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Resoluções da Comissão de Corridas: 
 
SUSPENDER: Por 2 (duas) reuniões, o jóquei S.P.Santos (Hopper), por desvio de linha na curva 

e na reta de chegada. (Art. 140 e 143 do CNC). 
 
 Por 21 (vinte e um) dias, o animal Quilunje, por apresentar hemorragia 

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

pulmonar induzida por esforço – grau IV. 
 

MULTAR: Em R$ 200,00, o treinador E.Vieira (Bela Miss e Temperatura Máxima), por 
ferrageamento divergente ao declarado. (Art. 128 § 1º do CNC). 

 

 Em R$ 200,00, o treinador A.P.Santos (Negroni Forte e Joe Jordan), por atraso 
na pesagem. (Art. 122do CNC). 

 
 Em R$ 100,00, o treinador E.Vieira (Bela Miss), por contrariar determinação do 

Serviço de Assistência Veterinária. 
 
 Em R$ 100,00, o treinador F.Loezer (Zanzibar Prince), por apresentar seu 

pensionista com a língua “desamarrada”. (Art. 186 § 3º do CNC). 
 
 Em R$ 100,00, o treinador E.Araujo, por não apresentar documentação exigida 

para entrada de animais sob sua responsabilidade. 
 
 Em R$ 100,00, o treinador J.César (Burguês Rico), por inscrição incorreta. (Art. 

106 § 3º do CNC). 
 

 Em R$ 50,00, o treinador V.F.Rocha (Kihale), por mau arreamento. (Art. 47 Letra 
“C”). 

 
 Em R$ 50,00, cada, os jóqueis S.P.Santos (Soberana da Lagoa) e A.A.Santos (Tina 

Kalo), por desvio de linha na reta oposta. (Art. 140 do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o jóquei M.C.Santos (Don Rocco), por desvio de linha na curva. 

(Art. 140 do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o jóquei L.S.Santos (Temperatura Máxima), por desvio de linha na 

reta de chegada. (Art. 143 do CNC). 
 
 Em R$ 100,00, o jóquei A.L.Silva (SP) (Bebê Belo Brummel e Joia Preciosa); e em 

R$ 50,00, o jóquei S.P.Santos (Zanzibar Prince), por falta de declaração. (Art. 145 
do CNC). 

 
 Em R$ 50,00, o jóquei A.L.Silva (SP), por apresentarem com excesso de peso para 

montar. (Art. 63 do CNC). 
 



COMUNICAR: Aos senhores treinadores e demais interessados que a pesagem dos animais 
inscritos, será efetuada de quarta-feira à sexta-feira, até às 10:00 horas, 
impreterivelmente. 

 
REITERAR: Aos senhores treinadores e demais interessados, que é exigido os seguintes 

documentos para os animais adentrarem a Vila Hípica: Carteira de Identidade 
e/ou PRP, Exame AIE e Mormo e Carteira de Vacina atualizada (Influenza 
Equina), relembrando que no mínimo 21 (vinte e um) dias e no máximo 120 
(cento e vinte) dias da data da última vacina. Alertamos também que os 
treinadores que solicitam junto à Comissão de Corridas e entrada dos animais, 
são responsáveis pelo mesmo e sua documentação, sujeito a penalidade. 

 
CONCEDER: Matricula de jóquei à ANDRÉ SÉRGIO JASSON DE MOURA (A.S.MOURA), com 

peso de tabela de 55 quilos. 
 
FORFAITS: Por laudo veterinário conceder aos animais Jukes, Hisbee e Charles Aznavour; e 

por determinação deste Órgão aos animais Mr.Iguassú e Strong Cowgirl. 
 

Curitiba, 08 de julho de 2019. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


