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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

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

41 3266-5093 / 3266-7849

41 98729-8583            Farmácia ACPCCP

Roberto Belina 
é o novo 
presidente do 
Jockey Club do 
Paraná
Belina dará sequência no trabalho que Paulo 
Pelanda vinha fazendo no Jockey.  Pág.6

Cúpula da 
ABCPCC se reúne 
com diretoria do 
Paraná 
Pauta discutiu fomento à raça dos cavalos de 
corrida. Pág. 6

Coluna Laços e Causos traz uma comovente 
história de uma cavalo que morreu e era 
amadrinhado com uma mula.Pág. 2
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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

Claudiane Crisóstomo Pasquali é Diretora de Esporte Paraequestre da Federação Paranaense de Hipismo, endurista e apaixonada por cavalos. 
Contato: claupasquali@uol.com.br

Precioso e Paloma: 
uma amizade valiosa

As baias deles lá na fazenda eram 
do lado uma da outra. Na hora de ir 
pro pasto era um per� nho do outro. E 
na hora de correr em trilha, sempre 
foi ele que a impulsionava. Se ela via 
ele se distanciar muito, “dava um gáz” 
até alcançar e, Deus o livre que algum 
cavalo já es� vesse ao lado do Precio-
so. Ela afastava a coice literalmente.

Em piquete estranho, se � vessem 
outros cavalos, ela fi cava cercando ele 
de modo que outro não chegasse per-
to e, se chegasse, ela ia de manetada 
pra cima. Depois até acostumava, que 
foi o caso de quando os dois se muda-
ram para o Rancho Dalprá em Campina. 
Ali a Paloma aceitou dividir a amizade 

do seu Precioso com os outros cavalos 
que compar� lhavam o mesmo pasto.
Se, por algum mo� vo, afasta-
vam a Paloma do Precioso, pra cas-
quear, dar banho, etc. , e ele saia da 
raio de visão dela, começava os urros 
perturbadores escutados de longe.

Mas, voces agora vão perguntar: 
só a Paloma se manifestaca assim his-
térica? Sim, o Precioso sempre foi mais 
obediente e con� do. Ele só procurava 
com o olhar e raros relinchos mansos. 
Certa vez, numa cidade do interior, os 
2 foram pra um haras e no dia seguinte 
quando fui encontrá-los, vi o mau humor 
dos cavalariços. 

Este é um causo verdadeiro, que fala sobre a 
fi el e fraterna amizade de uma mula e um cavalo. 
Aos incrédulos em amizade de macho e fêmea, que 
dirão que esta amizade só foi possível por ela ser 
estéril e ele castrado, eu provo aqui o contrário. Pa-
loma uma mula branca, fi lha de jumento pêga com 
égua campolina, grande, bruta, marchadeira, bar-
dosa e ciumenta. Precioso, quarto-de-milha, alazão, 
mediano, musculado, elegante e dócil.

Em Caetanopolis, Minas Gerais,  Breno com Precioso e Claudiane com Paloma, 2016, 
Breno foi campeão brasileiro de Paraenduro 20km

Descobri que não � nham dor-
mido a noite por conta do “gri-
teiro” de uma certa mula branca....
vixe... vergonha.. .mas foi quando vi 
ela numa baia lá do fi nal da cocheira 
e ele umas 5 baias antes. Explicado!!

Sempre um protegendo o ou-
tro, comendo no mesmo coxo, 
pastando o mesmo verde, corren-
do as mesmas trilhas....amizade as-
sim � nha que ser eterna...� nha....

*Conti nua na próxima edição   
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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 Curi� ba e Região Metropolitana     

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

PARAENDURO: Campina Grande do 
Sul foi o palco da I etapa

No dia 15 de setembro, aconteceu em Campina 
Grande do Sul, a I Etapa do Campeonato 
Paranaense de Paraenduro. A prova contou 
com a par� cipação de seis cidades paranaenses 
e três catarinenses, com a presença de 
aproximadamente 300 pessoas: “Nossa 
equipe veio pela primeira vez,  num total de 
52 pessoas e 7 atletas, sendo 3 au� stas, causando 
muita emoção para os pais e eles próprios, que 
se descobriram como atletas”, declarou Rosana 
Collect, coordenadora da Equosorriso, São José dos 
Pinhais. E con� nuou “adoramos as trilhas com vários 
desafi os, mas com muita segurança. A organização 
foi impecável!”. 

Claudiane Crisóstomo Pasquali, Diretora 
Paraequestre da Federação de Hipismo e 

organizadora do evento: “O foco do enduro é o 
bem-estar do cavalo, e cumprimos rigorosamente 
o regulamento neste quesito. No Paraenduro nosso 
primeiro obje� vo é a segurança do paraendurista.”

A diretora agradeceu os par� cipantes, colaboradores 
e patrocinadores, em especial à Prefeitura Municipal 
de Campina Grande do Sul, engajada neste projeto 
social pioneiro no Brasil, que foi iniciado em 2011 
neste mesmo município.

Provas
Foram realizadas provas de 5km, 10km, 20km e endurinho, num total de 27 par� cipantes. Todas as provas largaram 
da Arena Coberta (maior da América do Sul) e seguiram pelas trilhas das fazendas vizinhas. O endurinho teve um fato 
inédito: devido a forte chuva – acontecida no fi nal do dia -  , e a imensa estrutura � sica da Arena, foi realizada pela 
primeira vez o Endurinho indoor.

Fotos: Ralf Andreas
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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 ELVIRA LOPES
Panelas

Mexendo com
as

TORTA HOLANDESA           
NA TAÇA

Ingredientes base
100g de bolacha maisena
50g de manteiga derre� da

Ingredientes creme
2 xicaras de creme de leite fresco
1 lata de leite condensado

Ingredientes Ganache
1 barra de chocolate 125g meio 
amargo
1 barra de chocolate 125g ao leite
1 caixa de creme de leite

Preparo
No liquidifi cador, coloque as bolachas e bata até virar uma farofa. 
Acrescente a manteiga derre� da. Reserve. Em outro recipiente, bata 
o creme de leite fresco com o leite condensado, até fi car espesso. 
Forre uma travessa ou uma taça grande com a bolacha triturada, 
comprimindo levemente.

Acrescente o creme por cima e leve à geladeira por uma hora.

Para a ganache, derreta as duas barras de chocolate em banho ma-
ria e acrescente o creme de leite em caixinha, até obter uma mistura 
cremosa e brilhante. Distribua a ganache em cima do creme, e volte 
à geladeira por mais 20 minutos.

Bom apeti te!

Plantado a meia luz ou a sol pleno, as fl ores de beijinho 
(Impa� ens Walleriana) encantam a todos que as observam.

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

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

Beijinho planta

Com variadas cores entre vermelho, tons de rosa, lilás, 
laranja e branco; os beijinhos ornamentam vasos, fl oreiras e 

canteiros em quase todo o nosso país.

Entre as qualidades mais populares estão as chamadas de 
beijinho japonês, americano, turco e da praia, todas perenes, 

portanto devem durar pelo menos um ano.

 Elvira Lopes é empresária, sócia-proprietária do 
Restaurante Candiero

Rancho Ventania em São Luiz do Purunã-PR
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A Câmara Municipal de Co-
lombo recebeu no dia 10 de 
outubro a visita de estudantes 
do 4º e 5º ano da Escola Muni-
cipal Monteiro Lobato. 

Os alunos apresentaram seus 
trabalhos de educação am-
biental relacionados ao Pro-
grama Cidadão Ambiental Mi-
rim. Também par� ciparam da 
reunião do Conselho de Meio 
Ambiente e apresentaram 
reivindicações como:  Infor-
mações sobre as coletas de 
lixo reciclável e não reciclável, 
poluição dos rios locais, falta 
de arborização, segurança, 
construção de áreas de lazer 
e revitalização das áreas já existentes no município, distribuição de folhetos 
explica� vos e realização de palestras.

Quando tratamos de assuntos relacionados ao Meio Ambiente e proteção da 
Natureza, dois termos da ecologia acabam sendo invariavelmente u� lizados: 
Preservação e Conservação. Muitas vezes esses dois termos são u� lizados 
de maneira errônea, se considerarmos o seu conceito técnico ou acadêmi-
co, principalmente a Preservação. Apesar de serem u� lizados amplamente 
como sinônimos, preservação e conservação são conceitos dis� ntos.
A Preservação está ligada à proteção integral da Natureza, independente-
mente de seu valor econômico ou uso. Os princípios da Preservação são bem 
mais radicais, pois não permitem a exploração do meio ambiente, o consu-
mo e u� lização de seus recursos, todos os � pos de pesquisa e repudia qual-
quer aproximação ou interferência humana. 

A Preservação propõe a criação de santuários intocáveis, sem sofrer interfe-
rências rela� vas aos avanços do progresso e sua consequente degradação. 
Por isso, a preservação não é aplicável à pequenas unidades de área, e sim à 
áreas com milhares de hectares, como os Parques Nacionais. A preservação 
visa à integridade total do ambiente, e essa ação é extremamente necessária 
em áreas onde há perda de biodiversidade, e o risco eminente de ex� nção 
de determinadas espécies da Fauna e da Flora, ou de um bioma ou ecossis-
tema.
Já a corrente Conservacionista, contempla o amor à natureza, mas permite 
o seu uso racional através de um manejo criterioso. É considerado um meio-
-termo entre o preservacionismo e o desenvolvimen� smo, e caracteriza o 
pensamento da maioria dos movimentos ambientalistas, sendo alicerce de 
polí� cas de desenvolvimento sustentável (aquelas que buscam um mode-
lo de desenvolvimento que garanta a qualidade de vida hoje, mas que não 
destrua os recursos das gerações futuras). Entre os seus princípios, estão a 
redução do uso de matérias-primas, uso de energias renováveis, combate à 
fome, mudanças nos padrões de consumo, equidade social, respeito à bio-
diversidade e inclusão de polí� cas ambientais no processo de tomada de 
decisões econômicas.
Portanto, Preservação implica na intocabilidade e ausência total de inter-
ferência humana; Conservação é a proteção do meio ambiente, mas que 
permite a u� lização racional de seus recursos naturais, garan� ndo-os para 
as gerações futuras.

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

Você preserva ou conserva?

DE OLHO NAS REGIÕES

Cerro Azul

Alunos do Programa Cidadão 
Ambiental Mirim conhecem o 

Legislativo e participam da reunião 
do Conselho de Meio Ambiente

Colombo

Aluno do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato 
faz a entrega de uma das cartas de reivindicações ao 
presidente da Câmara – Vagner Brandão (ao centro) – 
e para o Secretário do Meio Ambiente – Evandro Luiz 
Busato (à esquerda).
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O JCP, � ca 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

“Meu sincero agradecimento 
a todos os membros da 
diretoria, do conselho 
consultivo e do conselho 
� scal. A licença não me 
afastará do turfe e continuarei 
apoiando a diretoria do 
Jockey, além claro, de desejar 
todo o sucesso ao novo 
presidente, Roberto Belina” 

Paulo Pelanda 

ROBERTO BELINA É O NOVO 
PRESIDENTE DO JOCKEY CLUB DO 

PARANÁ
Proprietário e criador de sucesso, 
Roberto Belina é o novo presidente do 
Jockey Club do Paraná. An� go Vice-
Presidente do clube, Belina recebeu o 
cargo no dia 28 de setembro), quando 
Paulo Irineu Pelanda ofi cializou seu 
pedido de licença. .

ABCPCC se reúne com membros da 
ACPCCP em Curitiba

No fi m do mês de setembro na sala de reuniões da sede da Fármácia do Jockey 
Clube do Paraná, no bairro Tarumã em Curi� ba,  o presidente da Associação 
Brasileira dos Criadores e Proprietários de Cavalo de Corrida, Antonio Quintela, 
este com a equipe técnica da en� dade, apresentando alguns números da 
ABCPCC e discu� ndo com representantes da ACPCCP, fomento ao turfe e 
estratégias de parceria visando o futuro do esporte.

“Um privilégio 
receber a cúpula da 
ABCPCC em nossa sede 
para tratar de um bem 
comum a todos ligados 
à nossa associação que 
é o fomento da raça. 
Excelente oportunidade 
de compartilhar 
informações” José 
Caetano Ferreira Neto, 
presidente da Associação 
dos Proprietários e 
Criadores de Cavalos 
de Corrida do Paraná – 
ACPCCP

Tony Gusso, diretor administra� vo ABCPCC, Newton Birks, diretor técnico AB-
CPCC, José Glaser,  diretor fi nanceiro ABCPCC, Fernando Perche,  vice-presiden-
te Paraná, José Caetano Ferreira Neto, presidente da ACPCCP e Antonio  Quin-
tella, presidente da ABCPCC

Diálogo – Os presidentes da As-
sociação Brasileira dos Criadores e 

Proprietários de Cavalo de Corrida e 
da Associação dos Proprietários e Cria-
dores de Cavalos de Corrida do Paraná 

– ACPCCP, respec� vamente, Antonio 
Quintella e José Caetano Ferreira Neto

PALAVRA DO 
PRESIDENTE
 “Assumir o Jockey 
é uma grande 
responsabilidade. O 
clube necessita de uma 
boa administração. O 
Paulo fez uma gestão 
maravilhosa, depois 
de assumir o clube 
sem realizar corridas 
a quase 20 meses. Eu 
tive a oportunidade 
de participar desta 
jornada. Agora é 
uma continuação do 
trabalho, buscando 
não perder o que já foi 
feito e crescer ainda 
mais” Roberto Belina

A atual gestão foi de suma importância 
para o turfe paranaense e nacional. 
Assumindo o clube em dezembro de 
2015, conseguiu recuperar a Carta 
Patente e voltar a realizar as reuniões 
tur� s� cas, que não aconteciam há 18 
meses.
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A Coradin madeiras possui refl orestamento e 
usina própria de Preservação de Madeira, estufas 
de secagem, realizando tratamento de madeiras 

exclusivamente refl orestadas, 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




