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O SEU JORNAL DO CAMPO

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

DOENÇA INFECCIOSA EM EQUIDEOS

MORMO: É causada pela bactéria Burkholderia 
mallei, e pode ser transmitida pelo contato 
com animais infectados, fômites (qualquer 
partícula capaz de transmitir germes) 
contaminados, tecidos ou culturas bacterianas 
em laboratórios.

doença que 
acomete os 
equídeos

MORMO

(cavalos, burros 
e mulas), e pode 
ser transmitida 
eventualmente a outros 
animais e ao homem
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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

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

Desde 2002

Faça seu pedido!

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

Seminário

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
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Garanta esse 
espaço de página 
inteira por apenas 

R$ 450,00 
e divulgue sua 
empresa ou 
serviço.

Ao adquirir você 
ganha 

GRÁTIS 
+ 2 anúncios 

tamanho cartão 
visita nas duas 

edições seguintes. 

Válida somente na Edição Comemorativa 
Nº 100 que sai no fim de junho.

PROMOÇÃO 
IMPERDÍVEL!

ANÚNCIO 
PÁGINA 
INTEIRA 

EDIÇÃO 100

Participe desse momento histórico 
do Jornal Cavalgadas & Cavalos 

- O seu Jornal do Campo.

Pagamento via 
boleto (1+1) 
ou até duas vezes 
no cartão

Edição 1 0 0
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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
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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

Agroecologia. O 
que é?

Quando ligamos a TV e vemos propagandas anunciando que 
“AGRO é TECH, AGRO é POP” podemos pensar que este AGRO 
anunciado é aquele que coloca a comida na nossa mesa. 
Devemos então separar as duas vertentes desta economia. 
A primeira (ligada ao anúncio da TV) é aquela que exporta os 
produtos agropecuários (soja, algodão, celulose, carne bovina 
e de frango) gerando um saldo na balança comercial em 2018 
de US$ 58,3 bilhões, segundo a Agência Brasil em 02 de janeiro 
de 2019. A segunda refere-se ao pequeno agricultor que planta 
a alface, a mandioca, o arroz e o feijão que vão para a nossa 
mesa. Esta segunda não está na propaganda televisiva, mas 
merece total atenção da sociedade.

Produção limpa 

Os grandes centros urbanos cada vez mais ganham “pequenos 
produtores” adeptos da agroecologia. Este tema ganhou 
espaço após ser muito discutido na Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento ECO 92, 
no Rio de Janeiro e tem como principal objetivo a produção 
limpa de alimentos saudáveis como alternativa à enxurrada de 
agrotóxicos que somos submetidos na alimentação em larga 
escala.  

 

Riqueza nutricional

Há na sociedade um movimento de valorização da perma-
cultura que pode ser explicada como o sistema agrícola que 
valoriza e utiliza os padrões e características observados em 
ecossistemas naturais. Desta maneira conseguimos esta-
belecer uma verdadeira conexão com o “saudável” e com um 
padrão de riqueza nutricional que estávamos nos afastando. 
Não podemos mais nos render à toxicidade alimentar na qual 
nos embebedamos nas últimas décadas em que o sistema de 
trabalho estabelecido nos forçou a buscarmos o fast food e o 
junk food rico em calorias e de baixa qualidade nutritiva.

Terraço Verde

 Uma experiência sensacional para vermos na prática 
esta questão da Ecologia Urbana, Permacultura e Eco peda-
gogia pode ser vivida no Projeto Terraço Verde em Curitiba. 
Lá temos um jardim agroecológico com mais de 100 espécies 
em um terraço de um prédio funcionando também como um 
empreendimento social atuando como laboratório e vitrine de 
tecnologias sustentáveis. Acessem o site www.terracoverde.
eco.br e participem das oficinas. Vale muito a pena!

Garanta esse espaço 
por apenas 

R$ 200,00 
e divulgue sua 

empresa ou serviço.

Ao adquirir você ganha 

GRÁTIS 
+ 2 anúncios 

tamanho cartão visita nas 
duas edições seguintes. 

Válida somente na Edição Comemorativa 
Nº 100 que sai no fim de junho.

PROMOÇÃO 
IMPERDÍVEL!

Pagamento via boleto (1+1) ou 
até duas vezes no cartão

Edição 1 0 0
Participe desse momento histórico 
do Jornal Cavalgadas & Cavalos 

- O seu Jornal do Campo.



6       CAVALGADAS E CAVALOS  •  1 A 15 DE MAIO 2019   

Mormo: a 
doença do 
cavalo que 

pode ser 
transmitida 
para outros 

animais e 
humanos

Mormo ou lamparão
Doença infecto-contagiosa que 
acomete os equídeos (cavalos, bur-
ros e mulas), e pode ser transmitida 
eventualmente a outros animais e 
ao homem. É causada pela bacté-
ria Burkholderia mallei, e pode ser 
transmitida pelo contato com ani-
mais infectados, fômites (qualquer 
partícula capaz de transmitir ger-
mes) contaminados, tecidos ou cul-
turas bacterianas em laboratórios.

Transmissão
A bactéria entra no organismo 
através da pele e das mucosas dos 
olhos e nariz. Profissionais que 
manejam estes animais, ou ma-
nipulam amostras contaminadas 
(veterinários, tratadores de equi-
nos, funcionários de abatedouros 
e laboratoristas), têm maior risco 
de contrair a doença.  

Sintomas no homem
Os sintomas no homem são febre, 
dores musculares, dor no peito, 
rigidez muscular e cefaleia. Po-
dem ainda ocorrer lacrimejamen-
to excessivo, sensibilidade à luz e 
diarreia. As manifestações clínicas 
podem ser classificadas, de acordo 
com a forma de infecção, em:

Infecção localizada
A penetração se dá a partir de um 
corte ou um arranhão na pele. Uma 
infecção localizada, com ulceração, 
pode se desenvolver entre 1 a 5 dias, 
no local de penetração da bactéria. 
Hipertrofia dos gânglios linfáticos 
também pode ocorrer. Infecções en-
volvendo as mucosas dos olhos, nariz 
e trato respiratório poderão causar 
aumento da produção de muco nos 
locais afetados.

Infecção pulmonar
Quadro de pneumonia, abscessos 
pulmonares e derrame pleural po-
dem ocorrer.

Infecção generalizada
Pode ocorrer septicemia dentro de 
7 a 10 dias, que é geralmente fatal 
quando não tratada.

Infecções crônicas
Envolvem múltiplos abscessos, que 
podem ocorrer nos músculos dos 
membros inferiores e superiores, no 
baço ou no fígado.

Vigilância Epidemiológica 
em casos humanos
Casos humanos suspeitos deverão 
ser notificados ao Ministério da Saú-
de, por meio de ficha de notificação 

A Agência 
de Defesa 

Agropecuária 
do Paraná 

- ADAPAR, 
considerando a 
necessidade de 

esclarecimentos 
sobre o risco à 
saúde pública 

do mormo, 
informa:

do Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (SINAN), disponível no 
endereço eletrônico:
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/
novo/Documentos/SinanNet/fichas/Ficha_
conclusao_v5.pdf

Prevenção e Controle
A prevenção em seres humanos ba-
seia-se no manejo do ambiente e 
controle animal, cujas orientações 
são normatizadas pelo órgão de saú-
de animal, do Ministério da Agricul-
tura (Instrução normativa da Secreta-
ria de Defesa Agropecuária nº 24, de 
5 de abril de 2004).

Segurança na manipulação
Para manipulação de equinos sinto-
máticos sob a suspeita de Mormo 
os EPIs são para aerossol e contato. 
Máscara N95, avental, luva, óculos de 
proteção, botas e adoção de medidas 
de higiene como lavagem das mãos 
após manipulação dos equinos.

Atenção especial deve ser dada a to-
dos que cuidam de animais ou tra-
balham com espécimes suspeitos de 
infecção (veterinários, tratadores de 
animais, magarefes, profissionais de 
laboratório). Todos devem ser orien-
tados a utilizar equipamentos de pro-
teção individual (EPIs) tais como luva, 
máscara, óculos e avental.

Como orientação, em casos suspeitos em animais, a Adapar deve ser notificada imediatamente

INFORME 
ADAPAR
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RAPIDINHAS DO JOCKEY

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

Faleceu no dia 09 de maio o 
jóquei José Marcelo Ventura, 
que passou pelo Hipódromo 
do Tarumã, deixando muitos 

amigos e admiração. Catarinense 
de Celso Ramos, faleceu ao 

33 anos no Hospital Regional 
Do Médio Paraíba, em Volta 

Redonda. Deixamos aqui nossos 
mais profundos sentimentos aos 

amigos e familiares. Descanse 
em paz.

O Haras do Morro recebeu 
diversos proprietários paranaenses 
para apresentar seus potros da 
geração 2017, que estarão sendo 
vendidos no Leilão Classic Sales, 
dia 08 de junho no Tattersall do 
Jokey Club Brasileiro.

HARAS DO 
MORRO 
APRESENTA 
POTROS

Garanta esse espaço por apenas 

R$ 300,00 
e divulgue sua empresa ou 

serviço.

Ao adquirir você ganha 

GRÁTIS + 2 anúncios 
tamanho cartão visita nas duas 

edições seguintes. 

Válida somente na Edição Comemorativa 
Nº 100 que sai no fim de junho.

PROMOÇÃO 
IMPERDÍVEL!

Pagamento via boleto (1+1) ou até duas vezes no cartão

Edição 1 0 0
Participe desse momento histórico 
do Jornal Cavalgadas & Cavalos 

- O seu Jornal do Campo.
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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


