
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 515 
 

(Dia 20/05/2022) 
 

SUSPENDER: Por 1 (uma) reunião, o jóquei A.M.Marinho (Happy-Rich), atitude inconveniente no 
recinto da Pesagem. (Art. 153 § 4º do CNC). 

 
MULTAR: Em R$ 50,00, cada, A.L.Silva (SP) (Rainha Veloz), A.Siqueira (Silver Zip) e L.Zantedeschi 

(Xperanza), por desvio de linha após a partida. (Art. 140 do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o aprendiz T.Vieira (Campellano), por desvio de linha na reta oposta. (Art. 

140 do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o jóquei A.Siqueira (Christian Law), por desvio de linha na entrada da curva. 

(Art. 140 do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, cada, os pilotos L.Zantedeschi (Xperanza), M.Ribeiro (SP) (Infinitivo) e 

T.Vieira (Red Satin), por falta de declaração (Art. 145 do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, o jóquei A.M.Marinho, por não comparecer para o exame médico. (Art. 61 

letra “F” do CNC). 
 
 Em R$ 50,00, cada, os jóqueis R.Viana (SP), A.R.Amorim, Idevaldo Silva (SP), por terem 

se apresentado com excesso de peso para montar. (Art. 63 do CNC). 
 
DETERMINAR: Exercício obrigatório de partida aos animais Dior Dollar, Livetiger e Pura Vida. (Proposta 

da Starter). 
 
 O comparecimento do segundo gerente, VAGNER GETULIO VARGAS, à Comissão de 

Corridas, no dia 25/05/2022, quarta-feira, às 14:30 horas, para esclarecimentos 
referentes a fatos ocorridos na Vila Hípica, conforme relatórios da Segurança e Portaria 
da Vila Hípica. 

 
O comparecimento do treinador M.DECKI, à Comissão de Corridas, no dia 25/05/2022, 
quarta-feira, às 14:30 horas. 

 
COMUNICAR: Que a renovação de matricula dos profissionais (treinadores e jóqueis), deverá ser feita 

até o dia 30/06/2022, com a seguinte documentação: 
 CARTA DA ACPCCP (Departamento Pessoal) e no caso dos treinadores, também: 

RELAÇÃO DOS CAVALARIÇOS e SEGUNDO-GERENTE, registrados e regularizados na 
ACPCCP, com RG e CPF, e mínimo de 6 (seis) animais sob sua responsabilidade. 

 
FORFAITS: Por laudo veterinário conceder ao animal Boisterous Zip; e por determinação deste 

Órgão aos animais Pearl do Iguassú (1º páreo), Bela Corrida (1º páreo), Minha Vitória, 
Estrela Do Kentuky (4º páreo), Pippa Do Iguassú (4º páreo) e Dizzy. 

 
 

Curitiba, 23 de maio de 2022. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


