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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

A colunista Claudiane Pasquali, traz em sua coluna 
Laços e Causos, esclarecimentos sobre o que é a 
Equoterapia e seus métodos e, destaca a Lei 13.830/19, 
aprovada em abril, que trará benefícios essenciais às 
pessoas com deficiência. Pág. 2

EQUOTEPARIA 
AGORA É LEI

Dicas para 
aquecer 
seu cavalo
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Laços & Causos
Por Claudiane Crisóstomo Pasquali

 EQUOTERAPIA: VER PARA CRER

Não, é um método de tratamento com o cavalo 
(conduzido por profissional da área do cavalo) e 
equipe de fisioterapeuta, pedagogo, psicólogo, 
e outros profissionais que estudaram a reação 
do corpo e da mente, quando em contato com o 
cavalo. Como a fisioterapia, são utilizados alguns 
objetos coloridos, todos com finalidade terapêuti-
ca e ou de aprendizagem (saúde e educação), de 
acordo com o 1o. e 2o. programa da Equoterapia: 
hipoterapia e educacional. O 3o. e 4o. programas 
pertencem à área do esporte: pré-esportivo e es-
portivo. 

Todo deficiente pode fazer 
Equoterapia?
Não, conforme a patologia, pode até ser agravada 
com a prática da Equoterapia, por exemplo, pro-
blemas de coluna ou quadril e placas que inseridas 
em cirurgia,  podem se deslocar com o movimen-
to do cavalo. Por isso, a necessidade de avaliação 
rigorosa por fisioterapeuta, que verifica a condi-
ção física/motora deste deficiente, e por psicólogo 
que avalia a sua condição mental, pois, algumas 
pessoas não querem ou não gostam de cavalos, e 
podem desenvolver traumas, se forçados à práti-
ca. Infelizmente, ainda existem locais que colocam 
um deficiente sobre o cavalo e chamam de Equo-
terapia. Mas felizmente, a Equoterapia regula-
mentada, é fruto de pesquisas científicas, exibidas 
em revistas e Congressos.

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

Expediente 
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Todos que fazem Equoterapia 
serão paratletas ?
Não, apenas uma parte dos praticantes que obti-
verem bons resultados no 1o. e 2o. programa, po-
derão estar aptos para o 3o e 4o. programa, pré-
-esportivo e esportivo. Atualmente no Brasil são 
praticados os seguintes paradesrportos equestres 
com reconhecimento das Federações: Parades-
tramento e o Paraenduro Equestre, este último 
criado no Paraná e hoje praticado em São Paulo, 

Minas Gerais, Distrito Fede-
ral, Santa Catarina, Portugal 
e Ucrânia.

Existe aparelho 
que consiga repetir 
o movimento do 
cavalo?
Não, o andamento tridimen-
sional do cavalo (pra cima e 
pra baixo, de um lado para 
outro e pra frente e pra trás) 
“imita” o andamento hu-
mano. Quando o cavalo se 
movimenta montado, é en-
viado estímulos ao cérebro 
do praticante, que devolve 
estes estímulos aos mem-

bros, estimulando o movimento. Tive a oportuni-
dade de conhecer uma sela eletrônica de um pro-
jeto universitário, que fazia somente o movimento 
bidimensional.

Equoterapia agora é lei!!
Em 2010 foi apresentado o projeto de lei 264, que 
regulamenta a Equoterapia. Este projeto foi cons-
tituído pela ANDE-Brasil junto com o “Senador da 
Equoterapia” Flávio Arns, do Paraná, que foi apro-
vado em março e sancionada em abril tornando-
-se lei 13.830/19, o que foi motivo de imensa (se-
não a maior) alegria entre os mais de 300 Centros 
de Equoterapia do Brasil.  Uma das consequências 
desta aprovação, é que a Equoterapia seja obriga-
tória nos planos de saúde, quando houver indica-
ção médica. Alguns atendimentos pelo SUS já es-
tão sendo realizados, mediante ação judicial, mas 
existe expectativa que em breve não seja mais ne-
cessária esta medida.  

A Equoterapia: ver pra crer
Conheci a Equoterapia quando quis promover a 
inclusão social de deficientes em uma prova de 
enduro equestre, nomeada em 2011 de Enduro 
Adaptado e depois de Paraenduro. Quando visitei 
diversos Centros de Equoterapia, presenciei prati-
cante chegando andando amparado, e meia hora 
depois quando apeava, ia embora sem ajuda. Al-
guns que tinham que ser alimentados por outra 

pessoa, e seis meses depois da prática da Equote-
rapia, se alimentavam sozinhos. Amarrar sapato, 
fechar zíper, tudo é progresso para o praticante! 
Não vi só progresso, mas também retrocesso quan-
do da interrupção da prática da Equoterapia. 

Se me contassem, era capaz de não acreditar... tive 
que ver para crer, e então fui fazer curso de Equo-
terapia, para descobrir que não existia milagre, 
somente o estudo profundo da dinâmica do movi-
mento tridimensional do cavalo e o profissionalis-
mo da equipe multidisciplinar. 

Reconhecimento 
Olhando para trás, no ano da aprovação da lei e 
aniversário de 30 anos da ANDE-Brasil, não tem 
como ver a  Equoterapia atendendo as somente 
áreas de saúde, educação e paradesporto. Quando 
passa pelos meus olhos e minha memória:

- o esforço dos dirigentes de Centros em conseguir 
recursos para manter a Equoterapia;

- o sorriso imenso dos praticantes quando encon-
tram seus terapeutas;

- o olhar mais terno do terapeuta na chegada do 
seu praticante;

- a felicidade dos pais,  terapeutas e praticantes 
quando recuperam movimentos, a fala e evoluem 
psicológicamente;

-  a auto-estima quando ganham sua 1a. medalha e 
o brilho nos olhos na subida do pódium e levanta-
mento do 1o. troféu; 

- quando recebem a oportunidade de conhecer 
novas cidades, estados e países, resultado de seu 
esforço no paradesporto equestre;

- a descoberta da disciplina do treino para conquis-
tar objetivos;

- a vibração da vitória em família, na escola, no esporte.

No decorrer destes anos junto ao Paraenduro (4º 
Programa da Equoterapia), tenho me deparado 
com muita gente que, como eu,  via a Equotera-
pia totalmente diferente do que realmente é, e, 
esta matéria do Laços & Causos se dedicará a ten-
tar dar algumas respostas teóricas e científicas, e 
outras respostas baseadas na linda vivência desta 
muladeira com a Equoterapia:

A Equoterapia é uma brincadeira 
do cavalo com o  deficiente?

Eros Spartalis, Curso ANDE-Brasil na cavalaria de SP - Maio 2019

E, quando, finalmente esta contadora de causos 
troca olhares com os pais na hora da premiação, 
e meu olhar diz “eu sabia que seu filho tinha capa-
cidade”, e o olhar deles me responde “eu sempre 
soube”, percebo que Equoterapia não é ver para 
crer, mas sentir para crer....

APAE - Jacarezinho : Diego, Kalleo, Viviane
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Universidade 
do Cavalo promove 
Programa de Capacitação 
de Domadores em julho

SOROCABA

Um curso com duração de quatro 
semanas onde o participante pode-
rá vivenciar tudo sobre a doma de 
potros nos moldes dos programa 
de doma dos EUA, é a proposta da 
Universidade do Cavalo para o mês 
de julho. A supervisão será do do-
mador Aluisio Marins.

Trabalho individual
A programação é feita através da 
evolução dos potros e dos alunos, 
com aulas de equitação, horse-
manship, técnicas de doma, rédeas 
e trabalho de cavalos novos. Cada 
aluno trabalha seu potro diaria-
mente sempre respeitando as ca-
racterísticas naturais de cada cava-
lo. Mas, não somente as técnicas de 
doma formam o domador. 

estadual da Saúde, Aparecida Martins da 
Silva, os principais sintomas são febre alta 
e manchas avermelhadas na pele.

O diagnóstico é feito por exame de san-
gue e a demora para identificar a doen-
ça pode provocar complicações graves e 
compromete múltiplos órgãos. Segundo a 
enfermeira, o uso de venenos para atingir 
os carrapatos é recomendado apenas em 
situações especiais e deve ser orientado 
por profissionais da área.

As ocorrências de febre maculosa foram re-
gistradas em Paranavaí, Jacarezinho e Re-
gião Metropolitana de Curitiba.

Governo do Paraná alerta para 
casos de febre maculosa

CARRAPATOS

O Paraná alerta para o aumento de casos de 
febre maculosa. Desde o começo do ano, o 
Estado já registrou sete casos da doença e 
33 notificações. A febre maculosa é trans-
mitida pelo carrapato-estrela, espécie en-
contrada em locais próximos a matas. Este 
tipo de carrapato também se “hospeda” em 
animais como bois, cavalos, capivaras e ca-
chorros e por meio deles entra em contato 
com as pessoas. A transmissão acontece por 
meio da picada do carrapato infectado, que 
adere à pele por um período de quatro a 
seis horas.

De acordo com a enfermeira da secretaria 

Algumas aulas do  programa de capacitação:
• morfologia e aprumos
• casqueamento e ferrageamento de potros em doma
• mercado e marketing para o domador
• nutrição de potros em doma
• equitação visando a melhoria da montada do domador
• técnicas de treinamento de horsemanship natural da 

Certificação de Treinadores da UC
• primeiros socorros e atendimentos emergenciais
• manejo geral dos cavalos
• Cada aluno vai receber um kit completo contendo:
• apostila completa com todas disciplinas envolvidas no curso
• cabresto de baixo stress UC
• cabo de cabresto
• stick com corda para trabalho de chão
• bandana de trabalho UC
• Cada aluno vai viver seu potro intensamente
• o manejo alimentar é responsabilidade do aluno
• os cuidados com os materiais como selas, cabeçadas etc
• as atribuições gerais de cocheiras

Leve seu potro
Esta é uma oportunidade única a quem 
quer se aperfeiçoar ou aprender a domar. 
Mais do que isto, de se capacitar e ser um 
profissional reconhecido no mercado, com 
todo o conteúdo e equipamentos de alta 
qualidade, além das técnicas completas da 
Doma Inteligente, desenvolvida pela UC. 
Traga seu potro para ser domado por você, 
com as melhores técnicas e conceitos do 
Horsemanship UC!

Atenção haras e centros de treinamento, 
proprietários de cavalos - se você tem po-
tros de 2 anos e meio ou mais e deseja que 
seu potro seja domado neste curso, entre 
em contato para informações. Seu potro 
pode entrar neste programa e sair pronto 
para dar continuidade no trabalho a custo 
zero de doma! Atenção!!!!  Faça sua reser-
va já para não ficar de fora!!! As vagas são 
limitadas! 
Para mais informações: 
www.uccavalo.com.br
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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.

A Mata Atlântica e você
No último dia 27 de maio comemorou-se o Dia Nacional da Mata Atlântica, 
instituído em 21 de setembro de 1999. A data foi escolhida em memória 
da “Carta de São Vicente”, onde o Padre Anchieta descreveu pela primeira 
vez as belezas das florestas tropicais do Brasil, em 1560. A data tem como 
objetivo, conscientizar a população em geral sobre a necessidade emer-
gencial de proteger e recuperar a Mata Atlântica brasileira, um dos biomas 
mais antigos do Brasil.

O Bioma Mata Atlântica ocupava originalmente mais de 1,3 milhões de 
km², distribuídos por 17 estados brasileiros, concentrados principalmente 
na costa do país. Atualmente estima-se que existam apenas 7% do bioma 
natural, sendo que o restante foi devastado, dando lugar aos urbanos, e às 
atividades agropecuárias e de reflorestamento.

98% no Paraná
A Mata Atlântica é composta por formações florestais nativas, como a Flo-
resta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista (ou Mata de Araucária), 
Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta 
Estacional Decidual, além dos ecossistemas associados (manguezais, res-
tingas e campos de altitude). No Paraná, a Mata Atlântica cobre 98% do 
estado, sendo os outros 2% representados pelo Bioma do Cerrado.

Só tem aqui
Apesar de reduzida e fragmentada, a grande importância da Mata Atlântica 
no contexto mundial, está na sua elevada biodiversidade, ou riqueza de es-
pécies da fauna e flora. Abriga mais de 20 mil espécies de plantas, das quais 
8 mil são endêmicas, ou seja, espécies que não existem em nenhum outro 
lugar do Planeta. É a floresta mais rica do mundo em diversidade de árvores. 

Estima-se que no Bioma existam 1,6 milhão de espécies de animais, in-
cluindo os insetos. Estão catalogadas 261 espécies de mamíferos, das 
quais 73 são endêmicas, 850 espécies de aves (181 endêmicas), 280 espé-
cies de anfíbios (253 endêmicas) e 200 espécies de répteis.

Equilíbrio
As florestas e demais ecossistemas que compõem a Mata Atlântica ain-
da são responsáveis pela produção, regulação e abastecimento de água; 
regulação e equilíbrio climáticos; proteção de encostas e atenuação de 
desastres; fertilidade e proteção do solo; produção de alimentos, madeira, 
fibras, óleos e remédios; além de proporcionar paisagens cênicas e preser-
var um patrimônio histórico e cultural imenso.

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

Em verde escuro, remanescentes da Mata Atlântica no estado do Paraná

Mico-leão-dourado, 
uma “espécie bandeira” 

que simboliza a fauna 
ameaçada da Mata 

Atlântica.

Coisas do campo
Por Ralf Andreas Berndt
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O frio e as dores
Estamos na época do ano onde o frio se torna mais intenso, os dias mais 
curtos e as dores causadas por esse tipo de clima se acentuam. Mas e por 
quê isto ocorre? De acordo com a Medicina Tradicional Chinesa o vento e 
frio são chamados de fatores patogênicos (que causam doenças) e, prin-
cipalmente o frio,  é o responsável pela estagnação de energia. 

Basta lembrarmos que no inverno as plantas não crescem, os rios conge-
lam tudo pára e fica estagnado. E toda estagnação que ocorre no corpo 
causa dor, então é muito comum as dores se acentuarem, principalmente 
as dores ósseas. 

Aqueça
E animal que apresenta dor tende a ter uma alteração ou diminuição na 
performance. E o que podemos fazer para evitar ou mesmo melhorar es-
tes quadros? Aquecer as regiões que estão doloridas e uma região extre-
mamente importante para auxiliar na circulação de energia no organismo 
deles: a região lombar. 

Acupuntura
Na Acupuntura o principal método é a utilização da moxabustão, que é 
um bastão de Artemisia vulgaris cuja ponta é acendida e libera calor para 
o local desejado. Mas existem outras formas como compressas quentes 
na região, luz infra-vermelha, capas protetoras são alguns exemplos de 
formas de aquecimento do equino.

Aqueça seu cavalo nesse inverno, seja por meio da acupuntura, aqueci-
mento térmico ou com capas. Seu cavalo agradece.

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

Veterinária, Nutrologia funcional para cães, Florais de Saint Germain

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

Terapias para Cavalos
Por Caroline Rodenbusch Destro
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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

Compliance 
ambiental

Atualmente fala-se muito em Compliance. Vamos debater 
nesta coluna o significado desta palavra e como ela pode ser 
aplicada na gestão ambiental. Esta política foi inicialmente 
aplicada nos mercados de medicamentos e financeiro nos 
Estados Unidos. Nela discutem-se ações que tragam integ-
ridade, segurança e legalidade passando a integrar cartilhas 
de instituições privadas e públicas. Oriunda do verbo inglês 
to comply, que significa agir de acordo com uma regra, uma 
instrução interna, um comando ou um pedido temos então 
uma importante ferramenta anticorrupção.

Controle 
Os ambientalistas mais tradicionais podem até achar que 
trazer este tema para a gestão ambiental possa parecer uma 
mera burocracia porém quando tratamos de controle ambi-
ental no ambiente político em que vivemos, este assunto 
passa a ser fundamental para que tenhamos segurança tanto 
para os servidores públicos quanto para os empreendedores 
e população em geral.

Lei para todos
No poder público devemos prezar pela transparência e clareza 
das regras de licenciamento com o fiel cumprimento das leis 
para que o sentimento e a garantia de justiça seja comum 
em todos os processos. Reuniões com os empreendedores 
devem ser públicas, com atas e demais registros para que a 
garantia da integridade dos agentes envolvidos seja preser-
vada. A lei deve ser para todos.

Reponsabilização civil
Já o privado deve prezar pela qualidade no gerenciamento 
dos processos com o cumprimento integral da documentação 
e atenção a qualidade de laudos, levantamentos ou qualquer 
outro parecer anexado ao processo. Estamos passando por 
um momento em que pressões políticas são malvistas por 
todos e que o mais importante é que há um empoderamento 
técnico dos sistemas de gestão ambiental. Nunca o político 
deve “passar por cima” de um parecer técnico haja vista o 
risco da responsabilização civil e criminal nos envolvidos em 
ações de controle ambiental.

Compliance então passa a ser uma alternativa coerente às 
demandas que a sociedade clama visando a integridade e a 
transparência dos processos ambientais. Devemos fomentar 
e criar esta verdadeira corrente anticorrupção!

DE OLHO NAS REGIÕES

Colombo I

Colombo II

VEREADORES DEBATEM COM 
BANCOS PARA AMPLIAR 
HORÁRIO ATÉ 16 HORAS

AGRICULTORES COLOMBENSES 
SÃO BENEFICIADOS PELO 
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTOS

Reunião entre vereadores, ACIC (Associação Comercial, Industrial, Agronegócio 
e Serviços de Colombo) e representates de agência bancárias, tratou da pauta 
em que solicitam para que os bancos tenham o mesmo horário de atendimento 
ao público que as agências da capital (das 10h às 16h). Até o momento, apenas o 
Banco Sicredi atendeu à solicitação. A reunião foi presidida pelo vice-presidente 
da Casa, vereador Marquinho Berlesi (PSDB), que esteve em Brasília juntamente 
com outros vereadores articulando a questão de sinal de internet nos bancos de 
Colombo na Anatel.

Os vereadores também apontaram que a maioria dos bancos do município não 
tem afixado, em local visível, a cópia da Lei Municipal nº 835/2002 que fala so-
bre o tempo máximo de espera durante os atendimentos e a necessidade de 
formar uma comissão entre os vereadores para que eles possam fiscalizar o que 
está sendo ou não cumprido pelos bancos. “

Trazer alimentos saudáveis para as famílias, principalmente, aquelas em situa-
ção de insegurança alimentar e ao mesmo tempo incentivar a economia no cam-
po por meio do fortalecimento da Agricultura Familiar. Foi com esse objetivo que 
o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), foi pensado e desenvolvido pela 
Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria da Agricultura e Abastecimento 
em parceria com o Governo Federal e o Ministério da Cidadania.

Neste ano, 31 entidades socioassistenciais atendidas pelo município serão bene-
ficiadas com os produtos comprados e produzidos pelos agricultores. 

Mulheres
O programa conta atualmente com 94 produtores rurais credenciados – sendo 
mais de 60% mulheres. Já o valor investido pela Prefeitura em compra direta da 
agricultura familiar soma R$282.698,00 para 147.191,00 quilos de hortaliças. 
Entre elas a couve-flor, brócolis, beterraba, alface, almeirão, cheiro verde, espi-
nafre, repolho, abobrinha, rúcula, agrião, temperos verdes e escarola. Desse to-
tal, 134.868 quilos sendo alimentos convencionais e 12.323 quilos de orgânicos.

Diferença na alimentação
Com mais de 4 mil pessoas atendidas, que recebem semanalmente produtos 
que poderiam se perder e agora fazem a diferença na alimentação da popu-
lação. Entre os 48 locais de entrega estão as entidades como, por exemplo, os 
Projetos Pró-Criando, Centros de Convivência, Casas de Passagem, Unidades da 
Rede Municipal de Ensino pública e filantrópica.
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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


