
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 514 
 

(Dia 18/06/2021) 
 

Resoluções da Comissão de Corridas: 
 
SUSPENDER: Por 30 (trinta) dias, o animal Classic Effect, por apresentar hemorragia pulmonar de 

esforço – Grau IV. 
 
MULTAR: Em R$ 50,00, o jóquei P.B.Braga (Magic Of Control), por atraso para o cânter. (Art. 131 

§ 1º do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o jóquei M.Ribeiro (SP) (Dashing Court), por desvio de linha durante o 

percurso. (Art. 140 do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, a joqueta C.Reis (Classic Effect), por desvio de linha na entrada da curva. 

(Art. 140 do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o jóquei E.W.Lima (Nico Do Iguassú), por desvio de linha na reta de 

chegada. (Art. 143 do CNC).  
 
 Em R$ 50,00, cada, os treinadores M.Decki (Hércules De Grèce) e D.Antunes (Inspetor 

Fong), por apresentarem seus pensionistas com o boné trocado. (Art. 47 letra “D” do 
CNC). 

 
 Em R$ 50,00, o jóquei A.L.Silva, por se apresentar com excesso de peso para montar. 

(Art. 63 do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o jóquei A.Siqueira, por excesso de peso na repesagem. (Art. 155 do CNC). 
 
COMUNICAR: Aos senhores treinadores, proprietários e demais interessados que, a partir desta 

data, animais que sejam enviados ao Jockey Club do Paraná com divergência na 
emissão da devida Guia de Trânsito Animal (GTA) e o real destinatário, serão enviados 
ao Hospital Veterinário do Jockey Club do Paraná. Os mesmos permanecerão lá até 
que a regularização da divergência seja sanada a um custo de R$ 200,00 (duzentos 
reais) por dia, e o treinador responsável estará sujeito as sanções da Comissão de 
Corridas. 

 Lembramos ainda que as exigências sanitárias, AIE, Mormo e Carteira de Vacinação, 
não serão alteradas. 

 Casos omissos serão avaliados conforme critério desta Comissão. 
 
FORFAITS: Por laudo veterinário conceder aos animais Dá-lhe Albatroz, Ke Zarca, Ghostly Cat, 

Imperador Francês; e por determinação deste Órgão aos animais Full Do Jaguaretê, Altra 
Macchina e Discreet Lawyer. 

 
AUTORIZAR: À Tesouraria o pagamento dos prêmios referente a reunião nº 512, de 07/05/2021. 
 

Curitiba, 21 de Junho de 2021. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


