ficarão proibidos de participarem de quaisquer páreos 
(independentemente de estarem ou não medicados com a Furosemida) observando a 
seguinte escala: 

 1ª vez: participação proibida por 21 (vinte e um) dias após o episódio de HPIE. 
 2ª vez: participação proibida por 63 (sessenta e três) dias após o episódio de HPIE. 
 3ª vez: desqualificação. 
 
 O Artigo 7º do Regulamento de Fenilbutazona, que diz: 
 Fica desde já estabelecido que, caso o animal que recebeu a aplicação de 

Fenilbutazona venha apresentar claudicação durante o páreo, o mesmo será suspenso 
por 21 (vinte e um) dias, na reincidência por 63 (sessenta e três) dias e na segunda 
reincidência 126 (cento e vinte e seis) dias. 

  
DEBITAR: Ao Stud Matosinhos, proprietário do animal Bela Do Imembui, a importância de R$ 

400,00, referente a retirada do referido animal no 8º páreo. 
 
CONCEDER: Matricula de aprendiz à HIGOR GABRIEL DA SILVA FLAUZINO (H.GABRIEL), de 3ª-

cagetoria, com peso de tabela de 52 quilos. 
 
 Matricula de jóquei à WILLIAN WALANCE DE ARAUJO DUARTE (W.DUARTE), com peso 

de tabela de 52 quilos. 



 

COMUNICAR: Aos senhores proprietários, treinadores e demais interessados, que não haverá 
expediente no dia 04/MARÇO, SEGUNDA-FEIRA, retornando as atividades normais dia 
06/MARÇO, QUARTA-FEIRA, às 9:00 horas. 

 
FORFAITS: Por laudo veterinário conceder ao animal Bela Miss; e por determinação deste Órgão 

aos animais Ahorita, Joane e Yaroslava Spring. 
 
AUTORIZAR: À Tesouraria o pagamento dos prêmios referentes a reunião nº 514, de 07/02/19. 
 

Curitiba, 26 de fevereiro de 2019. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


