
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM SUPLEMENTAR Nº 517-D 
 

(RESOLUÇÕES DA VILA HÍPICA) 
 

INFORMAR: Que o horário para entregas e circulação de veículos (carga), na Vila 
Hípica do Jockey Club do Paraná (espaço compreendido nas ruas de 
serviço), está limitado de segunda-feira à sexta-feira das 10h às 15h, e 
entre às 18h e 20h.  

 
Que em caso de emergência ou força maior, com solicitação prévia, 
poderá ser AUTORIZADA a entrada de veículos e/ou máquinas nos 
horários agendados. 

 
ORIENTAR: Que a coleta e destinação dos lixos gerados nas cocheiras de acordo 

com a implantação de novos prestadores de serviço e orientação 
Municipal a este respeito, será da seguinte forma; 

A SEPARAÇÃO DO LIXO É DE RESPONSABILIDADE DO 
COMODATÁRIO E SEUS FUNCIONÁRIOS E DEVE SEGUIR A 

SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO: 
 

GRUPO A – Substâncias Infectantes: 
Tipo: Resíduos que apresentam riscos biológicos. 
Materiais: Luva, máscaras, gases, algodão, cateter plástico, sondas, 
bolsas de sangue e hemocomponentes, coletor de urina e sangue, 
resíduos de tecidos adiposo (pedaço de couro de animal). 
Onde destinar: No abrigo ao lado da portaria na vila hípica, 
descartando nas bombonas identificada como material infectante. 

 
GRUPO B – Tóxicos: 
Tipo: Resíduos que apresentam riscos químicos. 
Materiais: Quimioterápicos, frascos de medicamentos, tubos de pomada, 
pilhas e baterias, resíduos saneantes (tubos de desinfetantes e 
detergentes), tubos de inseticidas, produtos cosméticos. 
Onde destinar: No abrigo ao lado da portaria na vila hípica, 
descartando nas bombonas identificada como material químico. 

 
GRUPO E – Perfurocortantes: 

 Tipo: Resíduos perfurocortantes. 
 Materiais: Agulhas, lâminas de barbear, lâminas de bisturi, espátulas, 

ampolas, mandril, seringas com agulha, brocas. 
 Onde destinar: Inicialmente acomodar na caixa própria para 

materiais perfurocortantes. Após cheia(s), deixar no abrigo perto da 
portaria, no palete identificado. 

 
GRUPO D – Recicláveis: 
Tipo: Resíduos que podem ser reaproveitados. 
Materiais: Papel de escritório, papelão, plásticos, embalagens, 
bolsa/frasco de soro, latas, pedaços de ferro, garrafas, eletrônicos. 
Onde destinar: No abrigo ao lado na portaria da vila hípica, descartar 
na bombonas identificada de acordo com o tipo de material (Vidro – 
Plástico – Papel – Metal). 

 Importante: para a reciclável, as embalagens devem ser lavadas para 
não ter resíduos de comidas ou líquidos. 

 



 
GRUPO D – Resíduos Não recicláveis 
Tipo: Lixo doméstico não contaminante. 
Materiais: Papel higiênico, papel toalha, fraldas, absorventes, restos de 
comida, restos frutas e verduras, demais lixo que não podem ser 
reciclados. 
Onde destinar: Nos containers de lixo doméstico próximo ao 
desembarcador e próximo a escolinha. 

 
GRUPO D – Compostagem 

 Tipo: Material para compostagem. 
 Materiais: Esterco dos cavalos, serragem, maravalha. 
 Onde destinar: O esterco acomodar nos tambores azuis e a serragem 

ensacar. 
Importante: não pode haver nenhum tipo de outros resíduos junto, 
principalmente agulhas ou seringas. O zelo e organização dos 
tambores são de responsabilidade dos comodatários. 

 
GRUPO A – Carcaças 

 Tipo: Animais em óbito. 
 Onde destinar: Os animais que vierem a óbito no hipódromo, serão 

encaminhados para a cremação com um custo de R$ 3.90 por quilo + 
frete até o forno de cremação. O Jockey Club custeará 50% do valor 
da destinação e os outros 50% ficará por conta do proprietário. 

 
OBSERVAR: Resíduos como entulho, resto de construção, móveis velhos e outros, o 

comodatário deverá solicitar caçambas para destinação correta. Na 
dúvida de onde descartar determinado lixo entre em contato com a 
administração. 

 
ADVERTIR: Caso houver identificação e comprovação de destinação de maneira 

irregular dos resíduos, o infrator(es) ou comodatário(s) será notificado e 
multado no valor de até 30% do valor da taxa de condomínio mensal. 

 
Contamos com a colaboração de TODOS, lembramos que estamos 

atentos às resoluções do MAPA, em especial ao BEM ESTAR ANIMAL. 
 

Curitiba, 20 de julho de 2020. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


