
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 517 
 

(Dia 28/03/19) 
 

   Resoluções da Comissão de Corridas: 
 
SUSPENDER: Por 21 dias, o animal Audaz, por apresentar hemorragia pulmonar induzida por esforço 

grau V. (Conforme regulamento de Furosemida). 
 
ADVERTIR: Por ser a primeira infração, o aprendiz E.W.Lima (Avvocato Adriano e Cacique Da Aldeia), 

por atitude inconveniente ao cruzar o disco de chegada. (Art. 142 do CNC). 
 
 Por ser a primeira infração, o treinador A.P.Santos, por apresentar seus pensionistas, com 

atraso para o cânter. (Art. 131 § 3º do CNC). 
 
MULTAR: Em R$ 100,00, cada, os treinadores A.P.Santos (Neto Biel) e D.Antunes (Taxista), por 

apresentarem seus pensionistas com ferrageamento divergente ao declarado. (Art. 128 § 
1º do CNC). 

 
 Em R$ 100,00, o treinador C.F.Silva-PG (Arizona Rouge), por apresentar sua pensionista 

com cravos “salientes”. (Art. 128 § 2º do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, cada, os jóqueis W.Duarte (Queensferry) e O.H.Ribeiro (Tina Kalo), por 

desvio de linha na reta oposta. (Art. 140 do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o jóquei O.H.Ribeiro (Fly Low), por desvio de linha após a partida. (Art. 140 

do CNC). 
 
ESTORNAR: A multa de R$ 100,00, imposta ao treinador F.A.Azevedo (Arrington), no Boletim nº 515, 

de 25/02/19. 
 
COMUNICAR: Aos senhores proprietários, treinadores e demais interessados que a campanha de 

vacinação dos animais alojados no Hipódromo, seguirá o seguinte calendário: 
 ABRIL: Vacina Lexington 8 – Laboratório Vencofarma. 
 AGOSTO: Vacina Influenza Horse – Laboratório Vencofarma. 
 DEZEMBRO: Vacina Lexington 8 – Laboratório Vencofarma. 
 Lembrando que os treinadores precisam disponibilizar ao Serviço de Veterinária, no início 

de cada mês em que se realizará a campanha os documentos pertinentes (Carteira de 
vacinação e documentos de identificação do animal). 

 Ao termino da campanha, uma listagem com os animais que efetivamente foram 
vacinados, bem como nome dos respectivos proprietários, será enviada a farmácia da 
ACPCCP para cobrança, uma cópia será deixada com o treinador responsável para 
conferência no momento do pagamento junto à farmácia da ACPCCP. 

 
FORFAITS: Por laudo veterinário conceder aos animais Bold Sea e Nun Belle De Jour; e por 

determinação deste Órgão ao animal Itauba Sarge. 
 

Curitiba, 29 de Março de 2019. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


