
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 503 
 

(Dia 05/08/2019) 
 

Resoluções da Comissão de Corridas: 
 
SUSPENDER: Por 21 (vinte e um) dias o animal Tina Kalo, por apresentar hemorragia pulmonar 

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

pulmonar induzida por esforço – grau IV.  
 

Por 21 (vinte e um) dias, o animal Kihale, por apresentar claudicação. (Conforme 
Regulamento de Fenilbutazona). 

 

 Por 1 (uma) reunião, o jóquei M.C.Santos (Don Rocco), por desvio de linha 
durante a curva. (Art. 140 do CNC). 

 
MULTAR: Em R$ 50,00, o jóquei E.W.Lima, por atraso para pesagem. (Art. 122 do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, cada, os jóqueis V.S.Paiva (Cara Gemma) e A.L.Silva (SP) (Bebê Belo 

Brummel), por desvio de linha na reta oposta. (Art. 140 do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o jóquei V.Rocha (Roleta De Birigui), desvio de linha na entrada da 

reta de chegada. (Art. 140 do CNC). 
 

 Em R$ 50,00, cada, os jóqueis A.Siqueira e A.S.Moura, por excesso de peso na 
pesagem. (Art. 63 do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, cada, os jóqueis V.S.Paiva, A.A.Santos e A.Siqueira, por excesso de 
peso na repesagem. (Art. 155 do CNC). 

 
DEBITAR: A importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a Daniele Cristina 

de Souza, proprietária do animal Negroni Forte, referente a retirada do referido 
animal, no 5º páreo da 503ª reunião. 

 
A importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ao Stud A.M.L., proprietário 
do animal Arometic Berg, referente a retirada do referido animal, no 8º páreo 
da 503ª reunião. 

 
LEMBRAR: Aos senhores proprietários, treinadores e demais interessados, que a campanha 

de vacinação dos animais alojados no Hipódromo, terá início no dia 07/08, 
Quarta-feira. 

 Vacina FLUVAC EHV – Laboratório Zoetis. 
 Lembrando que os treinadores precisam disponibilizar ao Serviço de Veterinária 

os documentos pertinentes (carteira de vacinação e documento 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. 



Aos senhores treinadores que o laudo para o animal atuar de 
FENILBUTAZONA, deverá ser entregue juntamente com o compromisso de 
montaria EM TODAS AS ATUAÇÕES, sem o tal laudo o animal não poderá atuar 
com o referido medicamento. 

 

COMUNICAR: Aos senhores proprietários, treinadores e demais interessados, que o valor 
máximo de venda para o CLAIMING CAT. “A”, passará a ser de R$ 7.000,00 (sete 
mil reais), a partir da corrida de 18/08/19. 

 

 Aos senhores proprietários, treinadores e demais interessados que os materiais 
biológicos dos 3 (três) primeiros colocados no G.P. “PARANÁ” (G3), serão 
enviados para o Laboratoire des Courses Hippiques (França), que realizará as 
análises das amostras. 

 

CONCEDER: Matricula de jóquei à RAPHAEL TISIAN PALOMA (R.PALOMA), com peso de 
tabela de 55 quilos. 

 

FORFAITS: Por laudo veterinário conceder aos animais Mr.Hobbit, Hay Carrera, Herford, 
Avvocato Adriano e Hotel Dorchester. 

 
AUTORIZAR: À Tesouraria o pagamento dos prêmios referentes as reuniões nº 501-502, de 

07-21/07/19.  
 

Curitiba, 06 de agosto de 2019. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


