
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 513 
 

(Dia 06/02/2019) 
 

Resoluções da Comissão de Corridas: 
 

SUSPENDER: Por 60 (sessenta) dias, o jóquei S.P.Santos (Indian Heart), por desvio de linha na 
reta de chegada, prejudicando competidores, alterando o resultado do páreo. 
(Art. 159 do CNC). 

 

 Por 63 (sessenta e três) dia o animal Imperador Francês, por ter apresentado 
hemorragia pulmonar induzida por esforço – grau IV. (reincidente). 

 

Por 21 (vinte e um) dias, o animal Slam Train, por ter apresentado claudicação. 
(Regulamento de Fenilbutazona). 

 

MULTAR: Em R$ 200,00, o jóquei M.Platini (Kopenhagen), por desvio de linha na reta 
oposta e na entrada de reta. (Art. 140 do CNC). 

 

 Em R$ 150,00, o treinador L.S.Borges (Red Driver, Homeopata e Hey Baby); e em 
R$ 100,00, o treinador F.Loezer (Certidão e Mississippi River), conforme Boletim 
Suplementar nº 521, de 29/05/19. 

 

 Em R$ 100,00, o jóquei A.L.Silva (Itambé), por desvio de linha na reta oposta. 
(Art. 140 do CNC). 

 

 Em R$ 100,00, o treinador L.S.Borges (Hey Baby), por apresentado seu 
pensionista com fardamento incorreto. (Art. 47 letra “D” do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, o treinador A.P.Santos (Luna Bella), por apresentar sua pensionista 
mau arreada. (Art. 47 letra “C” do CNC). 

 

 Em R$ 50,00, cada, os jóqueis L.S.Santos, A.L.Silva e U.Silva, por terem se 
apresentado com excesso de peso para montar. (Art. 63 do CNC). 

 

DESLIGAR: Da Escola de Preparação para Jóqueis os aprendizes, H.Gabriel e G.Cardoso, 
conforme suas solicitações. 

 

COMUNICAR: Aos senhores proprietários, treinadores e interessados, que durante os 
exercícios de partida para aprovação de animais estreantes e condicionados 
por parte da Starter, será exigida a apresentação da CI para a identificação dos 
mesmos. 

 

FORFAITS: Por laudo veterinário conceder aos animais Power-Quark, Xica Bela e Jubilado. 
 

AUTORIZAR: À Tesouraria o pagamento dos prêmios referentes a reuniões nºs 511 e 512, de 
17/12/2019 e 10/01/2020. 

 

Curitiba, 7 de fevereiro de 2020. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


