
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 503 
 

(Dia 01/10/2020) 
 

Resoluções da Comissão de Corridas: 
 
TOMAR CONHECIMENTO: Da suspensão imposta pelo Jockey Club Brasileiro ao jóquei V.Rocha (Prêmio 

Certo), por 1 (uma) reunião, por desvio de linha após a partida, prejudicando 
competidores (Art. 140 do CNC), conforme Boletim Oficial nº 31, de 30/09/2020. 

  
Da suspensão imposta pelo Jockey Club Brasileiro ao jóquei Z.M.Rosa 
(Nantucket), por 1 (uma) reunião, por desvio de linha durante o percurso, 
prejudicando competidores (Art. 140 do CNC), conforme Boletim Oficial nº 31, 
de 30/09/2020. 

 
SUSPENDER: Por 30 (trinta) dias, o jóquei V.S.Paiva (Tiberius), por negligência (Art. 139, letra 

“B”, do CNC). 
 

MULTAR: Em R$ 100,00, o treinador E.Araujo (Sauternes), por apresentar sua pensionista 
com a língua “desamarrada”, contrariando comunicação prévia. 

 

Em R$ 50,00, o aprendiz G.Martins (Bela La Belle), por desvio de linha na reta de 
chegada (Art. 143 do CNC). 

 
 Em R$ 50,00, o jóquei R.Viana (SP) (Classic Effect), por se apresentar com 

excesso de peso para montar. 
 
DEBITAR: Ao Stud Birigui, proprietário do animal Tapioca de Birigui, a importância de R$ 

2.280,00, referente à retirada no 4º páreo da 504ª reunião, em 01/10/2020, 
creditando-se: R$ 200,00 ao jóquei A.Siqueira, anteriormente contratado; R$ 
40,00 ao segundo-gerente Bruno de Melo Quixabeira; e R$ 40,00 ao cavalariço 
Bruno de Melo Quixabeira. 

 
CONDICIONAR: Futura inscrição dos animais Sauternes e Jobson, à realização de exercício 

obrigatório de partida (Proposta da Starter, conforme o Art. 107 do CNC e seu 
Parágrafo único). 

 
INFORMAR: A todos os profissionais, proprietários, criadores, visitantes e demais 

interessados, que é totalmente proibido o acesso à nova pista de grama.  
 
FORFAITS: Por laudo veterinário conceder aos animais Bracatinga, Nietzsche, Benito 

Ferrara e Her Tank Zip; e por determinação deste Órgão aos animais Wired Cat, 
Bebê Belo Brummel, Khodynka, Sauternes (8º páreo) e Onore. 

 
AUTORIZAR: À Tesouraria o pagamento dos prêmios referentes a reunião nº 503, de 

03/09/2020. 
 

Curitiba, 02 de Outubro de 2020. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


