
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 508 
 

(Dia 22/10/2019) 
 

Resoluções da Comissão de Corridas: 
 
SUSPENDER: Por 63 (sessenta e três) dias, o animal Tallin, por apresentar hemorragia induzida 

por esforço – grau IV. (Regulamento de Furosemida) – reincidente. 
 
 Por 21 (vinte e um) dias, o animal Charles Aznavour, por apresentar hemorragia 

pulmonar induzida por esforço – grau IV. 
 

 Por 21 (vinte e um) dias, cada, os animais Mr.Hobbit e Slam Of Cat, por 
apresentarem hemorragia pulmonar induzida por esforço – grau V. 

  

Por 21 dias, cada, os animais Super Buck e Avvocato Adriano, por apresentarem 
claudicação. (Regulamento de Fenilbutazona). 

 
MULTAR: Em R$ 322,00, o treinador E.Vieira (Elegant Queen, Quatermain, Vulcão Negro, 

Charles Aznavour e Negroni Forte); em R$ 246,00, o treinador D.Antunes (Quanti 
Negro, Inspetor Fong e Super Buck); em R$ 224,00, o treinador L.S.Borges (Red 
Driver, Kihale, Cara Lynn e Le Parc); em R$ 100,00, o treinador L.Verissimo 
(Cacique Da Aldeia e Avvocato Adriano); em R$ 74,00, o treinador J.César 
(Nostra Casa); em R$ 50,00, o treinador F.Loezer (Google Di Job); e em R$ 50,00, 
o treinador O.Zantedeschi (Flying Filly), conforme Boletim Suplementar nº 521, 
de 29/05/19. 

 
Em R$ 50,00, cada, os jóqueis A.L.Silva (SP), M.Ribeiro (SP) e M.C.Santos, por se 
apresentarem com excesso de peso na pesagem. 

 

 Em R$ 50,00, cada, os treinadores V.F.Rocha (Curitibana) e A.Menegolo Neto 
(Make No Mistake), por excesso de peso no equipamento na repesagem. (Art. 
155 do CNC). 

 

DEBITAR: A importância de R$ 220,00, à Daniele Cristina de Souza, proprietária dos 
animais Vulcão Negro, Charles Aznavour e Negroni Forte, creditando-se ao 
jóquei L.S.Santos, anteriormente contratado. 

 
 A importância de R$ 60,00, à Luciano Santos Fortes, proprietário do animal 

Laver, creditando-se ao jóquei L.S.Santos, anteriormente contratado. 
 
 A importância de R$ 80,00, ao Stud Sion, proprietário do animal Elegant Queen, 

creditando-se ao jóquei L.S.Santos, anteriormente contratado. 
 
 A importância de R$ 450,00, ao Stud Brothers, referente a retirada do animal 

Romina, no 1º páreo, da 508ª reunião. 
 
REQUERIMENTO: M.Aurélio – INDEFERIDO. 
 

 MARCELO CLÉCIO DE SOUZA – DEFERIDO. 
 



LEMBRAR: Aos senhores proprietários, treinadores e demais interessados, no que diz os 
Artigos 11 a 15 do Regulamento de Páreos de “Claiming”. 

 Art. 11 – No formulário de compra constará o nome do animal pretendido, 
assinatura, endereço e telefone do interessado na aquisição, e a declaração 
deste se submetendo às normas do presente Regulamento. 

 O formulário será colocado em envelope e guardado na presença do 
interessado, em urna especial, na Sala da Comissão de Corridas. 

 Art. 12 – O prazo para apresentação de qualquer proposta de compra, encerrar-
se-á 30 (trinta) minutos antes da realização do horário marcado para a 
realização do páreo. 

 Art. 13 – Só poderão assistir a abertura dos envelopes, na sala da Comissão de 
Corridas, os interessados na compra e que já tiverem colocado na urna o 
envelope com os respectivos lances. 

 Parágrafo Único – Não será permitida a retirada do envelope depois que o 
mesmo tiver sido colocado na urna. 

 Art. 14 – Encerrado o prazo para recebimento das propostas, os envelopes serão 
abertos na sala da Comissão de Corridas e os nomes dos animais e seus 
compradores serão anunciados pelos alto-falantes do hipódromo e através dos 
sistemas de rádio e de televisão. 

 Art. 15 – Em caso de haver mais de uma proposta de compra para o mesmo 
animal, a preferência recairá no interessado que oferecer, um valor, como 
doação à Caixa Beneficente dos Profissionais do Turfe do Hipódromo do Tarumã. 

 Parágrafo Único – Em caso de haver lance único em determinado animal, e se o 
lance for feito com acréscimo, o valor pago a maior não será devolvido, sendo o 
mesmo destinado à Caixa Beneficente dos Profissionais do Turfe do Hipódromo 
do Tarumã. 

 O presente regulamento, na integra, encontra-se publicado no Site do Jockey 
Club do Paraná e nesta data foi enviado aos proprietários e treinadores 
cadastrados no WhatsApp da Comissão de Corridas. 

 
FORFAITS: Por laudo veterinário conceder aos animais Obrigadoamigos, Avoante, Falco 

D’Anafer, Acatado, Nosso Furacão e Avvocato Adriano; e por determinação 
deste Órgão aos animais Red Driver, Homeopata e Gulliver. 

 
AUTORIZAR: À Tesouraria o pagamento dos prêmios referentes a reunião nº 507, de 

08/10/19. 
 

Curitiba, 23 de outubro de 2019. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


