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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

Dicas de como apostar no 
Jockey Club do Paraná e 
galeria dos vencedores 
Pág. 3

Festa Campeira é 
atração em Colombo 
Págs. 4 e 5

8 de maio, Dia 
Nacional do Turismo 
Pág. 2
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8 de maio
DIA NACIONAL 

DO TURISMO  

Que país maravilhoso é o nosso. De norte 
ao sul, de leste a oeste, belezas naturais 

e tradições folclóricas e culturais atraem 
turistas em todas as estações do ano

DICAS DA POUSADA 
PARQUE SÃO LUIZ DO PURUNÃ 

O TURISMO, essa incrível atividade, 
movimenta hoje expressivos valores 
gerando milhões de empregos. Para 
aproveitar uma pequena Fazenda, ad-
quirida a 35 anos, formada de campos 
e bosques nativos e cultivados, com 
águas abundantes, piscinas naturais 
e cachoeira, implantamos a POUSADA 
PARQUE SÃO LUIZ DO PURUNÃ que 
agora completou 18 anos.

Para crescer um pouco mais no Turis-
mo Rural, na região do Campos Gerais,  
precisa hoje de um importante apoio. 

Uma divulgação bem feita será a so-
lução. Precisamos ser “descobertos”. 
Poucos sabem que existimos como 
atração turística.

No Dia Nacional do Turismo, a região 
de SãO LUIZ DO PURUNã, coração da 
Rota dos Tropeiros, a Serra Gaúcha do 
Paraná, hoje com quase uma dezena

de projetos funcionando, por mereci-
mento, pede mais atenção, pede mais 
respeito e participação dos órgãos res-
ponsáveis.

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

Um viva ao Dia Nacional do Turismo!

Feliz dia das Mães

“Seu colo é minha proteção, sua vida minha 
inspiração e seu amor minha orientação”.

Apenas 46km do Barigui e 22km de Campo Largo.
www.pousadaparque.com.br • Reservas – (41) 99127-1682 /3651-1166     

41 99907-7645 Mosquito / 41 98420-3218 Cleverson
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QUEM FOI JOÃO  ABRÃO FILHO
João Abrão Filho nasceu em Piraí do Sul (Paraná) onde residiu 
até os 12 anos. A predileção por cavalos de corridas teve início 
em Piraí do Sul mesmo, através das provas nas canchas retas que 
eram organizadas na região. Com o passar dos tempos, nossa 
família passou a viver em Curitiba, onde meu avô já residia. 

Ele, como bom patrício, gostava de cavalos de corridas, onde 
passou a nos convidar para irmos com ele até o Jockey Clube. A 
partir daí vieram juntos meu pai João Abrão e meu tio Hadmar 
Abrão. Entramos então na fase de adquirir animais para correr 
com a nossa farda.

QUE TAL APRENDER A FAZER APOSTA?

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!

Modalidades

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

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)

Mais informações em www. jockeypr.com.br

O quarto páreo da programação disputada no 
dia 12 de maio foi o Prêmio João Abrão Filho, prova na distância de 
2.000 metros, reunindo cinco competidores que já possuem planos para 
a disputa dos grandes clássicos do ano no Tarumã, especialmente o Derby 
Paranaense e o Grande Prêmio Paraná.

O páreo teve vitória fácil de Tototocosdemalocos, alazão de 5 anos, 
filho de Dubai Dust e Spring Star (Itajara), de criação do Stud TNT e 
propriedade de Fabricio Marion da S. Severo.

Após o páreo, o homenageado fez a entrega dos prêmios aos vencedores. 
bastante emocionado, fez questão de lembrar que o Jockey é sua segunda 
casa e agradeceu à Diretoria pela homenagem prestada.

Tototocosdemalocos é treinado por Décio 
Zantedeschi e foi pilotado por Marcos Santos, tendo cumprido o 
percurso em 2:11.8.

GALERIA DOS VENCEDORES

RESERVE SUA 
QUINTA PARA 

ASSISTIR A UMA 
CORRIDA DE 

CAVALOS NO 
JOCKEY CLUBE DO 

PARANÁ

Além de assistir as corridas que 
começam sempre a partir das 17h15, 
você pode fazer uma aposta e se 
divertir na arquibancada.

Programe-se!

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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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

Festa Campeira no Bacaetava 
reuniu milhares de pessoas

São mais de uma dezena de festas que acontecem ao longo do 
ano nos municípios de Colombo, Bocaíuva do Sul e Rio Branco 
do Sul em homenagem a Nossa Senhora da Guia. No dia 06 de 
maio foi a vez da comunidade de Bacaetava, em Colombo, na 

região metropolitana de Curitiba, receber milhares de pessoas 
que participaram das atividades religiosas, seguida de delicioso 

almoço e das provas  euqestres de baliza e tambor.
De acordo com o coordenador da comunidade da Capela de 
Bacaetava, Rogélio Gasparin, o evento envolve mais de 150 

pessoas na organização. “É sempre um desafio, mas também é 
gratificante o resultado. Oferecemos mais de uma tonelada de 

carnes, além do delicioso risoto e saladas. Agradecemos o apoio 
de cada seguidor e de toda comunidade” destacou Gasparin.

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

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

FESTAS DE NOSSA SENHORA DA GUIA

Evento conta com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Colombo, através do 

Departamento de Esportes. Destaque para as 
provas campeiras após o almoço

Marco Mineiro e Luiz Scremin, 66 anos, que há oito anos conduz a charrete 
que leva a santa de uma comunidade para outra

Léo, Ricardo Fogaça e o treinador de cavalos, Rodrigo, do CT Alan Rodrigo
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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

Disputas nas balizas sempre agitam a torcida e a poeira levanta

Vereador José Renato Strapasson (Pelé), o radialista Iujo Manfron, prefeita Beti Pavin e Laércio Jóias
Rogélio Gasparin, coordenador da comunidade da Capela de Bacaetava, 
Márcio Toniolo, Secretário de Agricultura e Abastecimento e o vice-coordenador 
da comunidade, Eliomar Mocelin
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Rua Carlos Rodrigues da Cruz, 1495 – Centro 
Campina Grande do Sul – PR

41 99243-0403 • Rony

41 99141-2317 • Antonio (Gauchinho)

Rancho Dalprá
Escola de Equitação  

Doma • Estabulagem 
 Treinamento Baliza e 

Tambor

Programa de 
Incentivo à Produção 
de Morango oferece 

subsídio de 50% para 
compra de mudas

Os agricultores cadastrados no CAD/PRO 
podem realizar a compra até o dia 25 de maio

O Programa de Incentivo à Produção de Morango está oferecendo aos agri-
cultores cadastrados no Cadastro de Produtor Rural – CAD/PRO o subsídio 
de 50% na compra de mudas de morango San Andréas – até o dia 25 de 
maio.

Desenvolvido pela Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, o Programa de Incentivo à Produção de 
Morango tem como objetivo a diversificação da fonte de renda, oferecendo 
uma alternativa a mais para a agricultura familiar.

Maior renda
O Secretário da pasta, Marcio Toniolo, destacou a importância do auxílio 
aos agricultores para que o interesse em investir neste sistema de produção 
seja cada vez maior. “Assim, também é possível elevar a renda e, conse-
quentemente, melhorar as condições de vida das famílias, com produtos 
de qualidade”, destacou.

Como fazer
Para adquirir o subsídio de 50% na compra de morangos, o produtor rural 
deve residir em Colombo, portar RG, CPF, comprovante de residência, além 
de apresentação da CAD/PRO.

Mais informações

Sobre o programa e o subsídio, basta entrar em contato com 
a Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento, 

localizada na Rua Pedro Pavin,1022 – Centro, com 
atendimento das 8h às 17h, pelo telefone 3656-2490.

COLOMBO
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2ª Cavalgada
FAZENDA DAS 
ARAUCÁRIAS

Inverno

Inscrições: (41) 3322 2221 - 99616 8188
www.hotelfazendadasaraucarias.com

E-mail: atendimento@fazendadasaraucarias.com.br

Local: Hotel Fazenda das Araucárias – BR 277, Km 62, sentido  
Paranaguá,  500 metros antes do pedágio fazer retorno para Curitiba, 

logo em seguida à direita já avistará a entrada da Fazenda.
Coordenadas GPS: 

S: 25.5492 W: 049.042.35

Distância: 22km
Data: 07/07/2018

Horário: 10h

Inscrições para o 
curso de Tratores e 
Implementos estão 

abertas
O objetivo é empregar técnicas corretas na 

operação, na regulagem e na manutenção de 
tratores agrícolas e implementos, promovendo a 

formação profissional rural

A Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SE-
NAR), realiza no mês de julho – o curso de Tratores e Implementos gratuita-
mente para os agricultores do município.

O objetivo é empregar técnicas corretas na operação, na regulagem e na 
manutenção de tratores agrícolas e implementos, promovendo a formação 
profissional rural.

O CURSO
Durante a programação, os participantes poderão conhecer sobre normas 
de segurança na operação de tratores agrícolas; simbologia universal; con-
troles e instrumentos; funcionamento de motor quatro tempos; sistemas 
de ar, combustível, lubrificação, arrefecimento e elétrico; tipos de tração 
acoplamento e regulagem de implementos; seleção de marcha e rotação 
do motor para trabalho e operação do trator.

INSCRIÇÕES 
Para participar basta entrar em contato com a Secretária de Agricultura e 
Abastecimento pelo telefone 3656-2490 ou no endereço Rua Pedro Pavin, 
1022 – Centro. O curso tem carga horária de 40 horas e a idade mínima é 
de 18 anos. As vagas são limitadas.

Vale lembrar que o certificado não habilita o participante a conduzir a má-
quina em deslocamento fora da propriedade.

Serviço
CURSO DE TRATORES E IMPLEMENTOS

Data: julho (a definir)
Local: Secretária de Agricultura e Abastecimento – 

Rua Pedro Pavin, 1022– Centro.
Mais informações: 3656-2490

COLOMBO II
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