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O SEU JORNAL DO CAMPO

Representantes da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
estiveram em Curitiba.

O grupo discutiu estratégias para aprimorar o 
sistema de defesa agropecuária no país, com 
base nas medidas implantadas no Paraná. 

Pág. 3

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

(15) 3302-3717 • Sorocaba / SP
www.ferradurasbrasil.com.br

Ferraduras Desenvolvidas 
com Alta Qualidade 

Tecnológica

Entrega em todo o Brasil

A FERRADURA 
PURO-SANGUE 

BRASILEIRO

• Ferraduras • Cravos • Calças 
• Grosas • Rinetes • Palmilhas 

• Talonetes  • Alicates • Truquesas 
• Martelos • Forjas  • Bigornas

SANIDADE PARANAENSE 
INSPIRA ESTRATÉGIA 
NACIONAL
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Não há nada mais sério 
que uma criança brincando

(Clapared)
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drogavet.com.br

A HORA CERTA DE
VERMIFUGAR SEU
CAVALO ATLETA

Muita Atenção, pode ser vermes! Algumas raças como 
PSI, ÁRABE e QUARTO DE MILHA, são mais sensíveis 
a verminoses.

Para garantir a proteção do seu cavalo, peça para o 
veterinário montar um progama de vermifugação que 
atenda as necessidades da propriedade.

A DrogaVET tem disponível diversas opções de ativos 
para realizar a vermifugação na dose certa, e ainda 
pode combinar diferentes ativos e concentrações, 
evitando o problema de resistência destes vermes.

Queda de performance, perda
de peso, pelo sem brilho, cólicas
�equentes, apetite depravado?

Consulte sempre o
Médico Veterinário de

sua confiança e solicite o
Manipulado DrogaVET®

FORMAS FARMACÊUTICAS:

SABORES PREFERIDOS PELOS EQUINOS:

41 3018.9190
41 9 9973.0344
R. Estevão Bayão, 30
Batel • Curitiba, PR
drogavet@drogavet.com.br

SAÚDE ANIMAL

Sanidade 
paranaense inspira 
estratégia nacional

A iminente conquista do status de área livre de febre aftosa sem va-
cinação colocou o Paraná sob os holofotes. A nova condição sanitá-
ria vem para coroar o trabalho da defesa agropecuária paranaense 
que, desde 1970, mobiliza inúmeros profissionais para aperfeiçoar 
o que hoje se consolidou como o sistema mais robusto do país. 

Ainda que sujeito a algumas determinações para ser chancelado 
pela Organização Mundial de Saúde (OIE), o Paraná já recebe o re-
conhecimento pelo nível atual de segurança alimentar.

 “É muito importante que vejam como o Paraná está estruturado 
em termos de sanidade, sobretudo na questão das fronteiras”, dis-
se o presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Meneguette.

Eficiente e moderno
Segundo o superintendente técnico da CNA, Bruno Lucchi, o intuito 
é aproveitar a expertise paranaense para tornar o sistema de defesa 
do país ainda mais moderno e eficiente.

“O Paraná é um exemplo de defesa agropecuária e as parcerias pú-
blico-privadas, nesse sentido, têm dado muito certo. Conhecendo 
os bons exemplos, vamos tentar replicar de forma nacional, levan-
do junto ao Ministério e aos outros Estados, principalmente agora 
nesse momento de retirada da vacina”, destacou Lucchi.

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

41 3621-1270 / 3055-3962 
Av. São Gabriel, 2727 • Planta 

Bom Jesus • Colombo - PR

Tudo para sua obra bem 
pertinho de você
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O HSF além de hospedar cavalos, é 
um Centro de Treinamento de Tambor, 
Baliza e Equitação Básica. Dispõe de 
uma estrutura específica para atender 
as necessidades que os cavalos-atletas 
exigem para uma boa performance. 
Diversos piquetes, redondel, pista 

iluminada padrão ABQM.

PIRAQUARA / PR

VEM AÍ ...
Mais uma Prova 3 tambores para 

todas as Raças do Haras São 
Francisco

14 de setembro
Homologada pela ABQM

Informações
(41) 98801-1692 • (41) 4101-9495

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.

25.08 

01.09  

08.09  

22.09

06.10

Ribeirãozinho 

Morro Grande

Capina do Baitaca

Santa Gema 

Pernambuco

20.10

03.11

10.11

17.11

01.12

Olaria

Cedrinho

Potreirinho

Boicininga

Roseira

Calendário das 
Festas Campeiras 2019

Rua Konrad Adnauer, 911 • 
Tarumã • Curitiba-PR

Em Frente ao Cemitério Vertical 
Tel.: 41 3266-7278 / 3266-7831 
www.selariasantarosa.com.br

Artigos para cavalo de corrida, 
equitação, adestramento e 

polo. Mantas, selim, rédeas, 
cabeçadas, cabrestos, capas, 

chicotes, estribos, freios, artigos 
para ferrageamento, etc
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Ferrageamento  e  Atendimento Clínico

Curitiba e região metropolitana

41 99912-5297

GRANDE PRÊMIO PARANÁ 
2019 SERÁ DE GRUPO 2

CRMV-PR denuncia ‘técnico 
de enfermagem animal’ ao 

Ministério Público

22 DE SETEMBRO

O Grande Prêmio Paraná 2019 receberá a classificação de prova de Grupo 
2. A notícia foi recebida com muita alegria por toda a direção do clube e o 
mesmo deve acontecer com os turfistas paranaenses e brasileiros. Depois 
de um esforço conjunto entre a Diretoria do Jockey Club do Paraná e da 
Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo de Corrida – ABCPCC, a Orga-
nización Sudamericana de Fomento del Sangre Pura de Carrera – OSAF irá 
oficializar o aumento da graduação da prova na próxima reunião do comitê.

Vale lembrar que a prova – que este ano terá uma bolsa de R$ 89.760,00, sendo 
R$ 55.000,00 ao primeiro colocado – já foi por muito tempo de Grupo 1.

Desde o retorno das corridas no Jockey Club do Paraná, em 2016, a prova 
vinha recebendo classificação de Grupo 3. Mais um incentivo para que 
diversos animais de outras praças venham disputar a principal prova de 
areia do Brasil em 2.000 metros.

O Festival do GP Paraná 2019 acontece no dia 22 de setembro, onde nova-
mente o Jockey Club do Paraná organizará grande festa para receber dele-
gações turfísticas de todo o Brasil

Na última semana do mês de julho, chegou ao conhecimento do CRMV-PR 
a informação de um “técnico de enfermagem animal” que oferecia atendi-
mento veterinário em domicílio na região metropolitana de Curitiba.

PRÁTICA ILEGAL
A fim de salvaguardar a saúde pública, o bem-estar animal, a relação de con-
sumo e a organização do trabalho, a seção de fiscalização da Autarquia reuniu 
informações sobre a caso e encaminhou denúncia ao Ministério Público solici-
tando investigação.
O CRMV-PR alerta que a prática clínica e a assistência técnico-sanitária aos 
animais são atividades privativas do médico veterinário. A realização de pro-
cedimento por leigos coloca em risco a vida do animal e a saúde pública como 
um todo.

COMO DENUNCIAR
Procure a Delegacia de Polícia mais próxima e registre um boletim de ocorrên-
cia, narrando o fato presenciado com todos os detalhes possíveis. Encaminhe 
cópia do B.O. e demais documentos pertinentes ao CRMV-PR para que possa-
mos tomar as medidas legais necessárias e encaminhar ao Ministério Público 
Estadual.

COMO SABER SE O PRESTADOR DE SERVIÇO É REGISTRADO
Para saber se o estabelecimento e/ou profissional que oferece o serviço é regis-
trado junto ao CRMV-PR, acesse: http://siscad.cfmv.gov.br/consulta/

FABIO WACHESKI
MÉDICO VETERINÁRIO & FERRADOR
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O JCP, fica 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
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Canil 
Romany 
Storm

JACK RUSSELL TERRIER
O cão do cavaleiro

Wishbone du Torhout 
Romany Storm

Grande Campeão
Grande Campeão 

Panamericano
Campeão Mundial

www.romanystorm.com.br
e-mail: romanystorm@gmail.com

41 99192 2552 • 41 3254 4871
       41 99192 3581

Agricultura Urbana
No município existe ainda o Programa Agricultura Urbana, que tem como ob-
jetivo incentivar o planejamento, implantação e condução de hortas urbanas 
agroecológicas. Por meio delas, são realizadas diversas atividades direciona-
das a educação ambiental e segurança alimentar nos bairros e escolas.

59 locais
Atualmente, o projeto atende 59 unidades, fornecendo mudas de hortaliças, 
terra e a assistência técnica necessária. Entre elas estão: Escolas Municipais, 
CMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil), IFPR (Instituto Federal do Pa-
raná), Centro de Convivências, APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial para Transtorno Mental)

Para participar
Para aqueles que tenham vontade de começar uma horta urbana comuni-
tária, devem abrir um Protocolo na Prefeitura, ou pelo e-mailagricultura@
colombo.pr.gov.br. Uma visita técnica será agendada ao local de implantação 
da horta para saber da viabilidade. “Se tudo estiver de acordo, segue com a 
apresentação das diretrizes, e ao final a implantação e assistência”, completa 
Sabrina.

COLOMBO 

Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento 

incentiva a criação de 
hortas urbanas

Estão disponíveis a assistência técnica em 
relação ao solo e a geração de novos produtos

O cultivo das hortas urbanas vem crescendo dentro do município, se tor-
nando uma opção viável para aqueles que querem economizar e manter a 
qualidade dos produtos cultivados, bem como se utilizar de uma alimen-
tação saudável. E para isso, a Prefeitura de Colombo, por meio da Secre-
taria de Agricultura e Abastecimento, incentiva esta prática oferecendo 
e oportunizando assistência técnica em relação ao solo e a geração de 
novos produtos.

Contamos com dois engenheiros 
agrônomos dentro do 
departamento técnico, que realizam 

acompanhamentos mediante a procura dos 
produtores. Aqueles que tiverem alguma 
dificuldade, podem solicitar a visita e 
nos disponibilizamos a ir a propriedade 
para fazer a assistência” Marcio Toniolo -  
secretário de Agricultura e Abastecimento
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(41) 3396-9084
postopelanda.com.br

Nossa missão é atender, 
da melhor forma, todas as 

necessidades dos nossos clientes, 
buscando uma parceria concreta 
que satisfaça e agregue valor aos 

seus resultados.

NOSSOS POSTOS
Acesse www.postospelanda.com.br e conheça 
nossa rede de Postos com endereço e telefone

Desde 2009 anos semeando amor e 
gastronomia na nossa querida e amada 

Quatro Barras! 

Traga a família, os amigos e  viva 
momentos inesquecíveis 

Av. São Sebastião, 2800 - Quatro Barras / PR

41 99201-1033

Café Colonial

Bisada

R$ 40,00 
por pessoa

DOMINGOS E 
FERIADOS

CAFÉ COLONIAL  •  BOLOS  •  PÃES  •  FRIOS   
•  OVOS MEXIDOS NO FOGÃO A LENHA  •  

VARIEDADE DE TORTAS SALGADAS

Nosso fogão-a-lenha e nosso ambiente 
aconchegante esperam por você

R$ 35,00 
por pessoa

AOS SÁBADOS 
PROMOÇÃO

(pagamento em dinheiro

 ATENDIMENTO A PARTIR DAS 12 HORAS ATÉ AS 18H30
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