
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 509 
 

(Dia 05/11/2019) 
 

Resoluções da Comissão de Corridas: 
 
SUSPENDER: Por 30 (trinta) dias, o jóquei L.S.Santos (Amazing Cat), por desvio de linha na reta 

de chegada, prejudicando competidores. (Art. 143 do CNC). 
 

Por 1 (uma) reunião, o aprendiz R.Tolfo, por contrariar determinações da Escola 
de Preparação para Jóqueis. 

 

MULTAR: Em R$ 704,00, o treinador L.S.Borges (Homeopata, Imperador Frances, Red 
Driver e Xarada Corunilha); em R$ 394,00, o treinador E.Vieira (Arpoador, 
Elegant Queen, El Poker, Quatermain e Negroni Forte); e em R$ 196,00, o 
treinador F.Loezer (Enter The Best e Google Di Job), conforme Boletim 
Suplementar nº 521, de 29/05/19. 

 
Em R$ 100,00, o treinador L.S.Borges (Homeopata), por apresentar sua 
pensionista com cravos “salientes”. (Art. 128 § 2º do CNC). 

 
 Em R$ 100,00, o treinador A.P.Santos (Xica Bela), por apresentar sua pensionista 

mau ferrada. (Art. 128 § 3º do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o aprendiz H.Gabriel (Xica Bela), por ter feito o cânter destribado. 

(Art. 125 § 1º do CNC). 
 
COMUNICAR: Aos senhores proprietários, treinadores e demais interessados, que em 

virtude da antecipação da reunião turfística para o dia 1º de dezembro, as pré 
inscrições para a PEGASUS BRASIL 2019 serão realizadas no próximo dia 14 DE 
NOVEMBRO, até as 10:00h, impreterivelmente, prazo máximo para o 
pagamento da inscrição, e também do registro dos animais junto ao Stud Book 
Brasileiro em nome dos proprietários das inscrições. 

 
 Aos senhores treinadores, proprietários e demais interessados, que devido aos 

festejos de final de ano, os alunos da Escola de Preparação para Jóqueis serão 
dispensados no dia 21/12/2019, retomando as atividades a partir do dia 
03/01/2020. 

 
 Aos senhores treinadores, proprietários e demais interessados, que todas as 

amostras colhidas para os exames antidoping estão sendo enviadas para o 
Laboratório LACVET (Rio de Janeiro), para triagem das mesmas, sendo que em 
caso de suspeita de doping positivo, tais amostras serão enviadas para o 
Laboratoire Des Courses Hippiques (França), para análise do material. 

 
FORFAITS: Por laudo veterinário conceder aos animais Filho Do Bem, Dariak, Zuruck Vom 

Ring, Zubin Mehta e Inspetor Fong. 
 
 

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


