
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 519 
 

(Dia 25/04/19) 
 

   Resoluções da Comissão do Corridas: 
 

MULTAR: Em R$ 100,00, o treinador A.Menegolo Neto (Costa Rica), por apresentar seu 
pensionista, com ferrageamento divergente ao declarado. (Art. 128 § 1º do 
CNC).  

 

 Em R$ 100,00, o treinador A.B.Pereira (Hopper), por apresentar seu pensionista 
com ferrageamento incorreto (cravos “salientes”). (Art. 128 § 2º do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, o aprendiz G.Cardoso (Zynara Train), por ter feito o “cânter” 
destribado. (Art. 125 § 1º do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, o jóquei V.Rocha (Heart Darling), por desvio de linha após a 
partida. (Art. 140 do CNC). 

 

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

 

 Em R$ 50,00, o aprendiz G.Cardoso (Zynara Train), por desvio de linha na 
entrada da curva. (Art. 140 do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, o aprendiz E.W.Lima (Negroni Forte), por desvio de linha na 
entrada da reta. (Art. 140 do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, o aprendiz E.W.Lima (Ganache), por falta de declaração. (Art. 145 
do CNC). 

 

DEBITAR: A Ederaldo Campos de Jesus, proprietário do animal Queensferry, a importância 
de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente a retirada do referido 
animal na reunião nº 519, de 25/04/19. 

 

PROIBIR: O senhor Antônio Roberto Castilho, de adentrar a pista para trabalhos, até que 
o mesmo regularize sua situação junto ao Departamento Pessoal da ACPCCP. 

 

REGULARIZAR: Até o dia 01/05, a situação de seus funcionários junto ao Departamento Pessoal 
da ACPCCP, os seguintes treinadores: A.P.Santos, D.Antunes, F.Loezer e 
L.R.Feltran, sendo que não será aceita inscrição dos mesmos. 

 

LIBERAR: A partir de 02 de Maio de 2019, a entrada dos animais geração 2017, 
acompanhado de  Carteira de Identidade e/ou PRP, Exame AIE e mormo, 
carteira de vacina atualizada (Influenza Equina), com isenção de taxa de raia 
até Setembro de 2019. 

 

FORFAITS: Por laudo veterinário conceder aos animais Meu Chuck e Blue Hoop; e por 
determinação deste Órgão aos animais Kindly, Kissing You e Protea. 

 

AUTORIZAR: À Tesouraria o pagamento dos prêmios referentes as reuniões nº 516-517-518, 
de 14-28/03 e 11/04/19. 

Curitiba, 26 de Abril de 2018. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


