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O SEU JORNAL DO CAMPO

AVISO IMPORTANTE

Solicitamos à ALESSANDRA 
ARRAIS E MOURA, RG. 

89.309.824 Pr, que não vem 
comparecendo ao trabalho 
desde 11/3/19, a imediata 
presença na rua Carlos 

Pioli, 112, horário comercial, 
para tratar de assunto 

de seu interesse. O não 
comparecimento poderá  
caracterizar abandono de 

emprego.

RBE Silvicultura ltda

Vem aí...

Uma edição especial com uma gama de 
empresas que irão homenagear seus clientes 
na  centésima edição no jornal do segmento 
equestre mais lido em Curitiba e Região 
Metropolitana.

do Jornal 
Cavalgadas 
& Cavalos

Espaços limitados. Garanta já o seu.

Edição nº

100

Espaços limitados. Garanta já o seu.

1.  R$ 200,00 anúncio 12x36cm

2.  R$ 300,00 meia página

3.  R$ 450,00 página inteira*

OPORTUNIDADE 

ÚNICA com preços 

especiais para você 

e sua empresa na 

Edição nº 100.

 *Bonificação de 2 edições de anúncio cartão 
   visita pra quem anunciar na Edição nº 100
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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     

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

Broca no casco 
do cavalo

É uma infecção bacteriana que entra por uma abertura  da linha bran-
ca,  como um cravo, pedra, excesso de humidade  etc. Essas bactérias 
invadem as lâminas e geram um abcesso, ele pode migrar dentro do 
casco saindo também pela coroa ou sola ou os dois juntos.

É uma enfermidade que gera muita dor e cavalo tem claudicação grave,  
por isso a importância de um exame  clínico para identificar e encon-
trar ponto de drenagem e fazer a limpeza. 

Prevenção.  Essa é a melhor dica. Aconselha-se  que os cascos sejam 
sempre higienizados e passem por casqueamento e ferrageamento pe-
riódicos, preferenciamente,  atendidos por um profissional habilitado.

Portanto,  todo cuidado com cravos no vivo, pastos com pedras,  ter-
renos  húmidos e camas muito contaminadas. E a boa e velha limpeza 
diária de cascos são fundamentais para evitar.

Estreia nessa edição a coluna NA LENTE. Trará sempre imagens de 
fotógrafos profissionais e anônimos que apresentarão ensaios de  imagens 

da natureza de diversos lugares por onde passam.

Márcio Fausto estreia a coluna trazendo imagens  da cidade onde mora, 
Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Um olhar digno de 

sensibilidade e de quem sabe utilizar os recursos de captura de imagem 
com a luz adequada para um resultado brilhante.

O ASSUNTO É...
Por Fábio Wacheski

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

Marcio Barbosa de Souza, mais conhecido como Marcio Fausto, morador de 
Colombo, é fotografo há 7 anos. Atua na Prefeitura de Colombo e também é 

fotógrafo de eventos. Em geral, shows e ensaios. Muito apaixonado por imagens, 
está sempre em busca de cenas que mexam com o olhar das pessoas.

Contatos: 41-99835-9692 (Whats) • Facebook e Instagram: Marcio Fausto 

NA LENTE Por Márcio Fausto

Bacia do Rio Tumiri, anexo ao Bosque da Uva em Colombo

Vista no fim de tarde,  do alto da igreja Matriz no centro de Colombo

Destaque para a Araucária em frente a Paróquia Bom Jesus no bairro 
São Gabriel em Colombo

Pôr-do-sol na área rural de Colombo na localidade de Bacaetava
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1º CONSELHO DIRETOR

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

Seguimos  publicando 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!

SEDE NA ENTRADA DA VILA HÍPICA
Posteriormente em face ao incremento da sua atuação a ACPCCP mudou-se para a 
entrada da Vila Hípica nas dependências do Hipódromo do Tarumã, utilizando-se em 
regime de comodato com o Jockey Club do Paraná, de instalações já ali existentes.  Nas 
sucessivas gestões de presidentes que ocorreram, suas dependências foram sendo 
adequadas para melhor proporcionarem atendimento a criadores e proprietários, 
sendo inicialmente reimplantada a farmácia veterinária da ACPCCP neste novo local. 

Na gestão do criador William Mussi o depósito de rações já existente foi remodelado e 
passou sob a responsabilidade particular, continuando a ser gerenciado pela ACPCCP 
conjuntamente com o atendimento da farmácia veterinária. Sentindo a necessidade 
de proporcionar ao associado um local de lazer, Max Rosenmann em sua gestão con-
struiu anexo à farmácia um amplo salão de festas com churrasqueira.

*Por José Caetano F. Neto e Dariu Pereira

Presidente: 
Primeiro Vice-Presidente: 
Segundo Vice-Presidente: 

Secretário Geral: 
Diretor Técnico: 

Conselho Consultivo e Fiscal:

Luiz Gurgel do Amaral Valente (Haras Valente)
Pedro Afonso Alves de Camargo (Haras São Joaquim)
Farid Surugi (Haras Paraná Ltda)
Luiz Carlos Antônio Pereira de Leão (Haras Primavera)
Dr. Heliodoro Antônio de Oliveira Duboc (Médico Veterinário)

Alexandre Aracema; Alô Ticoulat Guimarães (Haras Paraná); 
Antônio Jorge Ribeiro de Camargo (Haras Palmital); Antonio 
Sossela Filho (Haras Guatupê); Arnaldo Toniolo (Haras 
Miraldo); Hermínio Brunatto (Haras Belmont); Pedro Alípio 
Alves de Camargo (Haras Preto e Ouro).

REFORMAS
Na sequência desta ampliação do conglomerado da ACPCCP, 
a casa sede já existente foi então reformada para a realização 
de reuniões de diretoria. Com o aumento das atividades do 
depósito de rações, foi ainda na gestão de Cezar Franco adquiri-
dos 2 silos para estocagem de aveia. Estes foram montados na 
gestão subsequente de José Antônio Garcez Castellano (Haras 
Garcez Castellano) que também deu sequência às melhorias da 
ACPCCP, como aquisição de caminhão especifico para transporte 
de equinos e entrega de produtos aos haras associados. Efet-
uou melhoria do Paddock do novo Tattersall com a colocação de 
portas nas suas baias e fez a aquisição de novo mobiliário para o 
Tattersall e salão da churrasqueira. 

PRIMEIRA SEDE
Após a sua fundação a ACPCCP 
no início de suas atividades 
no Hipódromo do Tarumã, foi 
instalada juntamente com uma 
pequena farmácia veterinária sob a 
responsabilidade do Dr. Heliodoro de 
Oliveira Duboc, junto as dependências 
do antigo Posto de Monta do Jockey 
Club do Paraná, onde atualmente 
existe o Cemitério Vertical (fundos do 
Jockey Club do Paraná). 

NOVO TATTERSALL 
Observando estas dificuldades e o desconforto 
destes eventos, principalmente para os cavalos, 
Cezar Evangelista de Oliveira Franco resolveu com 
o apoio de alguns de seus membros de diretoria 
construir o Tattersall da ACPCCP; recinto espe-
cifico para realização de leilões. Assim para citar 
alguns colaboradores relacionamos; Gilberto 
Schille(Haras Três Lagos) doou o madeiramento; 
Cezar Franco e Claudio Kerber (Haras Fortaleza) as 
ferragens, Luiz Carlos Moletta as telhas, e o novo 
Tattersall da ACPCCP foi inaugurado em 1984 e 
os leilões passaram a se suceder com maior con-
forto e frequência para criadores, proprietários e, 
é claro, para os cavalos; melhorando inclusive o 
comercio da nossa atividade criacional.

LEILÕES
Com o aumento da oferta de 
produtos paranaenses no mer-
cado, resultado do progresso 
da criação em nosso estado, 
iniciaram-se a realização de 
leilões, os quais ocorriam 
até então nos próprios haras 
vendedores, outros foram 
realizados no interior da arqui-
bancada social do Hipódromo 
do Tarumã ou ainda em circos 
de lona montados temporar-
iamente para estes eventos 
inclusive baias móveis para os 
animais a serem licitados. 
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 LEILÃO DE COBERTURAS 
DIA 11 DE ABRIL 

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

No próximo dia 11 de abril acontece o Leilão de Coberturas do 
Jockey Club do Paraná, que juntamente com o Leilão de Potros 
Paranaenses, a partir das 12h30. Nele serão ofertadas coberturas de 22 
reprodutores e sua verba será destinada para a implantação da pista de 
grama no Hipódromo do Tarumã, obra esta, que já está em andamento.

Bolsa especial de 10 mil
A novidade que deve fazer deste leilão um sucesso é uma bolsa especial 
para os filhos de reprodutores vendidos. Funciona assim: Os filhos 
dos reprodutores que tiverem suas coberturas vendidas com parcelas 
maiores que R$ 300,00, automaticamente ficam habilitados para 
concorrer a uma bolsa especial de R$ 10.000,00 nas provas de potros 
classificadas como Listed, que serão disputadas no primeiro semestre 
de 2020 (potros da geração 2017).
Assim, se você tiver um potro filho do Forestry, por exemplo, e a 
cobertura deste reprodutor sair por parcelas acima de R$ 300,00 no 
próximo dia 11 de abril, seu potro já estará habilitado para correr as 
provas de Listed do primeiro semestre de 2020 dedicadas à geração 
2017, com direito a esta bolsa especial.
Vale lembrar que a dotação atual  do Tarumã para estas provas – 
inclusive a primeira do calendário acontece no próximo dia 11 – é de 
R$ 10.000,00. Logo, a expectativa é que no ano que vem sua dotação 
aumente para R$ 12.000,00, totalizando com este bônus especial R$ 
22.000,00 ao primeiro colocado (caso o vencedor se enquadre no 
regulamento citado acima).
Os reprodutores disponíveis no Leilão de Coberturas do Jockey Club do 
Paraná são Hat Trick, Kentuckian, Oliver Zip, Out Of Control, Perfectly 
Associat, Que Fenomeno, Salto, Setembro Chove, Silent Times, Sum 
of the Parts, Tiger Heart, War Secretary, Wenzel Blade, Wired Brian, 
Barolo, Billion Dollar, Courtier, É do Sul, Forestry, Glória de Campeão, 
Goldeo e Goldicovik.
O Pedigree, Handcap dos Reprodutores inscritos e catálogo completo 
pode ser visto no site jockey.pr.com.br

Foi eleita a nova diretoria 
da Associação dos 
Cronistas de Turfe do 
Paraná!  Leopoldo Scremin 
é o novo presidente. José 
Luiz Lobo Neto será o 
Vice presidente. Vaccari 
Neto é o diretor social, 
Gerson Borges de Macedo 
assume a diretoria 
financeira e Alessandro 
Reichel a Secretaria Geral. 
No Conselho Fiscal Cesar 
Augusto Paula e Erick

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

A POUSADA 
DAS FAMÍLIAS 

Está a apenas 46 Km de Curitiba. Ir e vir é um passeio. 
Pelas fotos confira a alegria das crianças. Umas 

andam a cavalo, outras de bicicleta, outras curtem 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

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

Desenvolvimento e professor universitário

Olhar Verde
Por Raphael Rolim

Liberdade 
aos bichos

Certo dia um amigo chegou em casa e ao ver a coleção de gai-
olas de seu pai revoltou-se. Logo começou a abrir uma a uma e 
soltou todos os pássaros que ali estavam encarcerados. Guar-
dada a proporção da encrenca que ele teve devido a este ato 
libertário, devemos volta e meia na vida gritar assim como ele: 
Liberdade aos bichos!

Vivemos como bichos engaiolados. Somos presos a uma série 
de rotinas e convenções que fazem mal não somente ao nosso 
corpo, mas também ao planeta. Não economizamos energia 
elétrica, não priorizamos o transporte coletivo, não ligamos 
nosso esgoto na rede coletora jogando dejetos nos rios, joga-
mos restos de construção na rua, não reduzimos e nem mesmo 
separamos o nosso lixo. Nosso corpo, que também chamamos 
de cidade, está doente.

Precisamos urgentemente achar a cura da doença que nos cega 
a ponto de não entendermos que somos parte de uma estru-
tura vital para a nossa convivência social. Quando os gregos 
começaram a organizar a “pólis” com a estruturação política, 
eles visavam estruturar ao máximo possível as relações sociais 
para que a melhor convivência possível entre as pessoas fosse 
construída. Infelizmente nem todas as cidades puderam ser 
planejadas e muitas acabaram crescendo sem organização e 
visão de futuro. 

Devemos então promover a libertação do cidadão toda a vez 
que o mesmo entender que ele é o maior agente de transfor-
mação social, ambiental e econômica. Na educação ambiental 
utiliza-se muito a expressão “pensar globalmente e agir local-
mente”. Se este pensamento atuar no dia a dia das pessoas 
teremos um grande tsunami de boas ações que passarão a 
agir como medicamento para a doença dos grandes centros 
urbanos. 

Precisamos dar liberdade ao espírito coletivo e harmonioso que 
fará das cidades territórios agradáveis de convívio gerando o 
bem-estar social. Com bem-estar social cria-se uma reação em 
cadeia que certamente amenizará os impactos que causamos 
hoje no planeta e que de alguma forma já trazem transtornos 
que até pouco tempo não eram percebidos.
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Coisas do Campo
Por Ralf Andreas Berndt

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

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

Pinhão na pinha
Com o término da estação do 
Verão, retorna à nossa região, o 
friozinho do outono, os cober-
tores, agasalhos e aquela fumac-
inha típica saindo pelas chaminés. 
Também é a época de um ali-
mento típico da região Sul do 
Brasil, o Pinhão, a semente do 
nosso Pinheiro do Paraná (Arau-
caria angustifolia). A partir dos 15 
anos, o Pinheiro já pode formar 
as pinhas, fruto que pesa entre 2 
e 2,8kg, e pode conter de 100 a 
120 pinhões. Nem todos os Pin-
heiros produzem o pinhão, uma 
vez que esta espécie é dióica, 
isto é, possuem aparelhos repro-
dutores separados. Somente os 
indivíduos com aparelho reprodu-
tor feminino produzem as pinhas, 
as quais levam 20 meses desde a 
sua fecundação até o momento 
da desfalha, quando se abrem e 
caem no chão.

Fonte de alimento
Além de ser muito apreciado pelo Homem, também constitui uma 
importantíssima fonte de nutrientes para a fauna silvestre, princi-
palmente se considerarmos que nessa época do ano, outros itens 
alimentares estão em falta na Natureza. Cutias, Serelepes, Catetos, 
pequenos roedores, Macacos, Papagaios e a Gralha-azul são algumas 
das espécies que se beneficiam deste alimento.

Os pinhões já maduros, que caíram naturalmente no chão, que além 
de serem mais nutritivos, não prejudicam a saúde, podem ser con-
sumidos também pela fauna local, e por terem completado seu ciclo 
de desenvolvimento, estão aptos a germinar e gerar novos pinheiros.

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

A Gralha-azul (Cyanocorax caeruleus) 
é uma das principais dispersoras de 

sementes da Araucária

A pinha é o fruto do Pinheiro-
do-Paraná, e pode conter de 

100 a 120 pinhões
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Konrad Adenauer, 941
Tarumã • Curitiba/PR

(em frente ao Cemitério Vertical)

41 3266 8583 / 3266 7849
41 98729 8583

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA 
GERAL 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
A SER REALIZADA EM 15 DE 

ABRIL DE 2019

A Diretoria da Associação dos Criadores e Proprietários 
de Cavalos de Corrida do Paraná, (ACPCCP), por seu 
presidente, José Caetano Ferreira Neto, fazendo uso 
das atribuições estatutárias, nos termos dos artigos 25, 
inciso II e parágrafo 2º e 26, parágrafos 1º e 2º, convoca os 
associados para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser 
realizada no dia 15 (quinze) de abril de dois mil e dezenove 
(2019), segunda-feira, às 16:00hs em 1ª convocação, e às 
16:15hs em 2ª convocação, na sala de reuniões da ACPCCP, 
com endereço na Av.Victor Ferreira do Amaral, 2291, 
Curitiba, Paraná, entrada pela Konrad Adnauer, 911,  para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I - Aprovação do balanço do exercício 2018;
II - Relatório da Diretoria das ações desenvolvidas pela ACPCCP;
III - Aprovação valor anuidade 2019
IV - Assuntos gerais.

Estará à disposição dos associados o parecer do Conselho 
Fiscal e a documentação contábil referente ao exercício 
financeiro do ano de 2018.

Curitiba, 25 de março de 2019.

José Caetano Ferreira Neto                                  
Presidente ACPCCP                                        

Alcibíades de Almeida Faria Neto
Presidente Conselho Deliberativo

Conheça e experimente nossa 
variada linha de cervejas e 

chopps artesanais. 
Produtos de qualidade, feitos 
por quem entende de cerveja!

(41) 3336 1627
Roni (41) 99816 4479
Diogo (41) 99934 9208

Ricardo (41) 99638 1054
Curitiba-PR
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SEU IPTU AJUDA NO

COLOMBO
DESENVOLVIMENTO DE

Pavimentação asfáltica


