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O SEU JORNAL DO CAMPO

As inscrições já estão abertas; crianças e 
adultos podem participar em diferentes 
modalidades e categorias • PÁG 7

Desde 2002

Faça seu pedido!

41 3013 0862 / 3274 5340
Av. Nossa Sra. Aparecida, 1865 - 

Seminário

Colombo 
promove 
primeira 
prova 
Equestre 

Campo Largo/
DR Ranch 

16/mar

RANCH 
SORTING

4ª Etapa 
Copa HRB em 

Piraquara

15 e 16/fev

TAMBOR

AGENDA 
DO 

CAVALO
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POR PATRÍCIA RINALDI
Panelas

Mexendo com
as

Sinais Divinos 
para 2019

Começa 2019, e a esperança de um ano melhor é la-
tente pelo mundo afora, mais ainda para os brasileiros, 
que passaram e passarão por imensa transformação 
política, fruto de recente eleição.

Mas aí acontece a terrível tragédia de Brumadinho... 
exatamente em janeiro da esperança... exatamente em 
janeiro de outras grandes tragédias... é de se pensar...

Para uma explicação racional, é só creditar o aconte-
cido a fatores palpáveis: muita chuva, fragilidade das 
obras, incompetência nas fiscalizações, etc, etc. Fato-
res tíÍpicos das tragédias do janeiro chuvoso brasileiro, 
como o que aconteceu em Mariana ou na região ser-
rana do Rio de Janeiro, ou ainda a maior tragédia em 
Vitória, com a perda de 1700 pessoas nos anos 60. Mas 
como explicar o terremoto no Haiti em janeiro de 2010, 
o tsunami de janeiro de 2004 na Indonésia, ou tantas 
outras tragédias em diferentes países, com diferentes 
climas, exatamente em janeiro? Só desconsiderando a 
razão e a racionalidade, e crendo  na fé e sinais divinos.

Nestas tragédias, acontece a comoção popular, onde 
não há quem não se condoa com o sofrimento de um 
desconhecido, oferendo comida, roupa, sua casa, seu 
tempo, sem olhar raça ou cor, somente olhando a dor 
de um semelhante.

Estas pessoas de coração grande, sofrem com a perda 
de familiares e amigos de alguém que acabaram de co-
nhecer, e vibram com um resgate, como fossem de sua 
própria família.

Os acidentes e os sofrimentos não são definitivamen-
te os sinais divinos. A solidariedade e o compartilha-
mento – gerados por estas trágicas situações ocorridas 
em diversos janeiros, – estas sim são os sinais divinos, 
que trazem a mensagem no início do ano, do que deve-
mos fazer nos meses restantes: tratar as pessoas como 
iguais, compartilhar o que temos de melhor, sermos le-
gítimos seres humanos!

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

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     

RISOTO DE CAMARÃO 
COM ANÉIS DE LULA

Ingredientes
• 500 gramas de 

camarão Rosa médio
• 500 gramas de anéis de lula
• 50 gramas de manteiga
• 01 cebola picada

• 200 ml de vinho 
branco seco

• Sal a gosto
• Páprica doce
• 300 gramas de 

arroz arbóreo

Preparo
Coloque a manteiga  e cebola em uma panela para refogar.
Acrescente os camarões e as lulas e deixe cozinhando até 
absorver toda a água.
Coloque sal e páprica ao seu gosto.
Acrescente o arroz deixe fritar por 1 minuto.
Coloque o cálice de vinho e deixe  ferver até evaporar o teor 
alcoólico.
Acrescente água até que o arroz fique  cozido  ao dente.

BOM APETITE... 
Pode acrescentar 200 gramas de requeijão  para ficar mais cremoso
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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

ATENDENDO PEDIDOS 

DE TODO O BRASIL

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

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

Cisto dentígero 
em equinos

Cisto dentígero nada mais é do que um dente que se de-
senvolveu no lugar errado, nos casos de polidontia, quando 
nascem mais dentes que o normal, afecção também obser-
vada em nós humanos. Então esse cisto é um dente a mais 
que se desenvolve e fica escondido na cabeça do cavalo e 
dificilmente é diagnosticado quando não aparecem sinais 
da sua presença.

Geralmente são perce-
bidos quando ainda po-
tros pelo aumento de 
volume próximo à base 
da orelha, com sensibi-
lidade e facilmente pal-
pável durante o exame, 
e em casos mais avan-
çados começa a dre-
nar um líquido viscoso 

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

Eduarda Oliveira
ODONTOLOGIA EQUINA

As imagens radiográ-
ficas nos possibilitam 
concluir o diagnóstico, 
determinar o local exato e planejar a retirada do cisto cirurgi-
camente, sendo o tratamento para resolver o problema.  

Janeiro já se foi e aproveito para desejar a todos um 2019 
repleto de saúde, alegrias e muitas montarias! 

Duda – Odontologia Equina, sempre 
prezando pelo bem-estar dos equinos!

Até a próxima!

PRODUTOS GABARDO

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)

AGAVE-DRAGÃO-GRANDE ARECA-BAMBU
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Suponhamos que você faça as 
compras de todos os itens alimen-
tares necessários para sua família, 
sempre no primeiro dia de cada 
mês, a sua cesta básica do mês. Aí 
você começa a perceber que a cada 
mês, esses itens acabam antes de 
terminar o mês, cada mês mais 
cedo. E você precisa recorrer ao 
vizinho para emprestar um pouco 
de arroz, fazer um empréstimo, ou 
tentar passar o resto do mês no 

“sufoco”. Na Natureza acontece exatamente o mesmo processo, e a 
analogia é para explicar o que está acontecendo com os recursos natu-
rais da Terra. 

Desde 1969, a Global Footprint Network (GFN), uma organização inter-
nacional sem fins lucrativos, calcula o Dia da Sobrecarga da Terra (Earth 
Overshoot Day), que seria o dia do ano em que estouramos nosso 
orçamento de recursos naturais disponível, indicando que estamos no 
vermelho. Em 2018, esse dia foi 1º de agosto, ou seja, a partir desse 
dia, estávamos com os recursos naturais destinados para o ano interiro 
totalmente consumidos, passando a estar com saldo negativo. Já havía-
mos utilizado nos primeiros 7 meses de 2018, toda a água, energia, 
minerais e vegetais que o planeta tinha a capacidade para produzir e 
ser utilizado no período de 365 dias. 

Para fazer esta contabilidade ecológica, são levados em consideração 
os “gastos ecológicos” como desmatamento, sobrepesca, escassez de 
água doce, poluição, erosão do solo, perda de biodiversidade, acúmulo 
de dióxido de carbono na atmosfera, entre outros.

Um dado assustador é comparar o quanto o Dia da Sobrecarga da Terra 
vem chegando cada ano mais cedo. Em 1971, foi no dia 21 de dezem-
bro. Desde então, todos os anos, ele chega antes. Ou seja, a cada ano 
que passa, todos nós, seres humanos, estamos explorando os recursos 
naturais do planeta com mais voracidade e sem dar tempo para a Terra 
recompô-los. 

O Dia da Sobrecarga da Terra também é calculado individualmente, 
para cada país. Em 2018, o Brasil superou a média mundial, registrando 
o seu Dia de Sobrecarga da Terra já no dia 19 de julho, o número mais 
alto da série histórica da Global Footprint Network, iniciada em 1961.

E infelizmente o ano de 2019 já iniciou com saldo negativo para o Brasil, 
por conta do crime ambiental de Brumadinho, em Minas Gerais!

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

Estrada de Guaraqueçaba, km 7

Terreno com 5 alqueires. Riacho. Casa de alvenaria com 
aprox. 100m² + anexo. Dois quartos, 3 bws, sala, cozinha, 

varanda, churrasqueira. 

Informações: (41) 3367-5426 com Antonio. 

CLASSIFICADOS

Vendo Chácara em 
Morretes (5 alqueires)

R$ 150 mil

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

Tá acabando
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Festa da Uva terá palco 
acessível  para pessoas 

com deficiência

FEVEREIRO PROMETE GRANDE 
PÚBLICO NAS PROVAS DO JOCKEY

O Jockey Club do Paraná 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

A primeira reunião do mês acontece na quinta-feira, dia 07 de feve-
reiro. Entre as provas especiais  uma chamada para 1.200 metros e 
outra para 2.000 metros. Na distância mais curta o homenageado 
será – se formada – Edgard Alencar Guimarães. Para os dois quilô-
metros o homenageado será Ubaldo Siqueira.

Outras diversas chamadas para produtos de 2 anos (dotação de R$ 
6.000,00 ao primeiro colocado), 3 anos (dotação de R$ 5.000,00 ao 
primeiro colocado), provas de enturmação para animais de 4 e mais 
anos e claimings (dotação de R$ 4.500,00 ao primeiro colocado) 
também estão a disposição.

21 de fevereiro
No dia 21 de fevereiro programação segue com diversas chamadas 
interessantes. As inscrições podem ser entregues até o dia 14 de 
fevereiro, às 10 horas da manhã.  Os compromissos de montaria 
também devem ser entregues até as 10 horas do dia seguinte, 15 
de fevereiro.

Fêmeas 
Destaque para a primeira prova especial da nova geração. A Prova 
Especial Jael Bergamaschi Barros será corrida em 1.200 metros e 
homenageará um dos maiores criadores do turfe paranaense. Terá 
ainda uma prova especial exclusiva para fêmeas – homenagem a 
Antônio Jorge Ribeiro de Camargo – e para produtos de três e mais 
anos – homenagem a  Luiz Carlos Moletta – ambas em 1.500 me-
tros.

No mais, excelente oportunidade de apresentar seu cavalo no Jo-
ckey Club do Paraná, onde poderá  correr com a garantia de receber 
os prêmios em dia, uma estrutura muito boa e provas equilibradas.

As pessoas com deficiência (PCD) terão um 
espaço reservado para poder assistir e se 
divertir durante os quatro dias da tradicional 
54ª Festa da Uva. O local ficará numa vista 
privilegiada, em frente ao palco principal. O 
evento acontece nos próximos dias 07, 08, 
09 e 10 fevereiro.

Banheiros 
Além do palco acessível para PCDs, haverá também banheiros acessíveis 
e adaptados, bem como na praça de alimentação e demais localidades do 
Parque da Uva, visando garantir o bem estar de todos os presentes.

Acompanhante 
Outra informação importante é que para as pessoas com deficiência, 
seja ela de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e seu 
acompanhante (apenas um) a entrada na festa também é gratuita.

Para quem deseja comprar uvas frescas, de qualidade e com o 
preço acessível, não pode perder a 54° Festa da Uva de Colombo, 
realizada nos dias 07, 08, 09 e 10 de fevereiro, no Parque da Uva.

Cada quilo será vendido na festa pelo preço de R$ 6,00, além 
da comercialização de vinhos e sucos também produzidos na 
região. Vale ressaltar que em Colombo existem mais de 30 pro-
dutores da agricultura familiar que trabalham com o plantio e 
comercialização da uva e seus derivados, como sucos e geleias, 
além dos acompanhamentos como salames e queijos.

O município chega a produzir, aproximadamente, 300 mil litros 
de vinho por ano, o que coloca Colombo entre as principais cida-
des na produção da bebida.

Pensar no bem estar de todas as pessoas, 
especialmente as com deficiência, 
garantindo a gratuidade do evento 

e locais adaptados, permite que todos, 
indistintamente, possam aproveitar a festa 
com total segurança”,  Marcio Toniolo, secretário 
de Agricultura e Abastecimento e Presidente da 
Comissão Organizadora da Festa 

Uvas frescas com 
preços acessíveis 

na 54ª Festa da 
Uva de Colombo
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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

...Guarda casco na 
ferradura

Também chamado de bar-
beta ou clipe, o guarda 
casco pode ser comprado 
pronto de fábrica ou for-
jado pelo ferrador. 

Este assessório tem a 
função de ajudar a segu-
rar a ferradura (junto com 
os cravos) e também de 
mantê-la  na posição certa 
no casco. Dependendo da 
atividade do cavalo, a fer-
radura pode deslocar-se 
para os lados ou para trás.

O guarda casco pode ser 
frontal (pinça), ou lateral  
(entre 1 e 2 craveiras). No 
caso do frontal, ajuda a 
não deslocar o ferro para 
trás e, dependendo do 
caso, faz um arredonda-
mento do casco, deixando 

menos achinelado. 

Já o guarda casco lateral, ajuda a Ferradura não se deslocar para as lat-
erais e como são dois, fixam mais a ferradura nos casos de cavalos que 
arrancam o ferro. 

O guarda casco equivale a um cravo, e é um elemento que tem muitos 
benefícios quando utilizado.

*Fábio Wacheski é Médico Veterinário e Ferrador – CRMV-PR 8958

Contando com uma linha completa de medicamentos e 
suplementos para equinos , a Farmácia Veterinária da ACPCCP, 
além do associado, está aberta ao público em geral, tendo um 
benefício para produtores rurais, que devidamente certificados 

pelo cadastro de produtor rural CICAD-PRO, podem realizar 
compras com desconto na farmácia. 

Além da linha de produtos para equinos, a farmácia trabalha 
com produtos com preços especiais na linha Pet, rações para 

cães e conta com amplo

Serviço  

Horário de funcionamento da Farmácia Veterinária da ACPCCP 
(anexo ao Jockey)

De segunda a sexta-feira das 9h às 18h, e sábados das 9h às 12h 
41 3266-5093 / 3266-7849

Farmácia 
para todos 
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Primeira prova equestre 
vai agitar Colombo

Buscando promover uma modalidade esportiva que 
vem ganhando popularidade nos últimos anos, a 
Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria de 
Esporte, Cultura, Lazer e Juventude em parceria com 
o Rancho Texas, realizará no dia 23 de fevereiro um 
campeonato equestre. Entre as diferentes provas 
previstas, estão as modalidades de 3 tambores, 6 
balizas, entre outras.

Na prova de 3 tambores o competidor precisa 
ter habilidade, força, velocidade e entrosamento 
com o cavalo. O objetivo principal é contornar três 
tambores em um percurso triangular com uma 
distância de 30 metros, no menor tempo possível.

Já a de 6 balizas tem por finalidade contornar em 
“zigue-zague”, seis balizas dispostas sobre o solo 
em linha reta, com uma distância entre elas de 6,5 
metros. Agilidade, leveza e velocidade são requisitos 
fundamentais para sua prática. Entre a categoria dos 
cavaleiros estão a aberta, amador e kids, onde os 
valores das inscrições variam para cada uma delas.

Crianças e mulheres
Com mais de 13 anos na área da doma de equinos e 
dono do Rancho Texas, Sancho Genovezzi é treinador, 
dá aulas de equitação e cursos sobre o tema. Ele con-
sidera que “as provas equestres são extremamente 
democráticas permitindo que crianças, mulheres e 
homens possam participar” frisou. 

Vários competidores

Nosso município possui 
um grande número de 
atletas de alta qualidade 

nas mais variadas modalidades. 
Ficamos muito felizes em poder 
ofertar práticas que muitas 
vezes não são tão conhecidas 
pela grande maioria”, disse o 
Secretário de Esporte, Paulo 
César Cardoso

Serviço

I Prova de 3 Tambores e 6 Balizas Cronometradas
Data: 23 de fevereiro de 2019

Hora: 9H às 19H
Local: Rancho Texas – Rua Bortolo Cavassin, 230 – Bairro 

Boicininga – Colombo
Inscrições: (41) 99760-5444 (Sancho) / (41) 98726-5329 (Cirilo
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