
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 502 
 

(Dia 21/07/2019) 
 

Resoluções da Comissão de Corridas: 
 
SUSPENDER: Por 60 (sessenta) dias, o treinador V.F.Rocha (Roleta De Birigui), por falta de 

peso na repesagem. (Art. 154 do CNC). 
 

Por 60 (sessenta) dias, a partir de 03/08/2019, o jóquei M.Ribeiro (SP) (Roleta 
De Birigui), por falta de peso na repesagem. (Art. 154 do CNC). 

 

 Por 21 (vinte e um) dias, o animal Bela Miss, por apresentar hemorragia 
pulmonar induzida por esforço – grau IV. 

 

MULTAR: Em R$ 100,00, o treinador L.Verissimo (Hiato), por ferrageamento divergente ao 
declarado. (Art. 128 § 1º do CNC). 

 
 Em R$ 50,00, cada, os treinadores D.Antunes (Well Malo) e E.Viera (Bela Miss), 

por atraso na pesagem. (Art. 122 do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, cada, os jóqueis V.S.Paiva (Quanti Negro) e W.Duarte (Quick Chip), 

por terem feito o cânter destribado. (Art. 125 § 1º do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, cada, os pilotos A.A.Santos (Good Prayer) e G.Cardoso (Zins), por 

desvio de linha após a partida. (Art. 140 do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o jóquei A.A.Santos (Tina Kalo), por desvio de linha entrada da 

curva. (Art. 140 do CNC). 
 

 Em R$ 50,00, o jóquei M.Ribeiro (SP) (Keep It), por falta de declaração. (Art. 145 
do CNC). 

 
 Em R$ 50,00, cada, os jóqueis Jeane Alves (SP) e O.H.Ribeiro, por apresentarem 

com excesso de peso para montar. (Art. 63 do CNC). 
 
DEBITAR: A importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ao Haras Cifra, proprietário do 

animal Herford, referente a retirada do referido animal, no 4º páreo da 502ª 
reunião. 

 
COMUNICAR: Aos senhores proprietários, treinadores e demais interessados, que a reunião 

programada para o dia 04/08, Domingo, será transferida para o dia 05/08, 
Segunda-feira, em razão do pedido do Jockey Club de São Paulo ao promover a 
reunião festiva da Copa ABCPCC. 

 
CONCEDER: Matricula de jóquei, a título precário por 90 (noventa) dias, à EVERTON 

GUILHERME ALVES CORDOVA (E.CORDOVA), com peso de tabela de 53 quilos. 
 
FORFAITS: Por determinação deste Órgão aos animais Máquina do Iguassú e Lomú. 
 
AUTORIZAR: À Tesouraria o pagamento dos prêmios referentes a reunião nº 523, de 

23/06/19. 
 

Curitiba, 22 de julho de 2019. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


