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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
Televendas

Farmácia
WhatsApp

41  3224-5248
41  3013-6209
41  99671-6415

Av. Visconde de Guarapuava, 2.225
Centro, Curitiba/PR

www.selariadias.com.br/farmacia

Na farmácia veterinária da Selaria Dias você 
encontra uma linha completa de medicamentos 

e suplementos para seus animais. 
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Curitiba e Região Metropolitana     

LaÇos & Causos
Por Claudiane Crisóstomo Pasquali

Cada animal de estimação, lazer ou trabalho tem sua beleza para seu 
dono. Tem gente que acha lindo o animal manso e dócil. Outros valori-
zam a pelagem, ou ainda o jeito de andar marchado ou troteado. Eu va-
lorizo tudo isto, porém, tem uma coisa que faz com que eu não esqueça 
nunca mais de um animal: a personalidade. E a mula preta tinha isto de 
sobra.

Quando a mula chegou na fazenda, o caminhoneiro desceu, pediu um 
arreio, encilhou a mula, montou, virou pra direita, virou pra esquerda, 
passou o cabo do cabresto pro peão : Tá entregue, moço!

Preta, brilhante e rara igualzinha a uma pérola negra. Calçada nas quatro 
patas, parecia usar pantufas pra amortecer a marcha batida. O calçamen-
to branco, naquele pelo preto, faziam parecer que estava de bota branca. 
Tava dado o nome: Sete Léguas, Nome este que,  além das botas tipo 
açougueiro, remetiam aos seus 7 palmos de altura. 

Com o tempo foi mostrando o poder de sua personalidade. Não tinha 
baia que a segurasse. Colocava a boca na tramela e pronto, estava sol-
ta. Se tivesse amarrada em cerca só com cabresto, dava um jeito nas 
faixas e quando procuravam a mula, só encontravam o cabresto vazio e 
ela pastando longe dali. Tudo isso eu assisti e comprovo ser realidade. 
Outras coisas que não vi mas me juraram ser verdade é que quando o 
peão descia dela pra abrir porteira, ela roubava a corda e, “simbora”. Diz 
que um dia amarraram ela na parte de dentro da mangueira e apareceu 
amarrada do lado de fora. Mexia na porteira dos piquetes e depois de 
aberta tocava a tropa para segui-la pra fora.

Mas teve um fato que marcou com ferro minha lembrança. Ela foi vendi-
da num leilão do Jockey Clube e no dia seguinte teriam que embarcá-la. 
O Jockey tem cavalos de corrida PSI (Puro Sangue Inglês), que custam 
caro, e rendem dinheiro para seus donos, e, por isso teêm um tratamen-
to especial: cada cavalariço leva somente um cavalo por vez pra passear 
no gramado onde são mantidos com rédea curta que faz parte do trei-
namento. São cavalos esbeltos, baios ou alazões, e alguns raros tordi-
lhos. Aquele dia, olhando o brilho do pêlo dos PSI sobre aquele gramado 
verde, parecia mais uma caixa de jóias. Mas faltava ali um tipo de jóia: a 
pérola negra.

Ao fundo do gramado, onde tinha um embarcador, tentavam embarcar a 
mula preta. Só tentavam. Num instante a mula roubou o cabo do cabres-
to e passou pelo meio do gramado: orelha de mais de um palmo atentas 
viradas pra frente; cabeça alta; marcha solta; soberana e dona de si. 

O sol parecia que iluminava só ela. Os cavalos e pessoas que estavam ali, 
assistiam a cena boquiabertos. Naquele momento, a mula valia mais que 
todos cavalos juntos. 

Diferente daquela música do Tonico e Tinoco “ Eu tenho uma mula preta 
com sete palmos de altura...”, em que a mula morre no final, a mula preta 
continua bem vivinha. Mas concordo com o final da música que diz “ ... 
mula preta que tanto gosto me deu”.

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

cavalos. Contato: claupasquali@uol.com.br

Rally Transparaná 
conta com 112 veículos 

inscritos e terá mil 
quilômetros de percurso

Sete Léguas 
de mula

Largada será às 8 horas do dia 17 de fevereiro, 
de Foz do Iguaçu. Trajeto passa por Cascavel, 

Guarapuava, Irati, com chegada no Palácio 
Iguaçu, em Curitiba, no dia 20.

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

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

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

Exame de Anemia Infecciosa 
Equina, Mormo e Piroplasmose

LABORATÓRIO PADDOCKTIBA

A N Á L I S E S  C L Í N I C A S  V E T E R I N Á R I A S  LT D A .

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

A 27ª edição do Transparaná conta até 
o momento com 112 veículos inscritos 
e terá cerca de mil quilômetros de per-
curso. A largada será às 8 horas do dia 
17 de fevereiro (quarta-feira), de Foz 
do Iguaçu (Parque das Cataratas). O 
trajeto passa por Cascavel, Guarapua-
va, Irati, com chegada no Palácio Igua-
çu, em Curitiba, no dia 20.

Concentração
A prova é organizada pelo Jeep Clube de 
Curitiba e conta com o apoio do Gover-
no do Estado. A concentração será no 
Parque Nacional do Iguaçu (Cataratas), 
a partir das 13h do dia 16 (terça-feira).

Neste dia, os off-roaders confirmarão 
presença, retirarão os kits e passarão 
pelas vistorias técnicas. Às 16h está 
programada uma visita exclusiva e em 
comboio às Cataratas do Iguaçu, com 
foto oficial do evento na passarela em 
frente às quedas d’agua.

Covid-19
Todos os protocolos de segurança es-
tabelecidos para combate à pandemia 
da Covid-19 serão rigidamente cum-
pridos e fiscalizados. Será obrigatório 
o uso de máscara, a higienização com 
álcool em gel e a precaução com o dis-
tanciamento social.

Competidores 
O aspecto técnico da competição é um 
dos principais atrativos da prova. “Por 
meio de percursos técnicos e laborados, 
atraímos grandes competidores para 
o nosso grid. Desse modo, temos uma 
competição acirrada, com uma disputa 
pelo pódio sempre emocionante”, disse 
o diretor geral do evento, Vinicius Gunha. 

Parceria com o governo
Além da questão esportiva, os fatores 
econômicos e turísticos também são 
destaques em uma ação desse porte. 

“É uma alegria para o Governo do 
Estado participar dessa história. É 
um evento que oferece a oportu-
nidade a quem participa de conhe-
cer o Interior do nosso belo Estado, 
fomentando o esporte e o turismo, 
que são dois importantes motores 
no desenvolvimento econômico 
e da qualidade de vida da popula-
ção”, salientou o governador do Para-
ná, Carlos Massa Ratinho Junior.

Para o superintende do Esporte, He-
lio Wirbiski, o Transparaná é uma das 
principais ações esportivas do Paraná. 
“A competição atrai participantes de 
todo o Brasil e dá destaque a diversas 
regiões do Estado em percursos nem 
sempre explorados pelos visitantes”.
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A Diretoria Executiva da Associação reforça 
premiação atrativa, para manter todos os elos 

do setor em pleno funcionamento

Em 2021, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM) 
pretende manter acelerado o ritmo das provas, para continuar a aquecer cada vez 
mais as pistas, valorizando os competidores, criadores e mantendo cada elo da 
cadeia em pleno funcionamento. Por isso, a importância da homologação do orça-
mento, que estima R$ 10,4 milhões em fomento e premiações, pelo Conselho de 
Administração, no último dia 26 de janeiro, em reunião presidida por Carlos Braga.

Provas Oficiais 
O orçamento irá direcionar as ações de 2021, inclusive a realização das provas 
oficiais, sempre cumprindo o que estabelece os estados e municípios, em termos 
de legislações voltadas à Covid-19. Mais uma vez, a entidade traz uma premiação 
recorde e investe em fomento para estimular os organizadores de provas a realizar 
as competições.

Eventos 
Auricchio destacou ainda alguns desafios para 2021, como a segurança jurídica e 
legalização das provas equestres, objetivos comuns da administração da ABQM, 
além de abordar uma das novidades para este ano, que será a realização de dois 
novos importantes eventos, por meio de núcleos e associações de modalidades, 
em estados promissores e de grande potencial para o Quarto de Milha.

Estabilidade
A elaboração do orçamento de 2021, realizada pela Diretoria Executiva, teve como 
referência o orçamento anterior e as experiências vividas com a pandemia. Vem 
bem realista para este ano e com todo zelo necessário devido à crise do novo co-
ronavírus. Vários itens previstos, mostram claramente um cenário de estabilidade 
no novo modelo de gestão imposto e nos fortes investimentos nas pistas e no 
fomento aos núcleos e associações de modalidades.

*Com informações da ABQM

ABQM destina 
novamente mais de 

R$ 10 milhões em 
premiação e fomento 
à raça no orçamento 

2021

Televendas
Farmácia

WhatsApp

41  3224-5248
41  3013-6209
41  99671-6415

Av. Visconde de Guarapuava, 2.225 - Centro, Curitiba/PR

https://www.selariadias.com.br/farmacia.html

A Selaria Dias é uma empresa familiar que atua no ramos 
do mundo country há mais de 25 anos, oferecendo uma 

grande variedade de produtos.

• Se o intuito for a reprodução equina, faça isso com 
toda a segurança, usando produtos e acessórios das 
melhores marcas.

• Os suplementos para cavalos possuem diversas 
vitaminas e minerais para várias fases da vida do 
animal. 

• A saúde bucal não pode ser esquecida e é por isso que 
também trabalhamos com produtos de odontologia 
equina.

• Para animais que estão em fase de desenvolvimento, no 
período de monta ou cavalos de esporte, você encontra 
os medicamentos veterinários necessários para o 
cuidado deles. 

• O casqueamento também é de extrema importância 
e cuidado. Encontre no nosso site casqueamento e 
ferraduras para manter os cascos saudáveis.

Na farmácia veterinária da Selaria Dias você 
encontra uma linha completa de medicamentos 

e suplementos para seus animais. 
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Para muitas pessoas, principalmente aquelas que passaram a infância 
em sítios, fazendas e mesmo em pequenas cidades, eram contados fatos 
e crenças sobre os animais do nosso convívio, com o intuito de garantir a 
nossa saúde e segurança. Uma das espécies da nossa fauna mais citada, 
era (e até hoje é) o Sapo (Rhinella icterica), também conhecido como 
Sapo-cururu ou Sapo-boi. E a história em torno do sapo, era o fato dele 
poder espirrar um “leite venenoso” nas pessoas, o que podemos cha-
mar hoje de “Fake news“.

5 mil espécies
Os sapos pertencem à Classe Amphibia, que se caracteriza por apresen-
tar duas fases de vida: uma aquática, na forma de girinos, e a fase terres-
tre, já na fase adulta. Também pertencem à essa classe as salamandras e 
as cobras-cegas. Entre as 5000 espécies de sapos existentes no mundo, 
o Sapo-cururu é o mais comum de todos, com ampla distribuição na 
América do Sul. Vivem de 10 a 15 anos, e podem atingir até 17cm de 
comprimento. Possuem dimorfismo sexual marcante, com as fêmeas 
tendo o dorso de coloração bege com manchas escuras e uma linha cla-
ra dividindo-as, diferente dos machos, que são monocromáticos e pos-
suem o dorso verde-amarelado. A fêmea coloca de 4 mil à 36 mil ovos,  
envoltos em uma fita gelatinosa presa à vegetação, em poças de água.  
Os ovos eclodem de 10 a 16 dias após a postura e deles nascem girinos 
que levarão 30 a 60 dias para se desenvolver e passar pelo processo de 
metamorfose até chegar à fase adulta.

Predadores
Tem grande importância no equilíbrio natural dos ecossistemas, pois são 
predadores vorazes de insetos, mas também se alimentam de uma gran-
de variedade de outros itens, como lesmas, camundongos, pequenos 
répteis, plantas em decomposição, ração para cães e resíduos domés-
ticos. Encontram a sua presa não só pela sua movimentação, mas tam-
bém pelo olfato.

Controle de pragas
O Sapo-cururu é uma espécie importantíssima no controle de pragas 
agrícolas, e totalmente inofensivo ao homem. Ele realmente tem vene-
no, que é produzido pelas glândulas parotóides, localizadas na cabeça, 
logo atrás dos olhos, mas ele não tem a capacidade de exalar e mui-
to menos de lançar esse veneno para o ambiente. Essa é apenas uma 
forma de defesa contra seus predadores naturais, que ao abocanhá-lo, 
comprimem as glândulas, liberando uma substância leitosa que contém 
a toxina. Se ingerida ou em contato com as mucosas, esta toxina possui 
efeito neurotóxico e cardiotóxico, causando desde alucinações até alte-
ração do batimento cardíaco.

Leite venenoso do 
Sapo: Fake News

Coisas do campo
Por Ralf Andreas Berndt

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
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Raphael Rolim é biólogo, especialista em Gestão e 
Planejamento Ambiental, mestre em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento e professor universitário

Por Raphael Rolim

Logo cedinho o nos-
so despertador avisa 
que a nossa rotina vai 
começar. Levantamos 
correndo para tomar-
mos um banho. Ao 
abrirmos o chuveiro 
lembramos que es-
tamos com raciona-
mento de água e não 
podemos demorar. 
Vestimos-nos rapida-
mente para realizar a 
primeira refeição do 
dia. No momento em 
que vamos preparar 
o café já vem a dúvi-
da: vamos utilizar o 

filtro de papel ou aquela máquina de cápsulas de plástico? 

Tomada a decisão e concluída a refeição, na porta de casa temos que 
fazer outra escolha: ir ao trabalho de bicicleta, usar o transporte coletivo, 
chamar um automóvel de aplicativo ou ir com o nosso próprio veículo? 
Fatalmente no ambiente de trabalho tomaremos um café ou água certa 
hora. Usar os copos plásticos descartáveis ou copos e canecas duráveis? 

Podemos perceber que não temos como escaparmos das escolhas que a 
rotina nos impõe e nem mesmo deixarmos de perceber que toda a nossa 
ação tem algum tipo de impacto ambiental. Em 15 minutos de banho po-
demos chegar a utilizar até 135 litros de água. Estima-se que produzimos 
mais de 400 milhões de toneladas de plástico ao ano em todo o mundo e 
não conseguimos reciclar com eficiência este valor. A nossa pegada am-
biental traz ao planeta cada vez mais pressão sobre os recursos naturais 
ao passo que estes são finitos e cada vez mais escassos. 

Cabe então a nós, de alguma forma, mesmo que com pequenos gestos 
iniciarmos um melhor relacionamento com o nosso planeta. A utilização 
racional dos recursos hídricos, a redução do uso de plásticos e a opção 
por meios de transporte menos poluentes passa a ter ação direta em 
nossa saúde humana e planetária em geral. Pequenas atitudes podem fa-
zer muita diferença. Novamente cabe lembrar o espírito de que devemos 
pensar globalmente e agir localmente. 

Doação
Na oportunidade o secretário Norberto Ortigara informou ao prefeito que já está 
programada pelo Governo do Estado a doação de duas retroescavadeiras e mais 
um trator para reforçar a patrulha rural em Colombo. Hoje o município conta com 
três máquinas retroescavadeiras e três tratores. 

Menor tempo
O Secretário Juliano Polli na oportunidade destacou a importância dos novos equi-
pamentos, que segundo ele vai reduzir o tempo de espera dos pequenos produ-
tores que dependem dos serviços prestados pela Prefeitura. “Hoje atendemos em 
média mensal a 50 agricultores com serviços de aragem com os tratores e outros 
20 com serviços das retroescavadeiras. Nosso trabalho depende muito das con-
dições climáticas e da incidência das chuvas. Com a chegada dos novos equipa-
mentos vamos conseguir diminuir a fila de espera que hoje existe na Secretaria” 
destacou Juliano.

Parceria
Para o Prefeito Helder, a parceria com o governo do estado tem muito a con-
tribuir com o município e os avanços que pretende para o meio rural rapida-
mente será realidade. “Agradecemos pela receptividade do secretário Ortigara 
e temos a certeza que Colombo colherá bons frutos da parceria com o Governo 
do Paraná.” – Concluiu.

Helder Lazarotto busca 
recursos para o setor 
agrícola em Colombo

A NOSSA ROTINAProjetos de incentivo aos produtores 
rurais foram apresentados durante 

reunião do Prefeito com o secretário de 
estado Norberto Ortigara

Olhar Verde

“Tratamos de projetos para financiamento a juros zero para 
construção de estufas, estruturas para irrigação e também da 

pavimentação de vias vicinais (estradas rurais). Além disso, 
buscamos incentivo para a agricultura e projetos para as 

cooperativas em Colombo” Helder Lazarotto – prefeito de 
Colombo

No dia 9 de fevereiro,  o Prefeito Helder Lazarotto acompanhado dos secretários 
municipais da Agricultura e abastecimento Juliano Polli e do planejamento, Or-
çamento e Gestão, Marcello Marcondes de Albuquerque, esteve reunido com o 
secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara. Na pauta 
do encontro os investimentos estratégicos para garantir melhorias para o setor 
agrícola e comunidades rurais de Colombo.



6       CAVALGADAS E CAVALOS  •   1 A 15 DE FEVEREIRO 2021   

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.

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

JOCKEY CONVOCA ASSOCIADOS PARA  ELEIÇÃO 
DA NOVA DIRETORIA DIA 11 DE MARÇO

GILBERTO KOPPE É ELEITO NO 
PRESIDENTE DA ACPCCP

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

Na tarde do dia 21 de janeiro, foi realizada a Assembleia Eleitoral que de-
finiu a nova diretoria da ACPCCP para o biênio 2021-2023. A Assembleia, 
originalmente marcada para o mês de março, foi adiada por conta da pan-
demia, sendo finalmente realizada neste início de ano e marcando a acla-
mação de Gilberto Luiz Koppe como novo presidente da entidade.

Para esta nova gestão, a Diretoria foi composta por vários nomes de grande 
destaque no cenário turfístico paranaense, que muito contribuirão para o 
crescimento da Associação e também para a consolidação do turfe e cria-
ção paranaenses no cenário turfístico nacional.

Confira a composição da nova diretoria
CONSELHO DIRETOR
Presidente: Gilberto Luiz Koppe
1º Vice Presidente Tesoureiro: Joaquim Dias Antunes da Silva Junior
2º Vice Presidente Secretário: José Caetano Ferreira Neto
Diretor Técnico: Luis Felipe Pelanda
Diretor de Compras: Rubens Luiz Ferreira Gusso
Diretor de Eventos: Joaquin Gonzalo Lopez de Alda Rompani
CONSELHO DELIBERATIVO (MEMBROS TITULARES)
Presidente do Conselho: Alcibiades de Almeida Faria Neto
1º Secretário do Conselho: Eraldo Palmerini
2º Secretário do Conselho: Alexandre Zacarias Frare
3º Roberto Belina
4º Romulo Augusto Ewald
5º José Cid Campelo Filho
6º Luiz Renato Malucelli
7º Antonio Acir Breda
8º Paulo Irineu Pelanda
9º Athayde Lopes

CONSELHO DELIBERATIVO 
(MEMBROS SUPLENTES)
1º Antonio Fernando Marques Perche
2º Mauricio Pontarolo
3º Clemente Moletta
4º Newton Birskis
5º Divonsir Hay

CONSELHO FISCAL 
(MEMBROS TITULARES)
1º Presidente do Conselho Fiscal: 
Luis Fernando Coelho Bastos
2º Tiago Bianco Garcêz Castellano
3º Carlos Alberto Piovezan
CONSELHO FISCAL 
(MEMBROS SUPLENTES)
1º Ari de Azevedo Perez
2º Darar William Zraik
3º Erika Weber

O Presidente do Jockey Club do Paraná, sociedade civil, sem finalidade lucrativa, 
de duração ilimitada, com sede nesta cidade, na Av. Victor Ferreira do Amaral, 
2299, bairro Tarumã, com fundamento nos artigos 21, II, 59, I, “b”, 136, 137, 
parágrafo único, todos do Estatuto do Jockey Club do Paraná e demais dispositi-
vos legais aplicáveis, CONVOCA através do presente edital, todos os associados 
que podem votar e serem votados para a Assembleia Geral Ordinária, que será 
realizada no JOCKEY CLUB DO PARANÁ, no Saguão de Apostas da Arquibancada 
Social, no endereço acima mencionado, com início às 10:00 horas e término às 
15:00 horas, do dia 11 do mês de março de 2021, com a seguinte ordem do dia:

– Eleições gerais para os cargos da Diretoria, Conselho Consultivo e Fiscal do 
Jockey Club do Paraná, referente ao triênio 2021/2024.

Mais informações sobre o edital no site jockeypr.com.br
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Abertura formal da 18ª Legislatura ocorreu no dia 2 de fevereiro. O ato marcou o 
primeiro encontro em plenário dos 17 vereadores que tomaram posse no dia 1º de 
janeiro. O prefeito Helder Lazarotto (PSD) e seu vice Alcione Luiz Giaretton (REPU-
BLICANOS) estiveram presentes na sessão solene

O prefeito Loreno Tolardo em reunião com o secretário da Agricultura e Abasteci-
mento do Paraná, Norberto Ortigara, recebeu sinalização positiva para a liberação 
de 8 km de pavimentação com pedras irregulares nas estradas rurais do município. 
O investimento virá por intermédio de convênio com a SEAB. 

“Os investimentos em infraestrutura nas estradas rurais têm um papel determi-
nante para quem produz no campo. São garantias de melhores condições de logís-
tica, além de acessos mais estruturados para as famílias que ali residem”, destacou 
o prefeito.   

RENOVAÇÃO - Dos 17 parlamentares eleitos, nove assumem o mandato pela pri-
meira vez, cinco foram reeleitos e três retornam ao Legislativo após um período de 
ausência. 11 partidos estão presentes na nova Legislatura.

*Com informações da Câmara de Colombo

DE OLHO NAS REGIÕES

Colombo 

Quatro Barras

LEGISLATIVO REALIZA 
SESSÃO DE ABERTURA 
DOS TRABALHOS DE 2021

TOLARDO GARANTE 
LIBERAÇÃO DE 8 KM 
DE PAVIMENTAÇÃO EM 
ESTRADAS RURAIS

Participaram da primeira sessão legislativa de 2021, os 17 vereadores, o prefeito Helder 
Lazarotto (PSD) e o vice-prefeito e secretário Municipal de Educação Alcione Luiz Giaretton 
(REPUBLICANOS).  
Foto: Silmara Portes/CMColombo

Tolardo esteve 
acompanhado do 
deputado estadual 
Alexandre Curi e do 
secretário especial 
de Captação de 
Recursos, Levi 
Camargo.
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Acompanhe as notícias do Legislativo, a pauta 
das sessões e as proposições de cada 

parlamentar. 
Também é possivel ver os projetos de lei em 

trâmite e saber quais foram aprovados.

Envie suas dúvidas, sugestões, críticas e elogios 
das seguintes formas:

Email: camaracolombo@onda.com.br
Telefone: (41) 3656-8200

#
FI

Q
U

EE
M

C
A

SA

camaracolombo.pr.gov.br

Você é nosso convidado!

Câmara 
e 

Você! 
Um dialogo 
permanente.

Assista ao vivo
terça-feira
16 horas

Acompanhe as sessões da
Câmara de Colombo


