
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 510 
 

(Dia 12/03/2021) 
 

Resoluções da Comissão de Corridas: 
 

SUSPENDER: Por 15 (quinze) dias, o treinador E.Soares (Her Forestry), por portar-se de maneira 
inconveniente no Recinto do Paddock. (Art. 40 do CNC). 

 

 Por 15 (quinze) dias, o treinador D.Antunes (Jaguaracambé), por apresentar seu 
pensionista com atraso no Serviço de Veterinária. (Art. 116 do CNC). 

 

Por 15 (quinze) dias, o jóquei L.S.Santos (Zilhão Dolar), por desvio de linha na reta de 
chegada, prejudicando competidores, alterando o resultado do páreo. (Art. 159 do CNC). 

 

 Por 8 (oito) dias, o jóquei R.Araujo (Ave Cézar), por desvio de linha durante o percurso, 
prejudicando competidores. (Art. 140 do CNC). 

 

ESTENDER: Por mais 8 (oito) dias, a punição aplicada ao jóquei R.Araujo (Ave Cézar), por portar-se 
de maneira inconveniente na partida. (Proposta da Starter). 

 

 Por mais 8 (oito) dias, a punição aplicada ao jóquei R.Araujo (Ave Cézar), por portar-se 
de maneira inconveniente durante o percurso. (Art. 142 do CNC). 

 

 Por mais 8 (oito) dias, a punição aplicada ao jóquei R.Araujo (Ghostly Cat), por castigo 
imoderado. (Art. 146 do CNC). 

 

MULTAR: Em R$ 100,00, o treinador D.L.Albres (My Toya Sunshine e Tiberius), por apresentar seus 
pensionistas com a manta “trocada”. 

 

 Em R$ 100,00, o treinador A.Oldoni (Ouro Do Iguassú), por apresentar seu pensionista 
com ferrageamento divergente ao declarado. (Art. 128 § 1º do CNC). 

 

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

 

DEBITAR: Ao Haras Garcêz Castellano, proprietário do animal Livio Felluga, a importância de R$ 
450,00, referente a retirada do referido animal no 2º páreo, da 510ª reunião, de 
12/03/2021. 

 

 Aos senhores Gilberto Picussa/Carlos Carlindo, proprietários do animal Bôa E Famosa, a 
importância de R$ 450,00, referente a retirada do referido animal no 2º páreo, da 510ª 
reunião, de 12/03/2021. 

 

LEMBRAR: Aos senhores treinadores, que as GTA’s (Guia de Trânsito Animal), bem como a 
entrada dos animais devem ser emitidas em nome do treinador ao qual o animal se 
destina, a não observância desta norma pode acarretar em alteração do saldo animal 
do referido treinador, não sendo possível correção pelo Serviço de Veterinária. 

 

 Aos senhores treinadores, no que diz respeito o Art. 47 letra “M” do CNC: 
 “Assistir pessoalmente ou por representante, no Departamento de Veterinária, à 

coleta de material, para os exames de seus cavalos”. 
 

DETERMINAR: Exercício obrigatório de partida aos animais Kaethe, Her Tank Zip e Her Forestry. 
(Proposta da Starter). 

 

FORFAITS: Por laudo veterinário conceder aos animais Taxfree e Genghis Khan; e por determinação 
deste Órgão aos animais Nico Do Iguassú (1º páreo), Livio Felluga (2º páreo), Brutus, Bôa 
E Famosa, Ledoyen, Zilhão, Ótimo do Iguassú, Priceless Jewel, De Calidad, Jaguaracambé 
e Neguinhodoiguassú (8º páreo). 

 

AUTORIZAR: À Tesouraria o pagamento dos prêmios referentes a 509ª reunião, de 05/02/2021. 
 

Curitiba, 15 de março de 2021. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


