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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

23/09 - Grande Prêmio Paraná 
com várias atrações. Pág.3

Volumoso: alimentação 
essencial para o cavalo. Pág. 3

Festa Campeira dia 23/09 no 
Santa Gema em Colombo. Pág. 7

NESTA EDIÇÃO

Curso de 
ferrageamento 
surpreende 
participantes 
com 
abordagem de 
novos temas

Rua Konrad Adnauer, 941- Tarumã - Ctba/PR 
(em frente ao Cemitério Vertical) 

41 3266-5093 / 3266-7849

41 98729-8583            Farmácia ACPCCP
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Expediente 
www.cavalgadasecavalos.com.br  •  Contato: (41) 99907 7105 • (Tim) 99152 8701  •  E-mail: cavalgadasecavalos@gmail.com 

Diretor: Fábio Kiil  - DRT-PR 5145 • FK Comunicação CNPJ 27.261.034/0001-96 Circulação mensal • Distribuição em Curitiba e Região Metropolitana     

A mastigação para os cavalos é tranquilidade, 
bem-estar! Portanto a qualidade do que lhe é 
fornecido é muito importante! “Solto a cam-
po” os cavalos ficam pastando de 16 a 20 horas 
do dia. Comparado aos animais em cocheiras, 
reduz drasticamente a poucas horas em horá-
rios determinados. Então quanto maior o tem-
po de mastigação maior bem-estar gerado.

Fibra 
Os volumosos são a parte da alimentação que 
dará volume ao trato intestinal do cavalo, e 
dependendo da qualidade aporte nutricional 
também. A qualidade da fibra vegetal forne-
cida garante a saúde do trato intestinal, em 
especial do intestino grosso mantendo a flora 
equilibrada, digestão e absorção de nutrientes 
também. Já ouviu dizer que quem come muita 

Eduarda M. G. das N. Oliveira, (Duda) é Médica Veterinária, mestre pela UFPR, Dentista de cavalo.
Contato: emgdasno@gmail.com • 41 99985-1094Eduarda Oliveira

ODONTOLOGIA EQUINA

Duda – Odontologia Equina, sempre prezando pelo bem estar dos equinos! Até a próxima!

fibra, saladas e tal, garante a saúde intestinal? 
Para o cavalo isso é mais importante ainda!

Tipos
Existem diferentes volumosos: pastagens, ca-
pineira, silagem, silagem pré-secada e feno. 
As mais utilizadas na nossa região são os fenos 
de alfafa, tifton e croast-cross, principalmente 
no inverno quando as pastagens são escassas. 
Têm-se usado o pré-secado (silagem pré-seca-
da), mais comum de azevém e coast-cross, que 
deve ter muito cuidado no armazenamento e 
no consumo porque costuma estragar rápido 
após aberto.

Dica importante
Para cavalos que recebem feno destaco 3 coi-
sas: 1. Fenos muito secos e com muitos talos 

são perigosos para o quadro de cólica, então 
evite ou umedeça um pouco antes de forne-
cer; 2. Colocar o feno em grades altas no canto 
da cocheira é péssimo, porque é uma postura 
contra a anatomia funcional para apreensão e 
mastigação e o cavalo respira a poeira que cai 
do feno, desenvolvendo ou piorando alguma 
condição respiratória, o que para animais atle-
tas é um mau negócio, opte pelas redes pen-
duras mais baixas ou colocar no chão quando o 
cavalo não é bagunceiro! 3. Respeitar a propor-
ção de 1% de matéria seca para cada %500kg 
de peso vivo, ou seja, carpineira de 15-16 kg; 
feno 5-6 kg por dia! Varia de acordo com a umi-
dade do produto.

Lembrando que só existe mastigação eficiente 
sem dor e prazerosa para o animal se a denti-
ção estiver equilibrada!!!

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

Volumoso: alimentação 
essencial para o cavalo
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Rua Konrad Adnauer, 911 • Tarumã • Curitiba-PR
Em Frente ao Cemitério Vertical Tel.: 41 3266-7278 / 3266-7831 

selaria@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

PROMOÇÃO DE NATAL

PRODUTOS COM 30% 

DE DESCONTO*

* Pagamento a vista em dinheiro ou em cartão 

de débito. Enquanto durarem os estoques

** Válida até 24.12.2017

w w w. s e l a r i a s a n t a r o s a . c o m . b r

POR PATRÍCIA RINALDI
Panelas

Mexendo com
as

Picanha suína com 
champignons

Ingredientes
• 01 picanha suína
• 1/4 de colher(café) de sal
• 1 copo americano de vinho branço seco
• 1/2 cebola média descascada e picada
• 02 dentes de alho triturado
• 01 pitada de pimenta do reino preta moída
• 01 colher (chá) de coentro
• 06 folhas de manjericão
• Suco de 01 limão
• 01 pitada de colorau
• 01 tablete de manteiga com sal
• 100 gramas de banha de porco
• 04 dentes de alho em lâminas
• 50 gramas de champignons
• 1/2 colher (sopa) de açúcar

Preparo
Misture bem todos os ingredientes do tempero (sal, vinho, cebola, pimen-
ta, alecrim, coentro, manjericão, suco de limão, colorau) e deixe a carne 
marinando dentro desta mistura por horas, em temperatura ambiente.
Leve a carne parava grelha da churrasqueira, em braseiro forte deixando 
uns 40 cm das brasas, virando até assar uniformemente, durante cerca de 
50 minutos.
Enquanto assa, prepare o molho misturando em uma panela a banha de 
porco com a manteiga que devem derreter juntas.
Depois acrescenta o açúcar o alho em lâminas e o champignon e mexa até 
levantar fervura.
Então, apague o fogo e reserve.
Quando a picanha estiver assada, retire do forno, fator e sirva com o mo-
lho, arroz branco e batatas sote ou rústicas.
Vinho Branco para acompanhar.

Bom apetite!

O arbusto é muito querido em nosso país, o seu nome 
azaleia (Rhododendron simsii) significa árvore de rosas. 

Podemos identificá-la em vários locais; em canteiros 
isolados, misturados com outras espécies ou em bordaduras. 
Uma planta fácil de cuidar, que aceita poda e que se molda à 
vontade de seu cuidador, mesmo quando cultivada em vaso.

Há variedades grandes, médias e minis. 
Todas com cores bem marcantes.

Sua propagação é feita através de estacas dos 
galhos ponteiros.

Rua Nicola Pellanda, 4871 - Umbará (2km do Ceasa) - Curitiba-PR
www.grameiragabardo.com.br
Facebook: Grameira Gabardo

41 3348-1442 / 99124-0026 (Whats) / 99234-8560 (Whats)

As Azaleias
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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

Curso de ferrageamento 
surpreende participantes com 

abordagem de novos temas
Entre os dias 7 e 9 e setembro, ferradores, 
veterinários, estudantes e interessados em 

conhecer técnicas atuais do ferrageamento, 
participaram  do Curso Ferrageamento em Dose 

Dupla, ministrado pelos ferradores olímpicos 
Claudecir Costa e Luiz Gustavo Tenório. O 

evento aconteceu em Piraquara, região 
metropolitana de Curitiba, na sede do Haras 

3S. Participaram ferradores de vários estados 
como Rondônia, Minas Gerais, São Paulo, Santa 

Catarina e até mesmo do Paraguai. 

“Foi uma imensidão de aprendizado, 
com temas novos e uma clínica que 

proporcionou aos participantes 
oportunidade ímpar de ter contato com 

a anatomia do sistema locomotor de um 
animal e ter no mesmo evento a presença 

de cinco ferradores olímpicos para troca de 
experiências” disse Claudecir Costa, o Si, um 

dos palestrantes

Entre os temas abordados,  o que mais cha-
mou atenção foi o de Biomecânica, ministrado 
pelo médico veterinário e ferrador, Luiz Gus-
tavo Tenório. Ele apresentou um membro an-
terior esquerdo e, por meio da dissecção – na 
anatonmia é o ato de explorar o corpo do ani-
mal através de cortes possibilitando uma visão 
anatômica e propiciando estudo – e explicou 
aos presentes as funções dos tendões, múscu-
los do animal  ao  pisar no solo. Na sequência, 
Tenório destacou que ao obter conhecimento 
da funcionalidade da pata do animal é possível 
confeccionar uma ferradura adequada para 
proporcionar maior conforto ao cavalo.

O curso ainda tratou dos temas como práticas 
de casqueamento, confecção de ferraduras or-
topédicas, aplicação de ferraduras para lesões 
específicas e modificação de ferradura indus-
trializada.

O curso foi uma troca 
de conhecimento com 
profissionais de outras 

regiões do Brasil. E na parte prática 
tivemos um desafio de desenvolver 
uma ferradura para um determinado 
problema fazendo a junção da 
teoria com a prática, extremamente 
proveitoso entre os participantes 
gerando ainda mais conhecimento” 
Fábio Wacheski, médico veterinário 
e ferrador, ao centro recebendo 
o certificado de Luiz Gustavo e 
Claudecir

Demonstração em 
membro cadáver

Participantes

Robson Noel, Black, Claudecir e Luana da Matheis Borg

Ferradores Olímpicos : Tiago Machado, Alex Souza, Luiz Gustavo Tenório, 
Anderson Alencar e Claudecir Costa (Si)

Biomecânica do locomotor do animal, tema que 
surpreendeu participantes
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Associação de 
recicladores recebem 

uniforme

Campina Grande do Sul

DE OLHO NAS REGIÕES

Inscrições para 
abertas para 

o Programa 
de Tosquia de 

Ovinos
Objetivo é de beneficiar pequenos 

produtores com a praticidade de realizar 
as tosas nas próprias propriedades

Colombo

As inscrições para o Programa de Tosquia de Ovinos iniciam na segunda-fei-
ra, 17 de setembro. Podem participar os pequenos criadores de Colombo, 
indiferente do número de animais que mantenham no rebanho. Atualmente 
70 criadores são atendidos, com cerca de 1.200 animais tosquiados.

Cadastro
Os serviços de tosquia terão início no dia 08 de outubro e custo será de R$ 
4,50 por cada animal tosquiado – sendo pago no dia para o prestador do ser-
viço. Os interessados em participar devem realizar o cadastro pelo telefone 
3656-2490 e agendar o dia da tosquia.

“A Tosquia é a retirada da lã dos ovinos, uma atividade muito praticada em 
nosso município. E, observando a dificuldade dos pequenos produtores em 
encontrar mão de obra nas propriedades, promovemos essa ação há três 
anos. Além disso, podemos também conhecer melhor o rebanho de ovinos 
e planejar uma melhoria genética qualificando os animais e melhorando o 
pasto”, explicou o secretário da pasta, Marcio Toniolo

Cada um dos associados da Arecamp - Associação de Recicladores de Campina 
Grande do Sul,  recebeu no dia 12 de setembro, um conjunto com jaleco, calça, 
chapéu, luvas, botas e repelentes. A Prefeitura auxiliou na criação e regulariza-
ção da associação e hoje são parceiras, com o Município fazendo a coleta do 
lixo reciclado das residências e a Associação fazendo a triagem e separação do 
material para reciclagem, resultando em média em 100 toneladas/mês de ma-
terial reciclado, beneficiando o meio ambiente da cidade e gerando trabalho e 
renda com a criação da associação.

Dia 23/09 tem 
Festa Campeira no 

Santa Gema em 
comemoração à Nossa 

Sra. Da Guia
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.

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

APOIO - Prefeito Bihl Zanetti fez a entrega dos uniformes

Sua empresa pode fazer a diferença 
aparecendo AQUI. Circulamos em Curitiba e RMC. 
Contato: 41 99856-0330 • cavalgadasecavalos@gmail.com
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Festival do GP Paraná Jockey Plaza 
terá várias atrações para as crianças

QUINTA-FEIRA

20 DE SETEMBRO

Se você está procurando um lugar para seu filho 
viver uma experiência única, o Jockey Club do 
Paraná tem o programa certo para você. No dia 
23 de setembro, domingo, em ocasião do GP Pa-
raná Jockey Plaza 2018, o clube promoverá di-
versas atrações para as crianças que forem ao 
hipódromo.

Pôneis 
A que mais chama a atenção é o passeio de pô-
neis, que novamente será realizado durante o 
evento. Em uma experiência única, além de ver 
os principais animais do estado competindo na 
pista, as crianças poderão passear em pôneis que 
estarão a disposição com monitores dando todo 
o suporte e segurança.

Brinquedos
Mas não para por aí a diversão dos pequenos. Di-
versos brinquedos serão disponibilizados durante 

o evento para que as crianças e seus pais tenham 
momentos especiais de diversão. Tanto os brin-
quedos quanto o passeio de pônei são gratuitos, 
assim como a entrada e o estacionamento.

Alimentação
Para fechar o programa especial do dia 23, os 
pais e seus filhos terão opções de alimentação 
através de food trucks, onde serão vendidos 
hambúrguer, espetinho, doces, pastel, yakisso-
ba, churros, batata chips, sorvete, salgados, ca-
chorro-quente, pipoca e refrigerantes, além das 
opções de chopp, champagne e vinho para os 
adultos.

É dia 23 de setembro
O Jockey Club do Paraná fica na Avenida Victor 
Ferreira do Amaral, 2299, Tarumã, em frente ao 
Estádio do Pinheirão. A festa do GP Paraná Jockey 
Plaza começa às 13h30 e vai até às 19 horas.

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

DOMINGO

23 DE SETEMBRO
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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


