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O SEU JORNAL DO CAMPO

Terapia pode ser utilizada também 
para dermatites, feridas, distúrbios 
comportamentais, fortalecimento 
imunológico, relaxamento, alterações 
reprodutivas, endócrinas e neurológicas, 
problemas gastrointestinais, 
emergências dentre outros. • PÁG 4

Acupuntura 
além da dor

NESTA 
EDIÇÃO

Festas 
Campeiras de 
Colombo 
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Biciclete-se. É o título da coluna de 
estreia, OLHAR VERDE, do Biólogo 
e mestre em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, Raphael Rolim. 
Pág 7
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CAVALO, CHARQUE E 
BARREADO

12º Feira de 
Adoção de 

Animais 
de Colombo 

acontece 
em março

Uma boa cavalgada acaba sempre em volta da mesa, com boa 
companhia, boa bebida e boa carne. Pode ser até  churrasco, 
mas se for uma carne que tem ligação com cavalo, e por isso vira 
um “causo”,  melhor ainda!!!

Muitas são as origens do charque e do barreado. Do charque se 
fala que surgiu nos Andes, onde eles cortavam em lascas a carne 
de lhama (o cavalo deles) e salgavam, pra durar longos perío-
dos de neve nas mais altas montanhas, e chamavam de charqui 
(carne salgada).

Quando veio pro nordeste brasileiro, o método de charquear 
ganhou um “jeitinho brasileiro” sendo enterrado próximo aos 
portos e nas praias, onde já adquiria  sal e calor embaixo da 
areia, ficando protegido de fungos e bactérias que deteriorar-
iam a carne crua.

Já o barreado, também com muitas histórias sobre seu sur-
gimento, aponta sua criação sempre para o sul e sudeste do 
Brasil, dizendo-se que o termo “barreado”, pode ser por causa 
da farinha de mandioca que é misturada no caldo e a carne fica 
barreada, ou devido a mistura de farinha com agua, que forma 
uma massa que “barreia” a tampa, vedando-a para o cozimento.

Mas como histórias simples e didáticas não são o forte desta 
escritora de causos, prefiro a versões mais empolgantes e tem-
peradas destas carnes.

No tempo dos bandeirantes, eles levavam as mantas de carne 
entre a sela e o pelo dos cavalos e mulas, pois quando chegavam 
no destino, a carne já estava salgada e conservada com o suor 
dos equídeos.

A carne do barreado era trazida no farnel dos tropeiros, junto 
com toucinho, cominho e farinha, quando este tinha que mudar 
sua tropa de pasto. Ao parar para dormir, assavam parte da 
carne, e a outra parte era colocada em panela de barro com os 
temperos e gordura, e vedada com barro. Na manhã seguinte, 
quando iam embora, faziam um buraco onde empurravam 
o resto do braseiro, colocavam a panela e cobriam com terra 
sinalizando com pedaço de pau. Quando voltavam da invernada, 
encontravam uma carne cozida por muito tempo, a qual era só 
juntar a farinha e cortar umas bananas colhidas no local.

De norte a sul, carne e cavalo sempre combinaram, mas se tiver 
um violão e uns amigos, ficam melhores ainda.....

Quem está pensando em aumentar a família com um novo integrante 
de quatro patas poderá participar da 12° Edição da Feira de Adoção de 
Animais de Colombo, que acontece no dia 24 de março. O evento será 
realizado das 9h às 15h, no Parque Municipal da Uva, localizado na Rua 
Marechal Floriano Peixoto. 8771 – Centro. A ação é promovida pela Pre-
feitura de Colombo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente.

Cerca de 40 animais adultos e filhotes, entre cachorros e gatos, estarão 
disponíveis para adoção – todos castrados e vacinados. Durante a feira, 
acontecerá sorteio de vários brindes, desfile “Cara de um, focinho de 
outro”, exposições e muito mais.

“Eventos como este contribuem para a conscientização da sociedade em 
relação a assuntos como a adoção como também quanto a importância 
da guarda responsável”, destaca o Secretário da pasta, Evandro Busato.

Para a adoção, é necessário ter mais de 18 anos, portar documento oficial 
com foto, comprovante de residência e assinar o termo de adoção. Mais 
informações e cadastros de animais podem ser realizadas pelo telefone 
3656-4849 e pelo e-mail meioambiente@colombo.pr.gov.br.

 3º Cãominhada e Cãorrida
A Academia Versátil em parceria com a Prefeitura Municipal promove 
junto a Feira de Adoção a 3º edição da Cãominhada e Cãorrida. A largada 
acontece às 10h, na Academia Versátil Colombo com chagada ao Parque 
da Uva. A taxa de inscrição é R$ 20,00 e mais doações para instituições 
beneficentes. 

“É uma oportunidade da família toda se exercitar com seu cachorro e 
ainda ajudar as ONGS participantes, auxiliando nos cuidados e na busca 
por uma qualidade de vida dos animais carentes”, disse Busato.

Pontos de Venda:

Academia Versátil Colombo – Rua XV de Novembro, 218 – Centro
Academia Versátil Almirante Tamandaré - Av. Emílio Johnson, 200 - 

Vila Santa Terezinha

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     
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
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ACPCCP UM MARCO NA CRIAÇÃO DO CAVALO 
PURO SANGUE INGLÊS DO PARANÁ.

Fatos e histórias

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

FIQUE LIGADO!!! 
Na próxima edição: A 
reforma do estatudo 
da ACPCCP de 1983; o 
1º presidente e seu 
Conselho Diretor; 

fotos e história  da 
primeira sede DA 

ACPCCP.

O jornal Cavalgadas 
& Cavalos começa a 

partir dessa edição a 
publicar alguns textos, 

fotos e histórias do 
turfe paranaense. 
Na pauta, sempre 

um pouco de fatos e 
histórias pitorescas que 
envolvem o Jockey Club 

do Paraná, a ACPCCP, 
a Farmácia Veterinária 

do Jockey, e, claro, o 
cavalo Puro Sangue 

Inglês – PSI. 

A colaboração será 
do atual presidente 

da Associação 
dos Criadores e 

Proprietários de 
Cavalos de Corrida do 
Paraná, José Caetano 
e, Dariu Lopes, ambos 

entusiastas do PSI e das 
histórias que cercam o 

Jockey Club do Paraná. 
Acompanhem!

O Estado do Paraná em face das condições oferecidas 
pelo seu solo e clima, despertaram interesse em vários 
proprietários de cavalos PSI,  não só do nosso estado 
como de outras regiões do país,  na implantação de 
diversos haras.  Desde o início, grandes possibilidades 
para a criação do cavalo Puro Sangue Inglês se traduziam 
em resultados no turfe nacional.  

PIONEIROS
Pesquisa realizada pelo criador DIMAS MEHL ANDRUSKO 
constatou-se que os pioneiros da criação do Puro Sangue 
Inglês no Paraná foram os seguintes empresários:

1885 – CARLOS WEIGERT ;1887 – FERNANDO SCHNEI-
DER (Coudelaria Paraná);1888 – ANTONIO REIS DOS 
SANTOS FILHO;1889 – FOWLER & TODD (Coudelaria 
Bacacheri);1902 – JOAQUIM ANTONIO AZEVEDO;1910 
– CARLOS DIETZSC (Haras Vista Alegre) e 1912 – ABRA-
HAM GLASER.

O INÍCIO
Com a expansão desta atividade e os excelentes resul-
tados alcançados no turfe  local e nacional, os criadores 
entenderam, ser necessária a implantação de uma insti-
tuição que defendesse os interesses da categoria e pro-
movesse a atividade. 

Assim sendo ,em meados da década de 60, mais precisa-
mente na data de 12 de Agosto de 1960,  liderados pelo 
Sr. Luiz  Carlos Antônio Pereira de Leão (Haras Primavera), 
que viria a ser o primeiro dirigente de fato da entidade, 
reuniram-se e promoveram a instalação oficial da Asso-
ciação de Criadores de Cavalos de Corrida do Paraná, 
tendo então como sócios fundadores os senhores: Alex-
andre Aracema, Alô Ticoulat Guimarães(Haras Paraná 

*Por José Caetano F. Neto e Dariu Pereira

Ltda), Antônio Jorge Ribeiro de Camargo(Haras Palmi-
tal), Antônio Sossela Filho(Haras Guatupê), Arnaldo 
Toniolo(Haras Miraldo), Lourival Gomes, Carlos C. Cor-
reia de Sá, Dimas Mehl Andrusko(Haras Uberaba), Diniz 
Perez Polo, Farid Surugi(Haras Paraná Ltda), Heliodoro 
Antonio de Oliveira Duboc(Médico Veterinário), Herley 
Mehl, Hermínio Brunatto(Haras Belmont), João Soares 
da Costa Júnior, Júlio Mehl, Lauro Guimarães Osternack, 
Luiz Abraão maia, Luiz Gurgel do Amaral Valente(Haras 
Valente), Manoel Mehl, Miguel Elias Nicolau(Haras Santa 
Marieta), Ney Carlos Forbeck de Castro(Haras Monte 
Carlo), Nery Malucelli, Orlando Osternack, Paulo Afonso 
Alves de Camargo(Haras São Joaquim), Pedro Alípio 
Alves de Camargo(Haras Preto e Ouro), Reny Malucelli, 
Rubens Amazonas Lima, Theophilo de Oliveira e Souza, 
Vicente Malucelli, Wenceslau Glaser Netto e Wilson Ger-
aldo Velozo.

FUSÃO
Em virtude do aumento da atividade criacional e turfística 
no Jockey Club do Paraná, o mais antigo do Brasil, fun-
dado em 02 de dezembro de 1873, verificou-se a neces-
sidade de uma entidade que representasse também os 
proprietários de cavalos de corrida em nosso estado e 
assim proprietários reuniram-se e capitaneados pelo Sr. 
Ubaldo Siqueira ,  surgiu a Associação de Proprietários 
de Cavalos de Corrida, então presidida pelo próprio Sr. 
Ubaldo Siqueira, com interesses paralelos ao da Asso-
ciação de Criadores.

Com o intuito de evitar rivalidades e para aglutinar 
esforços, sob a mediação do Dr. Heliodoro Antônio de 
Oliveira Duboc, conseguiu-se fundir as duas associações, 
dando origem, então a atual ASSOCIAÇÃO DOS CRI-
ADORES E PROPRIETÁRIOS DE CAVALOS DE CORRIDA DO 
PARANÁ (ACPCCP).
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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

www.pousadaparque.com.br

Indicações da 
acupuntura 

A POUSADA 
DAS FAMÍLIAS 

A acupuntura é uma terapia milenar mas que possui indicações 
para diversos problemas de saúde atuais. Temos o hábito de 
sempre recorrer à técnica para problemas que envolvam dor no 
sistema musculoesquelético seja para prevenção ou tratamento. 

Mas a acupuntura vai além da utilização para a dor. Pode ser uti-
lizada para dermatites, feridas, distúrbios comportamentais, for-
talecimento imunológico, relaxamento, alterações reprodutivas, 
endócrinas e neurológicas, problemas gastrointestinais, emergên-
cias dentre outros. 

A forma como será utilizada irá depender se buscamos a prevenção 
ou o tratamento e o tipo de alterações a serem trabalhadas.

 As vantagens da técnica é que podemos utilizar tanto asso-
ciada com fisioterapia, quiropraxia, kinesio taping ou ozonioter-
apia, associada à medicamentos e suplementos ou como terapia 
única. Mas se quisermos uma eficácia na terapia o ideal é sempre 
associar técnicas, pois assim os cavalos irão usufruir de todos os 
benefícios que cada uma pode proporcionar.

Está a apenas 46 Km de Curitiba. Ir e vir é 
um passeio. Pelas fotos conf ira a alegria das 
crianças. Umas andam a cavalo, outras de 

bicicleta, outras cur tem o Parquinho e outras 
ajudam a tratar as galinhas. 

Venha você também com suas crianças à 
POUSADA PARQUE SÃO LUIZ DO PURUNÃ

Reservas pelo 041-9 9127-1682

Caroline Rodenbusch Destro CRMV – PR 10.796
CURATIO MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRATIVA • Acupuntura 

Veterinária, Nutrologia funcional para cães, Florais de Saint Germain
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Escorpiões: mais 
de 1.500 espécies

Nos últimos anos, os acidentes com escorpiões e o aumento 
das populações destas espécies vem chamando a atenção, e 
causando preocupação, principalmente na região Sul do Brasil. 
Os escorpiões, juntamente com as aranhas e carrapatos, con-
stituem a Classe dos Artrópodes, e no mundo são conhecidas 
perto de 1500 espécies de escorpiões. Mas somente 25 espécies 
são consideradas “mortais” ao ser humano. 

Os escorpiões são carnívoros, alimentando-se principalmente 
de insetos, como grilos e baratas. Tem grande resistência ao 
jejum, podendo ficar até 5 meses sem se alimentar.  Estes 
animais escondem-se durante o dia sob pedras, troncos, 
entulho, pilhas de telhas ou tijolos. Por isso, uma das formas 
de se controlar a sua presença, é manter o ambiente livre de 
entulho e lixo, que atrai baratas e outros insetos que con-
stituem sua dieta alimentar.

Veneno
O veneno dos escorpiões tem efeito neurotóxico, agindo sobre 
o sistema nervoso. A picada é extremamente dolorosa, e se dis-
persa por todo o corpo, levando a vítima a um estado de hiper-
estesia, fazendo com que o doente fique extremamente sensível 
ao menor toque em todo o corpo. A ação neurotrópica do 
veneno compromete os movimentos respiratórios e cardíacos, o 
que faz com que a vítima morra por parada respiratória.

Mais perigosa no Paraná 
Entre as 100 espécies de escorpiões que ocorrem no Brasil, 3 
tem maior interesse médico, sendo que duas delas ocorrem no 
estado do Paraná: o Escorpião-amarelo (Tytius serrulatus) e o 
Escorpião-marrom, ou preto (Tytius bahiensis). O Escorpião-am-
arelo foi introduzido no Paraná na década de 80, é a espécie 
mais perigosa, e o principal causador de óbitos, principalmente 
de crianças. É uma espécie generalista com grande capacidade 
de adaptação a ambientes alterados, como residências e seu 
entorno. Uma das razões para o seu rápido aumento popula-
cional se deve a uma característica peculiar, que é a reprodução 
por partenogênese, ou seja, sem a necessidade de fecundação 
por indivíduos do sexo masculino. Cerca de 90% dos indivíduos 
de uma população são fêmeas, com capacidade para produzir 
descendentes.

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

Escorpião-marrom (Tytius bahiensis) O Escorpião-amarelo (Tytius serrulatus) é 
o principal agente causador de acidentes 
escorpiônicos no Brasil.
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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

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.

07.04  

05.05  

25.08 

01.09  

08.09  

22.09

Pocinho

Bacaetava 

Ribeirãozinho 

Morro Grande

Capina do Baitaca

Santa Gema

06.10 

20.10

03.11

10.11

17.11

01.12

Pernambuco

Olaria

Cedrinho

Potreirinho

Boicininga

Roseira

Desde 2002

Faça seu pedido!

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

Seminário

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

Calendário das 
Festas Campeiras 2019
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Biciclete-se

Projeto vida na 
água entrega 

mais de 38 mil 
alevinos

A ação incentiva os produtores na 
compra de diversas espécies de peixes 

– que tem metade do valor pago pela 
Prefeitura e os outros 50% do montante 

é de responsabilidade do agricultor

Um dos primeiros objetos de consumo mais desejados por uma 
criança provavelmente seja uma bicicleta. Começamos a nossa 
“ciclo relação” de maneira bastante lúdica e podemos avançar 
para o entendimento de que aquela estrutura metálica de 
duas rodas pode ser uma grande alternativa ao trânsito caótico 
das grandes cidades. Pesquisa realizada pelo Instituto Alberto 
Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro afirma que utilizar a 
bicicleta como meio de transporte pode ser até seis vezes mais 
econômico do que andar de carro e três vezes mais barato que 
o ônibus. Moral da história: pedalar também faz bem para o 
bolso!

Um movimento criado pela Bradesco Seguros trouxe alguns 
dados bastante curiosos sobre as bicicletas. Segundo o Mov-
imento CONVIVA o Brasil possui 70 milhões de bicicletas. Um 
dos resultados da pesquisa realizada por este movimento 
aponta que é necessária a intervenção do estado na tribu-
tação deste importante meio de locomoção. Com a redução 
de impostos seriam desencadeados uma série de benefícios 
para a sociedade.

Podemos iniciar pelo benefício ambiental. Quanto mais as pes-
soas utilizarem a bicicleta para atividades do dia a dia além do 
lazer, menos veículos emissores de gases tóxicos teremos com 
consequente melhoria da qualidade do ar nos grandes centros 
urbanos a ser observada. Melhorando a qualidade do ar temos 
uma relação direta com uma série de doenças respiratórias 
provocadas pela inalação de CO2 e outros gases. Chegamos 
então nos benefícios de saúde.

Sempre muito ligadas aos danos ambientais no território, as 
questões de saúde relacionadas aos índices de poluição são 
fontes de estudo para diversos pesquisadores tanto pelas 
patologias no trato respiratório quanto pelas de origem 
psiquiátrica. Pedalando, a pessoa tem liberação de endorfina, 
substância que deixa a pessoa mais relaxada e feliz. Após um 
dia estressante de trabalho com uma série de metas, relatórios 
e reuniões, observamos então um grande remédio para tor-
narmos a nossa vida melhor.

Logo temos uma bela alternativa sustentável: Biciclete-se! 

Piscicultores que se inscreverem no Programa de Subsídio de Alevinos, 
da Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria da Agricultura e Abas-
tecimento, puderam retirar os pedidos de pequenos peixes na tarde, 
desta quarta-feira, 27. Ao todo, foram entregues cerca de 38.600 mil 
alevinos de várias espécies, para 21 produtores. A ação faz parte do Pro-
jeto Vida na Água.

“Além de fomentar e agregar renda para os produtores rurais, o programa 
proporciona aos produtores, com a criação de peixes, a conservação das 
bacias e os mananciais de água. Além de incentivar a preservação do 
nosso meio ambiente”, explicou o secretário da pasta, Marcio Toniolo – 
sobre a importância do programa para o município.

Espécies
Entre as espécies que foram entregues estão o Lambari, algumas varie-
dades de Carpa (húngara, colorida, prateada, cabeça grande e capim), 
Tilápia, Bagre africano, Jundiá, Cat Fish, Pacu, Piauçu, Pintado, Dourado 
e Curimba. “E todas se adaptam a nossa região”, ressaltou Toniolo.

O Programa incentiva os produtores na aquisição de alevinos – que tem 
metade do valor de compra pago pela Prefeitura e os outros 50% do 
montante é de responsabilidade do agricultor.

Raphael Rolim é biólogo, especialista em Gestão e 
Planejamento Ambiental, mestre em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento e professor universitário

Olhar Verde
Por Raphael Rolim

Ao todo, foram entregues cerca de 38.600 mil alevinos de várias espécies, para 21 produtores
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ALERTA CONTRA A
FEBRE AMARELA

ELIMINE OS FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI 
QUE TRANSMITE TODAS ESSAS DOENÇAS:

Febre Amarela DengueZica VírusChikungunya

SINTOMAS DA FEBRE AMARELA:
Febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo,

 hemorragias, peles e olhos amarelados.

Se você ainda não se vacinou contra a Febre Amarela, 
procure a Unidade de Saúde mais próxima da 

sua residência das 07h às 16h45.

No Pronto Atendimento Alto Maracanã, diariamente
das 13h às 22h.

Secretaria Municipal de Saúde


