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NESTA EDIÇÃO

Curso de Ferrageamento e 
Casqueamento básico

Maiores informações
99912 5297

Tópicos que serão abordados

• Anatomia
• Ferrageamento quente e frio
• Técnicas de casqueamento
• Confecção de ferraduras

Valores

Prático R$ 600,00
Ouvinte R$ 300,00

Local: Rancho Mustang
Contenda / PR

Dia 21 e 22 de junho / 2019

Com o Médico Veterinário e Ferrador Fábio Wacheski, 
formado há 10 anos, especialista em podologia equina

APOIO:
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DOMA ÍNDIA: UMA ANALOGIA
No mês de março, tive a oportunidade de fazer um curso de Doma Índia, 
ministrado pela gaúcha Andressa Tasch, e realizado na Cabanha São Rafa-
el, em Palmeira, pela RP da fazenda Alessandra Clemente. Elas são duas 
das três mulheres que apresentaram o programa Mulheres na Doma.

O curso, com 24 alunos de 4 estados diferentes, durou um final de se-
mana, e deixou promessa de continuação. Me despertou a vontade de 
pesquisar sobre tão interessante tema, visto ser o oposto que nasci as-
sistindo na fazenda, em matéria de doma. Eu e meus irmãos, víamos 
um cavalo amarrado, um domador violento com chicote de 3 línguas na 
mão, e esporas afiadas prontas pra rasgar o cavalo chucro.

Sem pressão
Ao contrário desta doma tradicional, o domador de doma índia (tam-
bém chamada de racional), tem perfil calmo e paciente, e se importa 
mais em “ler e entender” o cavalo do que fazê-lo aprender com bruta-
lidade. Respeita o “timing” de cada cavalo para assimilar o ensino, mas 
sem deixar de exercer pressão, de forma que o cavalo entenda ser o do-
minado e não o dominante. Acima de tudo, o domador exerce autorida-
de no cavalo de forma afetuosa, como os índios americanos domavam 
seus mustangues.

Compreensão
Impossível não se fazer analogia entre a doma índia e as relações huma-
nas. Existem cavalos que sofreram com maus tratos, e é muito mais di-
fícil fazê-los esquecer o que passaram, do que dar iniciação a um potro 
que nada sofreu. Assim são as pessoas: algumas sofreram traumas, de 
forma que passarão a vida sem confiar no próximo, inseguros nas suas 
relações e dando “coices” em quem se aproxima para ajudá-los. Não 
cabe julgamento alheio, mas sim compreensão do “domador de gente”, 
de que aquela pessoa sofreu maus tratos, físicos ou psicológicos, e rea-
ge de acordo com sua experiência vividas.

Se este “domador de gente” persistir com paciência, ao mesmo tempo 
que o outro se deixar domar, pode nascer dali uma relação de confiança 
e amizade eterna.

Nobre aquele que consegue identificar situações em que deva ser o do-
mador, e outras em que deve ser o domado.

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     

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

Laços & Causos
Por Claudiane Crisóstomo Pasquali

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

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
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SOROCABA 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

Último texto dos 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 
série foi uma colaboração 

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. 

INFRAESTRUTURA
As diretorias que se sucederam na administração da ACPCCP 
realizaram ao longo dos anos diversas melhorias e modernização 
em toda a infraestrutura da ACPCCP, não só na parte material como 
também na funcional objetivando sempre proporcionar aos seus 
associados melhor atendimento e incrementar a divulgação e o 
crescimento da criação do cavalo de corrida em nosso Estado.

 Na gestão de Newton Sergio R. Grein, além de ampla reforma dos 
prédios do complexo ACPCCP , como telhados e outras estruturas, 
implantou a Biblioteca da ACPCCP, cujo acervo foi formado através 
de doações de criadores e médicos veterinários , bem como revistas 
especializadas provenientes de assinaturas efetuadas na época.

*Por José Caetano F. Neto e Dariu Pereira

NOVO LOCAL
Em face da construção do Shopping Plaza Jockey 
nas dependências do hipódromo, em 2016 a 
ACPCCP teve sua sede desapropriada e em comum 
acordo novamente mudou-se, agora para um 
moderno prédio localizado ao lado da portaria 
dos fundos do Jockey Club, com vistas para a rua 
Konrad Adenauer.

Na gestão de Alcibíades de Almeida Faria Neto, 
o novo espaço da ACPCCP foi adequado às suas 
atividades, com a reestruturação da farmácia 
veterinária, depósito de medicamentos, salas de 
reuniões, e eventos, biblioteca e gerência técnica.

No espaço externo foi pavimentado com para-
lelepípedos o estacionamento frontal da Farmá-
cia e  amplo estacionamento anexo à portaria do 
Jockey Club.

REPRODUTORES
Como atividade de fomento da 
raça, a ACPCCP sempre atuou 
de uma forma ou outra na 
importação de garanhões dos 
Estados Unidos, Argentina, e 
Europa, colocando-os à dis-
posição de todos os criadores 
não só do Paraná como de 
todo o Brasil. Podemos citar 
entre alguns reprodutores 
tiveram o apoio da ACPCCP 
em sua vinda ao nosso cri-
atório: VIVAT REX, SILLAGE, 
TOM EDDY, GREY THUNDER, 
LOST DUTCHAMAN, FILAGO, 
FAHIM, SUNNY’S HALO, GIANT 
GENTLEMAN, MACHO UNO, 
SHIROCCO, PUBLIC SPEAKER, 
COURTIER, SALTO, HAT TRICK e 
GOLDEO.

Recentemente em sua atual gestão, presidida por  José Cae-
tano Ferreira Neto, foi  Inaugurado novo espaço para confrat-
ernização na sede da ACPCCP e atualmente, associados e não 
associados da ACPCCP, passam a ter um espaço para realizar 
reuniões de confraternização com todo o conformo necessário, 
inclusive com estacionamento seguro e privativo. 

O local com aproximadamente 40m² de área coberta e outros 
40 de pátio, abrange churrasqueira, mesas, cadeiras e um ban-
heiro na área externa. Interessados deverão entrar em contato 
com a secretaria da entidade para agendamento e pagamento 
de taxa de serviço. Ainda nesta gestão implantou-se um novo 
“Lay Out” externo e interno da Farmácia veterinária, promov-
endo assim uma melhor divulgação e propiciando a seus asso-
ciados e clientes um melhor atendimento e conforto. Houve 
também, no anexo à gerencia administrativa a reforma de 
espaço para sala privativa da diretoria atuante.

PRESIDENTES DA ACPCCP
Foram seus presidentes até a presente data, os 
senhores: Luiz Gurgel do Amaral Valente (Haras 
Valente); Luiz Carlos Pereira de Leão (Haras Pri-
mavera), Alô Ticoulat Guimarães (Haras Paraná), 
Antônio Jorge Ribeiro de Camargo (Haras Pal-
mital); Arnaldo Toniolo (Haras Miraldo); Sylvio 
Bertoli (Haras Santarém); William Mussi (Haras 
Rio Verde); Max Rosenmann (Haras Primavera); 
Cezar Evangelista de Oliveira Franco (Haras 
Fortaleza); Newton Sergio Ribeiro Grein (Haras 

Saint Simon); Jael Bergamaschi Barros (Haras 
J.B.Barros); Edison José Mauad (Haras Xará); 
Eraldo Palmerini (Haras Palmerini); Roberto 
Belina (Stud Yellow River); José Antônio Garcêz 
Castellano (Haras Castellano); Alcebíades de 
Almeida Faria Neto (Stud Zecão), José Caetano 
Ferreira Neto (Haras M’Boicy) atual presidente, 
já no segundo mandato consecutivo.

Situada às margens da rua Konrad Adenauer nº 
911, anexa a portaria dos fundos da vila hípica 
do Jockey Club do Paraná e em frente ao prédio 

do Cemitério Vertical de Curitiba, a Farmácia 
Veterinária da ACPCCP , com  destaque para 
atendimento ao segmento de medicamentos 
para equinos ; está também ampliando suas 
atividades na área Pet; e está apta ao atendi-
mento de todos os seus clientes, associados ou 
não; sempre proporcionando melhores preços 
e ofertas nas seguidas promoções de seus 
fornecedores. Maiores informações poderão 
ser obtidas pelos telefones: (41) 3266 5093 
32667849 e  987063616.
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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

A Sobrevivência 
dos Mananciais

DE OLHO NAS REGIÕES

Colombo I

Colombo II

Colombo III

AGRICULTORES COLOMBENSES 
RECEBEM MUDAS DE MORANGO 
DA PREFEITURA 

MUNICÍPIO É DESTAQUE EM 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ESCOTISMO

Produtores rurais de Colom-
bo foram beneficiados com 
o incentivo de subsídio do 
pagamento das mudas de 
morango.   Neste ano, foram 
distribuídas  para 19 produ-
tores mais de 80 mil mudas 
de duas variedades:  107 cai-
xas da variedade San Andre-
as e 75 caixas de Albion – to-
talizando 42.800 mil mudas 
da San Andreas e 37.500 mil 
mudas da Albion San Anders 
e Albion– por meio do Pro-
grama de Incentivo à Produ-
ção de Morango.

“O nosso objetivo é alcançado a cada ano e a produção de morango vem cres-
cendo gradativamente com os incentivos concedidos pela Prefeitura e que já 
mostra resultados positivos”, comemorou o secretário da pasta, Marcio Toniolo.

O programa oferece o subsídio de 50% na compra de morangos, para produto-
res rurais que residem em Colombo, e para participar do programa foram exigi-
dos do agricultor um cadastro, RG, CPF e comprovante de residência, além do 
Cadastro de Produtor Rural – CAD/PRO. 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, Evandro Luiz Busato, utilizou a tri-
buna livre da câmara de Colombo e destacou  que Colombo é reconhecido hoje 
no Estado do Paraná com um dos trabalhos de educação ambiental mais fortes 
realizados no Estado. “Temos leis que já foram aprovadas nessa Casa e diretrizes 
curriculares. Agora estamos elaborando um material, que é um livro verde que 
será entregue para cada professor da rede pública municipal de ensino. 

Novo Parque 
Uma  licitação segue em andamento sobre o Parque Linear do Rio Palmital. As 
obras devem começar em junho. É uma área em que a população poderá ter 
lazer, cultura e esporte. 

O vereador Sidinei Campos  
entregou para o presidente 
da Câmara, vereador Vagner 
da Viação , o Diploma de Mé-
rito de Grupo do Grupo Esco-
teiro Cristóvão Colombo 110º 
PR pelos relevantes serviços 
e contribuições prestados à 
instituição. 

Em nossa Região Metropolitana de Curitiba existem diver-
sas áreas de mananciais que merecem total atenção tanto 
do poder público quanto da população. A ocupação de áreas 
próximas a rios e mananciais é proibida por lei, porém o 
déficit habitacional promove intensa pressão por ocupações 
irregulares sobre estas áreas. Temos então neste momento 
uma discussão importante sobre os nossos direitos consti-
tucionais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao 
direito de moradia.

Importância vital
Podemos definir manancial como o “local onde há descarga 
e concentração natural de água doce originada de lençóis 
subterrâneos e de águas superficiais, que se mantém graças 
a existência de um sistema especial de proteção da vege-
tação”. Nestes locais, normalmente, formam-se importantes 
ecos sistemas como as várzeas, alagados e brejos, com vege-
tação altamente adaptada às condições de encharcamento, 
onde brota enorme variedade de espécies animais. Por sua 
vez, os excedentes aqüíferos dos mananciais formam riachos, 
ribeirões e rios, criando assim uma rede hídrica com cursos 
d água de tamanhos variados. Podemos dizer então que as 
regiões dos mananciais são de importância vital  na formação 
das cadeias hídricas, de forma que devem ser protegidos 
administrativa e legalmente.

Falta fiscalização
Episódios em que a proteção do meio ambiente causa des-
conforto e a revolta da população são freqüentes em regiões 
em que a agricultura predomina ou uma indústria domine 
a economia da cidade. A emissão de efluentes e a falta de 
fiscalização ambiental mais rígida fazem com que os manan-
ciais se tornem verdadeiros coletores de produtos químicos 
altamente contaminantes e poluidores. A degradação de 
“Bolsões Verdes” e da Mata Ciliar prejudica de maneira sub-
stancial a qualidade da água, haja vista que estes agem como 
barreira de proteção contra agentes poluidores.

As políticas públicas de meio ambiente e habitação devem 
ocorrer de maneira conjunta e célere para que os conflitos 
atuais não se agravem e para que crises futuras sejam evita-
das. O desafio da conciliação do desenvolvimento sustentável 
está cada vez mais presente em nosso cotidiano.
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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.
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FEIRA DE 
ADOÇÃO

Selaria Alforje perde seu fundador. Empresa 
atua há mais de 30 anos em Curitiba

HOMENAGEM

Com o slogan A Casa do Campo, empresa dispõe de 
mais de 30 mil itens para seus clientes e, no mês de 
aniversário, preços e condições especiais. Há mais 
de 30 anos, selas, botas e acessórios para cavalo e 
cavaleiros, fossem para lazer ou esporte, concen-
travam-se mais no interior de São Paulo.

Para satisfação dos curitibanos e moradores da 
região metropolitana, uma história começa, em 
1987, na então pacata Rua da Paz quase esquina 
com a Avenida Afonso Camargo no centro de Curiti-
ba. Ali se instalava A Selaria Alforje com a proposta 
de oferecer selas de qualidade e artigos em geral.

Durante 12 anos, a Alforje manteve se na Rua da 
Paz. Em janeiro de 1999, passa a atender na Ave-
nida Visconde de Guarapuava onde permanece até 
hoje – já completando 18 anos em amplo espaço.

Ao longo dos 30 anos, a Alforje se adaptou aos di-
versos estilos de seus clientes. Na década de 1980, 

Com pesar prestamos singela homenagem ao seu fundador, Antonio Malucelli, que sempre 
foi parceiro do Jornal Cavalgadas & Cavalos.

Equipe – Sônia, Nilo, 
João Vitor, Eliane, 
Hildegard, Anna e 
Valter, gerente da 
loja e desde 1996, 
na Alforje

Um evento inédito aconteceu no dia 8 de 
junho no estacionamento da Farmácia 
Veterinária do Jockey Clube do Paraná. A 
Feira de Adoção de filhotes em parceria 
com a ONG Bicho Urbano e o Instituto Fica 
Comigo, movimentou a entrada do Jockey e 
atraiu pessoas do meio do cavalo, moradores 
do entorno e interessados em adotar um cão. 

Equipe da 
Farmácia 
ACPCCP e 

fornecedores

 ONG’s – Carla, 
Lucimara e Débora

passou pelos movimentos de época como o gaúcho 
e sertanejo  e do country que explodiu na década 
de 1990.

Atualmente são mais de 30 mil itens em linhas 
completas e específicas de botas, roupas, chapéus, 
vestidos, selas e acessórios oferecidos aos clientes 
de Curitiba e região.

“É um orgulho para nós termos  um grande estoque 
de botas e chapéus de diversos modelos e um espa-
ço onde o cliente se sente em casa” disse em julho 
de 2017,  o fundador da Alforje, Antonio Malucelli.

Origem do nome
Alforje Selaria é oriundo da traia Alforge, com “g”, 
também conhecida no Sul como Pessuelo (bolsa 
porta-coisas do cavaleiro).  E como cavaleiro, cava-
lo e campo estão ligados entre si, denominou-se o 
Alforje Selaria.

ANTONIO MALUCELLI, fundador da Selaria Alforje, 
faleceu no dia 14 de junho. A imagem é do dia 10 de 
julho de 2017, quando concedeu entrevista ao diretor 
desse jornal, Fábio Kiil, em comemoração aos 30 anos 
da Selaria.

SERVIÇO

Selaria Alforje – Av. Visconde de 

Guarapuava, 1800 • Estacionamento 

• Atendimento de Seg a Sex das 9h às 

18h30, Sáb 

www.alforjeselaria.com.br 

entrega para todo Brasil
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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


