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O SEU JORNAL DO CAMPO

Desde 2002

Faça seu pedido!

41 3013 0862 / 3274 5340
Av. Nossa Sra. Aparecida, 1865 - 

Seminário

O casco do Cavalo deve ser 
limpo diariamente para evitar 

acúmulo de sujeira, também 
a aparação periódica assim 
como a troca de ferraduras 

são maneiras de prevenir 
problemas

Pág. 3

Você conhece 
o casco do seu 

cavalo ?

Rua Konrad Adnauer, 941- Tarumã - Ctba/PR 
(em frente ao Cemitério Vertical) 

41 3266-5093 / 3266-7849

  41 98729-8583          Farmácia ACPCCP

Vem aí..... 
1ª Etapa do Campeonato 

Paranaense de 
Paraenduro 2018

Data: 15/9/ - Sábado – Local:  Arena do parque 
de eventos de Campina Grande do Sul – PR – 
Hora: a partir das 13h -  Inscrições gratuitas 

no local (1kg de alimento não perecível 
que será revertido para  Apae de Campina). 

IMPORTANTE:  Cavalos deverão ter exame de 
mormo e anemia
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EQUOTERAPIA: 
A cura com o cavalo

Claudiane Crisóstomo Pasquali é Diretora de Esporte Paraequestre da Federação Paranaense de Hipismo, 
endurista e apaixonada por cavalos. Contato: claupasquali@uol.com.br

 Em 2011, ti ve meu primeiro contato com a *Equoterapia, através 
das visitas a mais de 5 Centros de Equoterapia aqui no Paraná, com o intuito 
de me informar sobre esta práti ca, afi m de  montar prova de Paraenduro 
Equestre, que é o Enduro a cavalo realizado por defi cientes.  
 A Equoterapia surgiu no Brasil através do Cel.Cirillo, que, há 30 
anos atrás,  após  diversos anos de pesquisa em vários países europeus, 
desenvolveu o método e criou a ANDE-Brasil Associação Nacional de 
Equoterapia. O método é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina 
e Conselhos de Fisioterapia. Apesar de conhecer todos estes dados 
ofi ciais, como administradora de empresa e fi scal pública -  e portanto 
desconhecedora de métodos terapêuti cos - sempre me questi onava quando 
via algum prati cante subir no cavalo e após a sessão terminada, muita coisa 
havia se modifi cado naquele corpo e na forma de se expressar daquela 
pessoa. Foi quando devido ao esti lo São Thomé “só acredito vendo” , que 
parti cipei do 1o. Curso de Equoterapia realizado no Paraná pela Ande-Brasil 
em 2012, e fi quei sabendo do movimento tridimensional do cavalo, que 
“imita” o andamento humano e portanto “engana” o cérebro, que então 
responde o estí mulo enviando impulsos elétricos, fazendo com que algumas 
partes do corpo que não se moviam passem a ter movimentação. Milagre? 
Não...estritamente técnico e comprovado visualmente. Mas o que não dá 
pra ser visualizado na Equoterapia é o que mais me intriga.....
*Equoterapia marca registrada ANDE-Brasil

 A conexão que os profi ssionais de Equoterapia estabelecem durante 
uma sessão é admirável. Coordenam 2 seres vivos,  o cavalo e o defi ciente, 
cada um com suas vontades e “bardas” , produzindo o efeito terapêuti co 
que nenhuma máquina consegue reproduzir.
Esta conexão só pode ser chamada de amor ao próximo, benção na vida dos 
outros...

Viva 9 de agosto, **Dia Nacional da Equoterapia !!!!
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Genética e memética

Claudiane Crisóstomo Pasquali é Diretora de Esporte Paraequestre da 
Federação Paranaense de Hipismo, endurista e apaixonada por cavalos. Contato: 

claupasquali@uol.com.br
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HOTEL FAZENDA DAS ARAUCÁRIAS 

www.hotelfazendadasaraucarias.com
atendimento@fazendadasaraucarias.com.br

Fone  41 3322 2221 -  41 99616 8188

Br 277 Curitiba - Paranaguá Km 61   - 500 
metros antes do pedágio

41 99907-7645 Mosquito / 41 98420-3218 Cleverson

Os seres vivos, humanos ou animais, quando nascem, carregam uma carga ge-
nética com características do pai e da mãe, que por sua vez possuem genes 
dos seus pais e mães. Informações sobre a altura, peso, doenças e cor da pele, 
ficam guardadas dentro desses genes. Para os cavalos, o conjunto destes da-
dos caracterizam sua conformação e aparecem descritos em sua resenha, bem 
como a cor do pêlo e forma das manchas (pampa, tordilho, apaloosa).

No decorrer da vida, vão sendo acrescentadas informações, traços culturais, 
valores éticos, costumes, manias ou “bardas” chamados de memes. Os memes 
são passados de um para outro através da fala, do gesto ou repetição, diferente 
dos genes que são transmitidos pela hereditariedade. A importância dos me-
mes sobre os genes daria longa discussão para os cientistas, porém é clara e 
relevante a ação dos memes: o que é aprendido, as informações que a pessoa 
ou animal adquire, processa e devolve ao meio.

Um cavalo que tenha uma genética de pais e avós campeões, pode ser um 
campeão também. Pode... mas só poderá, ainda, talvez, ser com a influência 
dos memes: doma, trato (comida e carinho), aprendizado. Se este cavalo for 
largado no pasto a esmo, provavelmente será bem pior que outro sem genética 
comprovada, mas que tenha recebido a carga de memes suficiente para desta-
cá-lo no esporte, lazer ou trabalho.

Conheço uma égua, agora aposentada e com a vida mansa, de uma ótima linhagem, 
nascida num criatório famoso. Ela foi comprada com pouco mais de um ano, por um 
amigo e atual proprietário, que investiu seu tempo e dinheiro, acrescentando ótimos 
memes aos ótimos genes daquela égua, transformando-a numa campeã. 

Como às vezes uma estória poder ser bonita, porém não justa, recentemente 
foi oferecido uma premiação à égua e ao seu responsável, pela longa e brilhan-
te carreira de uma vida desportiva. Quem recebeu o prêmio? O dono do cria-
tório, que não participou da sua vida, do seu preparo, sequer a montou. Enfim, 
não investiu nos seus memes. Imaginemos se este assunto se estendesse para 
adoção de crianças? Os pais adotivos cuidam, investem, amam e, no dia da 
formatura, o nome dos pais de sangue é que são citados? Fica aqui o registro 
de revolta da colunista... 

Os memes podem ser transmitidos de um pro outro dependendo do desprendi-
mento, da generosidade, da vontade de trocar experiências e informações, por-
tanto, compartilhemos livremente nossos memes  e com cautela os nossos genes.

41 99907-7645 Mosquito / 41 98420-3218 Cleverson

QUE TAL APRENDER 
A FAZER APOSTA?

O JCP, �ca na Av. Victor Ferreira do Amaral, 
2291, no bairro Tarumã  em Curitiba.

Informações pelo fone  (41) 3075-2121 ou para 
saber mais acesse www. jockeypr.com.br

VENCEDOR
Você aposta apenas em 
um vencedor para o 
páreo (corrida)

PLACÊ
Vale se o cavalo 
chegar em primeiro ou 
segundo lugar

DUPLA
Consiste em 
acertar os dois 
primeiros colocados, 
independente da 
ordem de chegada

EXATA
Consiste em acertar 
os dois primeiros 
colocados, na ordem 
exata

MODALIDADES

TRIFETA
São os três primeiros 
colocados pela ordem 
exata. Pode-se fazer 
apostas combinadas 
ou simples. Nas 
combinadas (quantas 
inversões quiser). Na 
simples (um cavalo 
para primeiro, outro 
para segundo e mais 
um para terceiro).

QUADRIFETA
São os quatro 
primeiros colocados 
pela ordem exata. 
Pode-se fazer apostas 
combinadas (quantas 
inversões quiser). 
Ou simples (um 
cavalo para primeiro, 
segundo, terceiro e 
quarto lugares)

Veja como é fácil apostar no Tarumã. Se 
você nunca apostou, conheça as principais 

modalidades de aposta, olhe sempre o 
programa das próximas corridas para conhecer 

os páreos e divirta-se!
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Você conhece o casco do seu 
cavalo ?

O casco do Cavalo deve ser 
limpo diariamente para evi-
tar acúmulo de sujeira, tam-
bém a aparação periódica 
assim como a troca de ferra-
duras são maneiras de pre-
venir problemas

 O casco do equino 
tem várias estruturas com 
funções importantes. Po-
demos dividir o casco em 3 
partes, pinça, quartos e ta-
lões.                               Na coroa 
temos a junção da pele com 
o casco, e é nela que aconte-
ce o crescimento do casco.
  
 A muralha do casco 
corresponde a toda parede 
externa, ela tem  um ver-
niz próprio que vai fazer um 
controle da entrada e saída 
de líquido do casco, portan-
to não deve

O assunto é...
Fabio wacheski, médico veterinário e ferrador. CRMV -8958 

 

ser removida em excesso.  
  
 A con� nuação da mu-
ralha é chamada de parede, 
na parede que a ferradura 
deve estar apoiada, ela é re-
sistente para suportar a fer-
radura e a ferradura quem 
protege a parede do desgas-
te de pisos duros ou pisos de 
pedra. 

 Ao lado da parede a 
linha branca faz uma junção 
com a sola, a linha branca é 
onde o cravo da ferradura 
entra, quando o cravo é ba-
ti do na parede ele pode trin-

car a muralha e não segurar 
a ferradura,  mas também 
tem que cuidar para esse 
cravo não fi car muito perto 
da sola pois ele pode causar 
dor. 

 A sola é mais arre-
dondada com  um formato 
de concha, e ela não pode 
sofrer nenhuma pressão de 
ferradura. Também acúmulo 
de material como terra e pe-
dras podem gerar uma pres-
são que irá fazer esse cavalo 
senti r dor. 
 E por fi m a ranilha ou 
coração do casco, ela é mui-
to importante para ajudar 

no bombeamento de sangue 
e também a ranilha faz parte 
do sistema de absorção da 
chegada do casco no chão. 
Também quando removida 
em excesso pode sangrar e 
deixar sua função debilitada.
 
 O casco do Cavalo 
deve ser limpo diariamen-
te para evitar acúmulo de 
sujeira, também a aparação 
periódica assim como a tro-
ca de ferraduras são manei-
ras de prevenir problemas. 
Converse com o seu ferrador 
para manter o casqueamen-
to dentro do prazo. 

Conheça e experimente nossa 
variada linha de cervejas e 

chopps artesanais. 

Produtos de qualidade, feitos 
por quem entende de cerveja!

(41) 3336 1627
Roni (41) 99816 4479

Diogo (41) 99934 9208
Ricardo (41) 99638 1054

Curitiba-PR

Hematologia, Bacteriologia,
P.R.P. e GTA

Exame de Anemia Infecciosa 
Equina e Mormo

(41) 3267-7563
(41) 99943-0235

 paddocktiba@paddocktiba.com.br
Dra. Helena Kyoko Abe

Calçados masculinos,  
femininos e infantis - Cintos - 

Selaria - Calçados EPIS - Botas 
- Malotes - Conserto de selas e 

arreios em geral

Av. República Argentina, 4168 
Capão Raso – Curitiba-PR

41 3248-9020 
www.selariatitoschier.com.br

ACUPUNTURA VETERINÁRIA
SESSÕES COM AVALIAÇÃO PELA 

MVTC E MEDICINA CLÍNICA 
OCIDENTAL. TRATAMENTO POR 
AGULHA SECA, AQUAPUNTURA, 
HEMOPUNTURA, MOXABUSTÃO 

E ELETROACUPUNTURA

Acunputura
Veterinária

 41 99627-3477 • Curi� ba-PR 
zeneqqui@gmail.com
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A Coradin madeiras possui reflorestamento e 
usina própria de Preservação de Madeira, estufas 
de secagem, realizando tratamento de madeiras 

exclusivamente reflorestadas, com responsabilidade 
ambiental de acordo com as normas da ABNT e dentro 

dos critérios de qualidade e legalidade.

Festas de Nossa 
Senhora da Guia tem 
programação para o 

ano todo
A tradição pela religiosidade em harmonia com o cavalo, faz 

das festas de Nossa Senhora da Guia que abrange os municípios 
de Colombo, Rio Branco do Sul e Bocaiúva do Sul, na região 

metropolitana de Curitiba, são uma verdadeira atração.
 Há sempre uma cavalgada saindo bem cedinho de uma 

comunidade para outra levando a santa, seguido de missa e um 
delicioso almoço com churrasco, costela e porco assado, além de 

muitas delícias preparadas pela comunidade.
 As provas de baliza e tambor movimentam as canchas e 

animam o público.
Programe-se! Vale a pena.

3666-1610

CORADIN
MADEIRAS  TRATADAS

Palanques de Eucalipto • Troncos 
de Eucalipto • Deck • Playground

Atendimento 41. 3666-1610
comercial@coradinmadeirastratadas.com.br 

Estrada da Ribeira BR-476, 181
CEP 83411-000 - Colombo – PR

Calendário das Festas 2018
08.04  

06.05  

15.07 

26.08  

02.09  

09.09

23.09

Pocinho

Bacaetava 

Bom Retiro  

Ribeirãozinho

Morro Grande

Antinha

Santa Gema

14.10

28.10

04.11

11.11

18.11

02.12

Pernambuco

Olaria

Cedrinho

Potreirinho

Boicininga

Roseira

A Coradin madeiras possui refl orestamento e 
usina própria de Preservação de Madeira, estufas 
de secagem, realizando tratamento de madeiras 

exclusivamente refl orestadas, com responsabilidade 
ambiental de acordo com as normas da ABNT e dentro 

dos critérios de qualidade e legalidade.

3666-1610

CORADIN
MADEIRAS  TRATADAS

Palanques de Eucalipto • Troncos 
de Eucalipto • Deck • Playground

Atendimento 41. 3666-1610
comercial@coradinmadeirastratadas.com.br 

Estrada da Ribeira BR-476, 181
CEP 83411-000 - Colombo – PR

RANCHO VENTANIA
Contato: rventania@gmail.com

(41) 99994-1113
São Luiz do Purunã - PR

Cavalgadas  •  Aluguel de cocheiras 
Restaurante e pizzaria  •  Espaço para 

pequenos eventos

www.ranchoventania.com.br



CAVALGADAS E CAVALOS  •   1 A 15 DE AGOSTO 2018         5 www.cavalgadasecavalos.com.br

Agosto chegou, e em breve poderemos apreciar as belas 
fl ores da árvore símbolo do nosso país, o Ipê (Handroanthus 
albus).  Que normalmente tem suas fl ores desabrochadas 
no fi nal do mês, lógico com algumas exceções.

Uma espécie que pode ati ngir até 30 m de altura, e 
que é conhecida por vários nomes no Brasil: aipê, ipê-
branco, ipê-mamono, ipê-mandioca, ipê-ouro, ipê-pardo, 
ipê-vacariano, ipê-tabaco, ipê-do-cerrado, ipê-dourado, 
ipê-da-serra, ipezeiro, pau-d’arco namarelo, taipoca ou 
apenas ipê.

Rua Nicola Pellanda, 4871 - Umbará (2km do Ceasa) - Curi� ba-PR
www.grameiragabardo.com.br
Facebook: Grameira Gabardo

41 3348-1442 / 99124-0026 (Whats) / 99234-8560 (Whats)

O mês do Ipê

 RELINCHO

Shasbani de 27 anos, recebendo atendimento
Foto: Eduardo Pesser

 RELINCHO

Cavalos idosos
 �os últi mos meses a quanti dade de cavalos velhinhos 
que estou tratando aumento bastante. Fico feliz em saber que 
estão preocupados com a qualidade de vida dessa faixa etária. 
Então resolvi escrever um pouco sobre eles.
Um cavalo vive entre 25 e 30 anos, mas cada vez mais vejo 
passarem disso. A parti r dos 20 anos de idade, os equinos são 
considerados idosos, e um dos primeiros sinais observados 
nos cavalos idosos é o emagrecimento, mesmo sem qualquer 
mudança na alimentação. Muitas vezes mesmo com suple-
mentação adequada o animal não apresenta melhora na con-
dição corporal. Por isso, devemos considerar alguns fatores:
Denti ção
 Manter avaliações e tratamentos odontológicos de ro-
ti na, ou tratar logo que surjam alguns sinais de que o animal 
está masti gando mal, garantem uma longevidade dos dentes 
e uma masti gação equilibrada desse cavalo. Os equinos apre-
sentam uma denti ção que cresce e se desgasta ao longo de 
sua vida até acabar o dente o que pode acarretar em tritura-
ção inefi ciente do alimento na boca o que diminui a digestão 
e absorção de nutrientes fornecidos então surge o emagreci-
mento.

 Então, identi fi cando a condição dos dentes podemos 
adaptar a alimentação, mais adequada para facilitar a mas-
ti gação efi ciente e sem dor, triturando a comida favorecen-
do melhor digestão e aproveitamento dos nutrientes. Nesses 
casos são recomendados volumoso com talos macios e mais 
curtos ou picados, ração de fácil esfarelamento e sem grãos 
duros ou inteiros.

Digestão e absorção de alimentos
Animais idosos a capacidade de processar e extrair os nutrien-
tes do alimento diminuem ao longo dos anos, de modo que 
muitos ingredientes essenciais da dieta deixam de ser absorvi-
dos, sendo eliminados nas fezes, o que gera o emagrecimento 
progressivo do cavalo, 
Quanto melhor a suplementação nutricional aliado ao bem-
-estar gerado com masti gação sem dor e cuidados gerais ao 
animal, melhor a qualidade do fi nal da vida do seu compa-
nheiro de jornada!

Duda – Odontologia Equina, sempre prezando pelo bem-estar dos equi-
nos!Até a próxima!
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Para controlar e medir as horas, o homem inventou o relógio, e 
para controlar os dias, ele criou o calendário. A passagem do tem-
po na Natureza e o seu conhecimento por parte dos seres vivos 
que habitam o planeta, é algo insti gante e habilmente explorado 
nas mais diferentes maneiras, dependendo dos hábitos de cada 
espécie, animal ou vegetal. 

Como exemplo, citamos a precisão que algumas espécies de aves 
migratórias tem, no momento de parti r das regiões frias para as 
regiões mais quentes e vice-versa, demonstrando que a época de 
parti da ou chegada se dá sempre com uma diferença de poucos 
dias, de um ano para outro. 

O Andorinhão é um exemplo de ave migratória que desaparece da 
região Sul entre março/abril, e reaparece na primavera, entre 20 
de agosto e 8 de setembro. Na região dos arredores de Curiti ba e 
Campos Gerais, aves migratórias reaparecem em meados de se-
tembro, como o  Sabiá-poca (Turdus amaurochalinus), o Corucão 
(Podager nacunda), o Gavião-tesoura (Elanoides forfi catus), o Prín-

cipe (Pyrocephalus rubinus) 
e o Tesoureiro (Tyrannus sa-
vana), entre muitos outros.

Sem relógio 
Entretanto, as mudanças 
climáti cas, a poluição, os 
desmatamentos e outros 
fatores de desequilíbrio 
ambiental, tem deixado al-
gumas espécies com seu 
relógio biológico alterado, 
quando não desorientado. 
Segundo a crença popular, 
costuma-se dizer que no 
inverno não ocorrerá mais 
geada, quando o Sabiá co-
meça a cantar, quando as 
andorinhas retornam de 
suas migrações, ou quando 
o Ipê-amarelo fl oresce.

Adaptação
 Hoje, isso não parece mais ser confi ável, pois em pleno inverno de 
agosto, já observamos os Ipês-amarelos fl oridos, e as andorinhas 
procurando fazer seus ninhos nos telhados de casas. Vemos Sabi-
ás-laranjeira começando a cantar as 3 horas da manhã nos grandes 
centros urbanos, desorientados no tempo em função da claridade 
da iluminação pública.
E essas alterações de hábitos e de comportamento é que levam à 
evolução das espécies a longo prazo, onde indivíduos com maior 
capacidade de adaptação às alterações ambientais, são as que lite-
ralmente vão se dar bem na perpetuação da espécie.

Ralf Andreas Bernedt, é Engenheiro Florestal, Mestre em Conservação da Natureza 
pela USP e sócio-proprietário do Restaurante Rancho Ventania em São Luiz do 

Purunã-PR - Contato: rventania@gmail.com

Aves migratórias: evolução e 
comportamento

Tesoureiro, espécie migratória que deixa o 
Sul do pais no outono, retornando na me-
tade de setembro.

 Espécie � pica dos campos, o Príncipe de-
saparece completamente da região Sul du-
rante o inverno, retornado na primavera.

II Leilão MAngalarga VJC de 
função e estética movimenta 

bons resultados
Reconhecido por seus animais 
dóceis excelente genética 
e por sua funcionalidade, o 
evento do Haras VJC, com sede 
em Tijucas do Sul, realizado 
no dia 21 de julho no Centro 
Poliesportivo Park Ball em São 
José dos Pinhais, reuniu cerca 
de 400 pessoas e movimentou 
importante volume de venda 
de embriões, potros e matrizes.

Ao todo 23 lotes 
comercializados e destaque 
para a venda de 10 animais 
VJC que se participarem na 
Expoinverno 2019, já saem 
com a vantagem de concorrer 
a R$ 10 mil reais na exposição.

“Mais uma vez o leilão fomentou o meio equestre, mostrando 
o potencial da raça para muitos criadores que não conheciam 
a raça mangalarga. Tivemos um resultado positivo de 
compradores que vieram participar do evento e acabaram 
comprando cavalo” destacou o gerente do VJC, Fernando 
Antunes

Farmácia Veterinária da 
Associação de Criadores 
e Proprietários de 
Cavalos de Corrida do 
Paraná presente no leilão 
VJC

Faça seu cadastro na Farmácia Veterinária  do 
Jockey Club e compre com descontos

Contando com uma linha completa de medicamentos e suplementos  para equinos 
, a Farmácia Veterinária da ACPCCP- Associação dos Criadores e Proprietários de 
Cavalos de Corrida do Paraná,   está aberta ao público em geral, tendo um benefí cio  
para produtores rurais, que devidamente certi fi cados pelo cadastro de produtor 
rural CICAD-PRO,  podem realizar compras com desconto na farmácia.

 Além da linha de produtos para equinos, a farmácia trabalha com produtos com 
preços especiais na  linha Pet,  rações para cães e conta com amplo estacionamento.

 Horário de funcionamento da Farmácia Veterinária da ACPCCP

De segunda a sexta-feira das 9h às 18h, e sábados das 9h às 12h
 41 3266-5093 / 3266-7849
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Produção de grãos está 
estimada em 228,6 milhões 

de toneladas

 O 11º Levantamento 
da Safra de Grãos 2017/2018, 
divulgado nesta quinta-
feira (9), pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), revelou estimativa 
de produção de 228,6 milhões 
de toneladas. Isso representa 
50,7 mil toneladas a mais em 
relação ao levantamento 
do mês anterior, mantendo 
a previsão de segunda 
maior da série histórica.  
O levantamento inclui 
a colheita da segunda 
safra avançada e o início 
da terceira safra, além da 
¦nalização do plantio das 
culturas de inverno.

 Soja e milho, que 
possuem os  maiores 
volumes de produção do 
país, devem resultar em 
119 milhões de toneladas e 
82,2 milhões de toneladas, 
respectivamente. Do total 
da produção de milho, 
26,8 milhões de toneladas 
deverão ser colhidas na 
primeira safra e 55,4 milhões 
de t na segunda safra.
 Destaca-se, também, 
para a safra atual, a estimativa 

Será a segunda maior safra da série histórica. Área plantada 
cresceu 1,3%

de aumento da produção 
de algodão em pluma, 
estimada em 1,98 milhão de 
t, o que representa  aumento 
de 29,4% em relação à safra 
passada e do feijão segunda 
safra, estimada em 1,27 
milhão de t, com alta de 5,6%.

Área plantada

 A área semeada está 
estimada em 61,7 milhões 
de hectares e con¦rma 
mais uma vez a maior 
área semeada no país. O 
incremento estimado é de 
1,3% ou 819,7 mil hectares 
em relação à safra passada
 Outras culturas 
também tiveram elevação 
de área nessa safra, como 
o algodão, que alcançou 
1,18 milhão de hectares 
(alta de 237 mil ha) e do 
feijão segunda safra, que 
atingiu 1,53 milhão de ha 
(aumento de 106,2 mil há), 
impulsionado pelo feijão 
caupi, que deve ter 160,8 
mil ha a mais na atual safra, 
atingindo 1 milhão de ha.

COMUNICADO DE EXTRAVIO

A empresa MIRIAM ELSA DE MELO, situada em Colombo/Pr., à Rua
Manoel Quinzani, nº 214 - Bairro Jardim Joao Paulo II, Inscrição Municipal n.º 54023174

e CNPJ n.º 08.874.538/0001-37, comunica o extravio de 02
blocos de nota fiscal, modelo Serie F, IDF 424/2007 de 31/07/2007, do n.º 001 ao n.º 100 em branco fican-

do os mesmos sem o devido valor.
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