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Rancho Dalprá,
mais qualidade
de vida com 
Equoterapia Pág. 8 e 9

A Cidade de Quatro Barras comemora 59 anos de emancipação 
neste mês de novembro. Uma jovem cidade, da Região 
Metropolitana de Curitiba com grande potencial de 
desenvolvimento econômico em todos os setores da economia. 

Quatro Barras
59 anos
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A melhor
Auto

Escola 
da região
com tudo

novo 
pra você!

Quatro Barras e Campina nasceram para ser
grandes e crescer cada vez mais. É uma honra

fazer parte deste progresso! Parabéns!
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A Rede PX Jipinho parabeniza Quatro Barras

e Campina Grande do Sul pelo aniversário de 

emancipação. Há mais de 20 anos na região

a PX Jipinho conta atualmente com duas

lojas e dez colaboradores. 

Parabéns
Quatro Barras 59 Anos!

Parabéns
Campina Grande do Sul

69 Anos!

Unidade BR 116 sentido São PauloKm 68, sentido Curitiba
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Quatro Barras comemora 
59 anos de emancipação nes-
te mês de novembro. A cada 
novo ano a cidade tem muito a 
comemorar. Com investimentos 
em infraestrutura o município 
vive um verdadeiro canteiro 
de obras, pavimentação em 
diversos bairros, construção de 
parques e praças e com a ilumi-
nação pública de led a cidade 
está ainda mais bonita e segura. 
Os projetos e investimentos na 
saúde são constantes, entre eles 
a implantação do SAMU 24h, a 
Farmácia Especial, atendimento 
as comunidades rurais através 
do Linhão da Saúde, o Centro 
Integrado da Saúde que esta-
rá sendo concluído em breve. 
Quatro Barras conta hoje com a 

Quatro Barras em pleno 
desenvolvimento aos 59 anos 

integração do transporte público 
metropolitano com Curitiba. A 
Guarda Municipal de Quatro 
Barras recebe treinamento e 
equipamentos o que torna a 
cidade mais segura. Na educação 
e no meio ambiente os investi-
mentos também são constantes, 
o município avança para o futuro 
com qualidade de vida em todos 
os setores.  

ECONOMIA 
Quatro Barras é uma jovem 

cidade, com grande potencial 
de desenvolvimento econômico 
em todos os setores, principal-
mente na indústria. O comércio 
e a prestação de serviço vem 
se destacando a cada ano nos 
mais diversos setores gerando 

emprego e renda. Em Quatro 
Barras os empreendedores tem 
a disposição a Sala do Empre-
endedor que auxilia no início 
e na continuidade do pequeno 
negócio.  . 

TURISMO
A Cidade faz parte da RM 

de Curitiba, quem passa por 
Quatro Barras seja a trabalho 
ou a passeio é sempre acolhido. 
QB é uma excelente alternativa 
para quem busca contato com a 
natureza, encontrando belezas 
naturais e aconchego em todos 
os lugares, como no belo Parque 
do Lago que foi inaugurado 
recentemente no Centro da Ci-
dade, na beleza exuberante da 
Estrada da Graciosa, no Morro do 
Anhangava que está localizado 
no Parque Estadual Serra da Bai-
taca e no Caminho do Itupava. 
Dois receptivos turísticos estão 
em construção no município 
um no Anhangava e o outro na 
Estrada da Graciosa para melhor 
atender aos turistas. 

GASTRONOMIA
Quatro Barras tem hoje boas 

opções de gastronomia na área 
urbana e rural, são Restaurantes, 
Pizzarias, Bares, Lanchonetes, 
Café Colonial da Bisa, Vinícola 
Fardo, Pesque e Pague, Hotéis 
e Pousadas, locais para eventos 
e muito mais. Produtos naturais 
e orgânicos como mel, verduras, 
legumes, pimentas, queijos, pães, 
doces, pinhão (na época de in-
verno) entre outros também são 
comercializados na região.  Entre 
os atrativos turísticos estão ainda 
passeios no Rancho do Cavalo e a 
Ciclo Rotas Nascentes do Iguaçu. 
Lançada em 2019 com percurso 
de mais de 42 quilômetros. 
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cuida!
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Coligação: MDB, Republicanos e DC
certoNo caminho
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REDUZA EM ATÉ

SUA CONTA DE LUZ!

95%
CURITIBA

R. MATEUS LEME, 1970

ENERGIA SOLAR
TRANSFORMANDO O

MUNDO
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Rancho Dalprá - Mais qualidade de vida com Equoterapia

A fisioterapeuta Juliane Guimarães, Rony Dalprá 
equitador e a psicóloga Pamela Monik de Paula da 
Silva – Todos com formação comprovada pela Andi 
Brasil – Associação Brasileira de Equoterapia. 

“É maravilhoso ver a feli-
cidade nos olhos das pessoas 
que praticam equoterapia, e 
observar a evolução e a melho-
ra na qualidade de vida delas. 
Os relatos dos pais e familiares 
contando o quanto mudou 
para melhor o dia a dia dessas 
pessoas, para nós é muito gra-
tificante”, conta emocionado 
Rony Dalprá, que há mais de 10 
anos implantou a Equoterapia 
no Rancho Dalprá. 

EQUOTERAPIA
O Rancho Dalprá atende 

diariamente crianças, jovens 
e adultos de Quatro Barras, 
Campina Grande do Sul e re-
gião, o atendimento é feito por 
uma equipe multidisciplinar 
com fisioterapeuta, psicóloga 
e equitador. “As parcerias com 
as prefeituras de Quatro Bar-
ras e Campina Grande do Sul 
nos projetos contribuem para 
uma melhora significativa aos 
pacientes da equoterapia”, 
afirma Rony equitador. 

MELHORAS 
Aparecida Camargo, mãe 

do praticante Vitor Hugo, conta 
que desde o início das sessões 
de equoterapia ouve melhora 
no aprendizado e na coor-
denação motora. “Podemos 
observar melhoras na coorde-
nação motora, na escrita, para 
desenhar, ele passou a dormir 
melhor. O Vitor pratica equote-
rapia há um ano e é  o dia da 
semana preferido dele, adora 
vir aqui, estamos muito felizes 
com os resultados”, conta.

MÉTODO
TERAPÊUTICO 
A equoterapia é um mé-

todo terapêutico que utiliza 
o cavalo dentro de uma abor-
dagem interdisc ipl inar nas 
áreas de saúde, educação e 
equitação, buscando o desen-
volvimento biopsicossocial de 
pessoas com deficiência e/ou 
com necessidades especiais. 
(ANDE - Brasil)

A fisioterapeuta Juliana 
Guimarães explica que a  equo-
terapia emprega o cavalo como 
agente promotor de ganhos 
a nível físico e psíquico. “Esta 
atividade exige a participação 
do corpo inteiro, contribuindo, 
assim, para o desenvolvimento 
da força muscular, relaxamen-
to, conscientização do próprio 
corpo e aperfeiçoamento da 
coordenação motora e do equi-
líbrio. A interação com o cavalo, 
incluindo os primeiros contatos, 
os cuidados preliminares, o ato 
de montar e o manuseio final 

desenvolvem, ainda, novas for-
mas de socialização, autocon-
fiança e autoestima”, relata.

INDICAÇÃO
A prática da Equoterapia 

objetiva benefícios físicos, psí-
quicos, educacionais e sociais 
de pessoas com deficiências 
físicas ou mentais e/ou com 
necessidades especiais, está 
indicada para o tratamento de 
doenças genéticas, neurológi-
cas, ortopédicas, musculares e 
clínico metabólicas, sequelas 
de traumas e cirurgias, pro-
blemas de aprendizagem e 
linguagem.

RANCHO DALPRÁ
O Rancho Dalprá está situ-

ado na Rua Carlos Rodrigues 
da Cruz 1495 (estrada do Posto 
Cupim), no centro de Campina 
Grande do Sul, Região Metro-
politana de Curitiba. Telefone 
para contato: (41) 99243-0403.

09/11 a 28/11/2020
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O Rancho Dalprá, está completando 25 
anos em 2020. Belos Cavalos, ar puro 
com clima ameno da serra e uma bela 
paisagem fazem do espaço um local 

perfeito para a prática de Equoterapia 
e Equitação. O Haras é ainda um local 

aconchegante, onde as famílias podem 
passar momentos agradáveis ao lado de 

belas raças de cavalos.

O Rancho Dalprá 
parabeniza Campina 

Grande do Sul e 
Quatro Barras pelo 

aniversário de 
Emancipação. 

09/11 a 28/11/2020
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A Tratoraço & Mercado de 
Correias comemora 26 anos. 
Uma empresa familiar funda-
da pelos irmãos: Adolfo Cesar 
Knopik, Jorge Alberto Knopik 
e José Tadeu Knopik que com 
muita dedicação, perseverança 
e conhecimento técnico alcan-
çaram o respeito e a fidelidade 
de seus clientes. De acordo com 
o empresário Tadeu Knopik a 
ideia surgiu num momento de 
crise financeira e de desemprego 
a nível nacional, quando o irmão 
Adolfo, que na época já contava 
com uma vasta experiência no 
ramo de peças para tratores, 
deu início ao projeto de um ne-
gócio próprio, e com a ajuda dos 
irmãos, segue crescendo no mer-
cado brasileiro. “Nossa empresa 
vem crescendo a cada ano, hoje 
contamos com 38 colaboradores, 
sede própria, estoque diversifica-
do e atendemos todo o território 
nacional. Além de peças para 
tratores, somos referência no 
Brasil em Correias Industriais, 
em borracha e PVC para todos 
os tipos de aplicação”.

Sobre o sucesso da Tratora-
ço, o empresário destaca o tra-
balho que vem sendo desen-
volvido ao longo dos anos. “O 
sucesso da nossa empresa vem 
de muito trabalho e dedicação, 
uma equipe de colaboradores 
especializada, qualidade dos 
produtos e no atendimento. 
Queremos neste momento 
agradecer aos nossos colabora-
dores e aos clientes que são a 
razão do nosso sucesso, e dizer 
que estamos sempre em busca 

de inovação para oferecer o 
melhor”, destaca Knopik.

EQUIPE DE VENDAS
ESPECIALIZADA
A equipe de vendas da 

Tratoraço é treinada e espe-
cializada em solucionar seu 
problema. Conta com todo o 
suporte de vendas para propor-
cionar um atendimento com 
eficiência e qualidade.

VISÃO DA EMPRESA
Atender e antecipar as ne-

cessidades do mercado em que 
atuamos, sendo uma empresa 
ágil e inovadora, agregando 
valor aos produtos distribuídos 
através da excelência nos ser-
viços oferecidos. Ser referência 
no setor de suprimentos e 

serviços, tanto a nível nacional 
como a nível internacional. 
Sempre ressaltando a qualida-
de do produto e atendimento 
prestados aos nossos clientes e 
fornecedores.

ESPECIALIZADOS EM 
PEÇAS PARA TRATORES E 
CORREIAS EM GERAL

A Tratoraço trabalha com 
peças das linhas Volvo, Ca-
terpillar, Komatsu, Random, 
Hyundai, John Deere, Fiatallis, 
Case, Michigan, Huber Warco, 
Massey Ferguson, Clark, Mul-
ler, Dynapac, JCB, Ford, New 
Holland, Valmet, New Holland, 
XCMG, Hamm e CBT. Correias 
em geral transportadoras (pvc 
e borracha) elevadoras, agríco-
las, industriais planas sem-fim, 

TRATORAÇO completa 26
anos em Pinhais

26 ANOS DE MUITO TRABALHO E CONFIANÇA

sincronizadoras automotivas, 
variadoras, Jet Linger, sextava-
das, emendáveis, rotuladoras 
e torkband em canais. Dispõe 
também de polias, lençóis de 
borracha, mangueiras, correntes 
e engrenagens. 

 
SERVIÇO
Fundada em 1994, a Trato-

raço e Mercado de Correias está 
localizada na Rodovia Deputado 
João Leopoldo Jacomel, 13021, 
bairro Estância em Pinhais Re-
gião Metropolitana de Curitiba. 
O telefone para contato é: (41) 
3333-2525/99898-0088

Visite loja virtual 
www.tratoraco.com.br
Por Jane Rita Lentcsh DRT 

9996/Face da Notícia

Uma empresa familiar fundada pelos irmãos: José Tadeu Knopik, Jorge Alberto Knopik 
e Adolfo Cesar Knopik, que com muita dedicação, perseverança e conhecimento técnico 
alcançaram o respeito e a fidelidade de seus clientes.

Equipe especializada e um amplo estoque de peças. A 
Tratoraço atende todo o Brasil e Mercosul.

São 26 anos de trabalho, grandes desafios e conquistas. Com visão de futuro, a Tratoraço 
cresceu com solides e hoje é referência em Pinhais e Região Metropolitana de Curitiba.
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Material para Escritório
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