
CAVALGADAS E CAVALOS  •  1 A 15 DE JULHO 2019        1 ANO VI • NO 92 • 1 A 15 JANEIRO • 2019www.cavalgadasecavalos.com.br ANO VI • NO 100 • 1 A 15 DE JULHO • 2019

O SEU JORNAL DO CAMPO

A NOTÍCIA NÃO 
TEM SENTIDO
Edição Comemorativa 
Nº 100, preparada especialmente 
para você leitor e você anunciante 
do Cavalgadas & Cavalos. 

NESTA 
EDIÇÃO

Confira nas Págs. 8 e 9
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e Região Metropolitana     

Desde o início deste jornal, em 2008, tenho tido o prazer de es-
crever a coluna “Laços e Causos”, sempre falando do rural, do 
simples, de histórias de verdade, açucaradas ou apimentadas. 
Em meio a uma parada   (onde o editor-chefe foi convidado para 
o marketing da Prefeitura Municipal de Curitiba), e algumas ace-
leradas – duas edições por mês -, chegamos à edição n. 100.

Na nostalgia do cem (numeral), encontro duas preposições pe-
quenas que me fazem divagar, e que tanto dizem: sem e com.

O sem remete a ausência, algo que está faltando: sem vontade, 
sem esperança, sem fome. Ao contrário do com, que traz con-
sigo a junção, a confirmação: com saudade, com prazer, arroz 
com feijão.

O positivismo do com, combina com a edição cem. Nestes tan-
tos anos, nós, colunistas, colocamos um pouco de nós mesmos 
nas colunas que escrevemos, como órgãos funcionando den-
tro de um corpo, cuja o cérebro é o nosso amigo Fábio Kiil, que 
construiu o “Cavalgadas & Cavalos”, com muito trabalho, com 
muita dedicação e, acima de tudo com muita alegria.

E nesta dança do com e cem, vislumbro quantas coisas boas 
existem com a letra “c”. Um doce? Chocolate. Uma paixão? Ca-
valo. Uma atitude? Compaixão. Um sentimento? Carinho. Uma 
necessidade? Comida. Principal órgão? Coração. Mobilidade 
atual? Carro. Mobilidade antiga? Carroça. Um abrigo? Casa. Fes-
ta boa? Chimarrão, Churrasco e Cerveja. 

E sem plagear Guimarães Rosa, quando em 1967 escreveu uma 
carta ao cônsul Cabral, com todas as palavras iniciando com a 
letra “c”...

Contem comigo, chefe e colegas, cuidarei dos “Causos” da co-
luna do Cavalgadas & Cavalos, celebrando com carinho o cem. 

UMA EDIÇÃO QUE 
MARCA A NOSSA HISTÓRIA 

COM TEXTÃO
Gratidão. Parceria. Amigos. Confiança. Obviamente cabem mui-
tos outros adjetivos para destacar o alcance de chegar na edição 
número 100. Tudo começou lá em dezembro de 2006, em uma 
cavalgada entre amigos da região do Barro Branco em Campina 
Grande do Sul. No lombo de um petiço marchador, estava eu lá 
com minha máquina registrando a cavalgada realizada num sá-
bado cedinho. Na quarta-feira seguinte já circulava a primeira 
edição do então Cavalgada Campinense. 
Por via de regra, os 1000 exemplares rodados deveriam ficar 
apenas no comércio dos amigos que patrocinavam a impressão 
e nas redondezas ali de Campina Grande do Sul próximo ao Pos-
to Tio Doca. Mas não! Ele foi além. Desde dezembro de 2006, 
todos os meses o jornal passou a circular – até dos dias de hoje 
– no balcão das principais selarias de Curitiba e região metro-
politana, assim como nas principais casas agropecurárias e co-
mércios do segmento rural. Sem contar a passagem certa pelo 
Jockey Club do Paraná e suas dependências, pela Hípica e nos 
principais eventos de provas equestres.
E com o passar do tempo vieram os colunistas, uma equipe iti-
nerante de profissionais ligados à medicina veterinária, à zoo-
tecnia e as coisas do campo. A cada edição um novo texto, uma 
nova forma de comunicar com os leitores. São 13 anos de desa-
fio jornalístico e persistência em manter o Jornal Cavalgadas & 
Cavalos sendo impresso todos os meses para seu público.
Fomos lembrados e citados na extinta entrelinhas da Gazeta 
do Povo como um periódico de destaque jornalístico no meio 
equestre. Fomos sondados por uma canal de TV para iniciar um 
programa aos domingos. Mas, as coisas precisam trilhar como 
os primeiros passos no ato de cavalgar. Primeiro ao passo. De-
pois uma marcha e só após um tempo,  em que se tenha segu-
rança, sentir o vento no rosto em um galope. 
Portanto, essa história foi construída com o mesmo suor de um 
cavalo em disparada numa raia. E chegar a essa edição come-
morativa é uma oportunidade de compartilhar com todos que 
de alguma forma participaram nesse projeto, nossos sinceros 
agradecimentos. Reconhecemos nossos erros. Mas também re-
conhecemos a confiança de todos que acreditaram no C&C. 
Citar nomes? Como gostaríamos. De verdade. Afinal, há pessoas 
que merecem não só serem citadas por tudo que fizeram para 
esse jornal estar vivo nesses 13 anos de existência. Merecem 
muito mais. Sabe aquelas pessoas que estão nos bastidores? 
Pois bem, os designers, os anunciantes que acreditaram des-
de as primeiras edições. Muitos até hoje conosco. Nosso mui-
to obrigado. Cada um de vocês, tenham certeza, serão sempre 
lembrados pela nossa equipe e fazem parte dessa edição come-
morativa número 100.
100 mais, nosso sincero agradecimento por todos que acredita-
ram nesse projeto e continuam nos incentivando para que jun-
tos, tornemos o Caval-
gadas & Cavalos – o Seu 
Jornal do Campo, uma 
marca para ser lembrada 
por mais 100, 200, 300 
edições.
Obrigado a todos.

Com, sem e cem

LaÇos & Causos
Por Claudiane Crisóstomo Pasquali

E D I T O R I A L

Claudiane Crisóstomo Pasquali é Diretora de Esporte Paraequestre da 
Federação Paranaense de Hipismo, endurista e apaixonada por cavalos. 

Contato: claupasquali@uol.com.br

Edição 1 0 0
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Contando com uma linha completa de medicamentos e suplementos, a 
Farmácia Veterinária da ACPCCP, além do associado, está aberta ao público 

em geral, tendo um benefício  para produtores rurais, que devidamente 
certificados pelo cadastro de produtor rural CICAD-PRO,  podem realizar 

compras com desconto na farmácia.

Além da linha de produtos para equinos, a farmácia tem preços especiais na  
linha Pet,  rações, vermífugos, anti-pulgas e diversos produtos para cães. 

TORNE-SE SÓCIO E COMPRE 
COM DESCONTOS

Medicamentos para  animais de pequeno, 
médio e grande porte

Horário de funcionamento da Farmácia Veterinária da ACPCCP
De segunda a sexta-feira das 9h às 18h, e sábados das 9h às 12h

Em breve entrará no 

ar nossa loja virtual

41 3266-5093 / 3266-7849 /      41 98729-8583

Atendemos o público em geral
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Canil 
Romany 
Storm

JACK RUSSELL TERRIER
O cão do cavaleiro

Wishbone du Torhout 
Romany Storm

Grande Campeão
Grande Campeão 

Panamericano
Campeão Mundial

www.romanystorm.com.br
e-mail: romanystorm@gmail.com

41 99192 2552 • 41 3254 4871
       41 99192 3581

Nesta edição especial do jornal Cavalgadas e Cavalos, vou 
fugir um pouco dos temas da minha coluna, e partir para um 
“Laços e Causos” da minha amiga Claudiane, fazendo uma 
breve retrospectiva da minha história com o jornal.

Tive meu primeiro contato com o jornal em março de 2009, 
edição número 18, e acabei conhecendo seu editor, meu 
nobre amigo Fabio Kiil. Na edição 22 veio a primeira partici-
pação no jornal, como anunciante do meu negócio, o Ran-
cho Ventania, que mantemos até as edições atuais. Neste 
mesmo ano, eu já era um dos organizadores das etapas do 
Campeonato Paranaense de Enduro Equestre, e fui convida-
do para fazer as matérias das provas para o jornal, inician-
do com a 3ª etapa de 2009, que aconteceu em São Luiz do 
Purunã, em outubro. A partir de então, todas as etapas do 
Campeonato tiveram espaço no jornal, com a divulgação de 
fotos, resultados e depoimentos. A edição 50, de Dezembro 
de 2011, foi um marco no enduro Paranaense e Brasileiro, 
com a matéria sobre a 1ª prova do Enduro Adaptado, ou 
Paraenduro, realizada na Fazenda KielsesClei, em Campina 
Grande do Sul. 

A participação como colunista do jornal iniciou na edição 
49, com a coluna “Natureza e Meio Ambiente” abordando 
como tema, as formações montanhosas da Serra do Mar, 
mais especificamente o conjunto Ibitiraquire, do qual faz 
parte o Pico do Paraná. Os temas escolhidos quase sempre 
fazem alusão à acontecimentos atuais, como época de fes-
tas (cervídeos na época do Natal; lebres e  tapitis na Páscoa, 
Pinhão no Inverno), datas comemorativas (Dia da Água, Dia 
do Meio Ambiente, Dia das Abelhas), além de  legislação 
ambiental (Novo Código Florestal, Cadastro Ambiental Ru-
ral, Lei de proteção à Fauna), espécies da nossa fauna nati-
va (Gralha-azul, Saci, Sabiás), interações entre o homem do 
campo e a fauna (cobras, escorpiões, aranha-marrom).

Agora estamos prontos para mais 100 edições do Jornal Ca-
valgadas e Cavalos, parabenizando seu grande criador, Fábio 
Kiil, que com muita determinação, persistência e idealismo 
acreditou na ideia, e fez acontecer.

Que venham mais 
100 edições

Coisas do campo
Por Ralf Andreas Berndt

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
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O HSF além de hospedar cavalos, é 
um Centro de Treinamento de Tambor, 
Baliza e Equitação Básica. Dispõe de 
uma estrutura específica para atender 
as necessidades que os cavalos-atletas 
exigem para uma boa performance. 
Diversos piquetes, redondel, pista 

iluminada padrão ABQM.

PIRAQUARA / PR

Nesta edição especial do jornal Cavalgadas e Cavalos, vou fugir 
um pouco dos temas da minha coluna, e partir para um “Laços 
e Causos” da minha amiga Claudiane, fazendo uma breve retros-
pectiva da minha história com o jornal.

Tive meu primeiro contato com o jornal em março de 2009, edi-
ção número 18, e acabei conhecendo seu editor, meu nobre ami-
go Fabio Kiil. Na edição 22 veio a primeira participação no jornal, 
como anunciante do meu negócio, o Rancho Ventania, que man-
temos até as edições atuais. Neste mesmo ano, eu já era um dos 
organizadores das etapas do Campeonato Paranaense de Enduro 
Equestre, e fui convidado para fazer as matérias das provas para 
o jornal, iniciando com a 3ª etapa de 2009, que aconteceu em 
São Luiz do Purunã, em outubro. A partir de então, todas as eta-
pas do Campeonato tiveram espaço no jornal, com a divulgação 
de fotos, resultados e depoimentos. A edição 50, de Dezembro 
de 2011, foi um marco no enduro Paranaense e Brasileiro, com 
a matéria sobre a 1ª prova do Enduro Adaptado, ou Paraenduro, 
realizada na Fazenda KielsesClei, em Campina Grande do Sul. 

A participação como colunista do jornal iniciou na edição 49, com 
a coluna “Natureza e Meio Ambiente” abordando como tema, as 
formações montanhosas da Serra do Mar, mais especificamente 
o conjunto Ibitiraquire, do qual faz parte o Pico do Paraná. Os 
temas escolhidos quase sempre fazem alusão à acontecimentos 
atuais, como época de festas (cervídeos na época do Natal; lebres 
e  tapitis na Páscoa, Pinhão no Inverno), datas comemorativas 
(Dia da Água, Dia do Meio Ambiente, Dia das Abelhas), além de  
legislação ambiental (Novo Código Florestal, Cadastro Ambiental 
Rural, Lei de proteção à Fauna), espécies da nossa fauna nativa 
(Gralha-azul, Saci, Sabiás), interações entre o homem do campo 
e a fauna (cobras, escorpiões, aranha-marrom).

Agora estamos prontos para mais 100 edições do Jornal Cavalga-
das e Cavalos, parabenizando seu grande criador, Fábio Kiil, que 
com muita determinação, persistência e idealismo acreditou na 
ideia, e fez acontecer.

drogavet.com.br

A HORA CERTA DE
VERMIFUGAR SEU
CAVALO ATLETA

Muita Atenção, pode ser vermes! Algumas raças como 
PSI, ÁRABE e QUARTO DE MILHA, são mais sensíveis 
a verminoses.

Para garantir a proteção do seu cavalo, peça para o 
veterinário montar um progama de vermifugação que 
atenda as necessidades da propriedade.

A DrogaVET tem disponível diversas opções de ativos 
para realizar a vermifugação na dose certa, e ainda 
pode combinar diferentes ativos e concentrações, 
evitando o problema de resistência destes vermes.

Queda de performance, perda
de peso, pelo sem brilho, cólicas
�equentes, apetite depravado?

Consulte sempre o
Médico Veterinário de

sua confiança e solicite o
Manipulado DrogaVET®

FORMAS FARMACÊUTICAS:

SABORES PREFERIDOS PELOS EQUINOS:

41 3018.9190
41 9 9973.0344
R. Estevão Bayão, 30
Batel • Curitiba, PR
drogavet@drogavet.com.br

VEM AÍ ...
Mais uma Prova 3 tambores para 

todas as Raças do Haras São 
Francisco

14 de setembro
Homologada pela ABQM

Informações
(41) 98801-1692 • (41) 4101-9495



6       CAVALGADAS E CAVALOS  •  1 A 15 DE JULHO 2019   

POR PATRÍCIA RINALDI
Panelas

Mexendo com
as

FAROFA DE PINHÃO

Ingredientes
500 g de pinhão cozido e moído.
500 g de carne de porco (lombo) moída
500 g de carne moída (patinho)
200 g  de bacon moído
01 xícara de chá de farinha de mandioca torrada.
Temperos a gosto

Modo de fazer
Fritar o bacon

Adicionar as carnes e os temperos, deixar dar uma boa 
fritada.

Acrescentar o pinhão e a farinha, deixar secar até ficar 
soltinha no fogo baixo para não queimar a farinha.

Está pronta.
Só servir...

(41) 3396-9084
postopelanda.com.br

Nossa missão é atender, 
da melhor forma, todas as 

necessidades dos nossos clientes, 
buscando uma parceria concreta 
que satisfaça e agregue valor aos 

seus resultados.

NOSSOS POSTOS
Acesse www.postospelanda.com.br e conheça 
nossa rede de Postos com endereço e telefone

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

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
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Desde 2009 anos semeando amor e 
gastronomia na nossa querida e amada 

Quatro Barras! 

Traga a família, os amigos e  viva 
momentos inesquecíveis 

Av. São Sebastião, 2800 - Quatro Barras / PR

41 99201-1033

Café Colonial

Bisada

R$ 35,00 
por pessoa

AOS SÁBADOS 
PROMOÇÃO

R$ 40,00 
por pessoa

DOMINGOS E 
FERIADOS

CAFÉ COLONIAL  •  BOLOS  •  PÃES  •  FRIOS   
•  OVOS MEXIDOS NO FOGÃO A LENHA  •  

VARIEDADE DE TORTAS SALGADAS

Nosso fogão-a-lenha e nosso ambiente 
aconchegante esperam por você

Ferrageamento  e  Atendimento Clínico

Curitiba e região metropolitana

41 99912-5297
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Prêmio 
Melhores 

do Turfe 
Paranaense 
2018 / 2019

Grandes nomes do turfe 
paranaense e brasileiro 
foram homenageados na 
noite do dia 28 de junho 
com o Prêmio Melhores 
do Turfe Paranaense. O 
evento foi realizado no 
Salão Almeida Prado, que 
fica na parte superior da 
arquibancada social e foi 
chancelado pela Associação 
dos Cronistas de Turfe 
do Paraná, com amplo 
apoio da Associação dos 
Criadores e Proprietários 
de Cavalos de Corrida do 
Paraná e do Jockey Club 
do Paraná. Receberam 
troféu os melhores do turfe 
paranaense segundo a 
crônica. 

Confira alguns flashes do 
evento. Mais fotos você 
confere no site jockeypr.
com.br

Fo
to

s:
 F

áb
io

 K
iil

“Veterinário do Ano’ foi para o  Dr. Maurício Pontarolo, 
recebendo  troféu das mãos do Pedro, do Stud Ajato. Carlos Alberto Piovezan, Sergio José Buzato, Mario “Zuca” Marques, José Cid Campêlo Filho, Omar Najar

“Personalidade do Turfe” Paulo Irineu Pelanda foi o homenageado e aplaudido 
de pé por todos os presentes, Paulo fez questão de chamar sua esposa, Sirlei 
Pelanda para dividir o momento com ele. Momento marcante e de muita 
emoção tanto da família Pelanda, que estava toda presente, quando de todos 
que estavam no Salão Almeida Prado.

Troféu das estatísticas, Valmir Rocha recebeu das 
mãos do presidente Roberto Belina a premiação 
como campeão entre os jóqueis.

Momento festivo dos homenageados que dividiram a alegria com seus familiares e amigos
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O presidente da Comissão de Corridas do 
Jockey Club do Paraná,  Paulo Fernandes 
foi homenageado

Criador do Ano, ficou com o Haras Palmerini. Eraldo Palmerin recebeu o 
troféus das mãos de  José Caetano Ferreira Neto

Personalidade do Turfe foi para Salomão Soifer, 
troféu recebido por seu grande amigo Alcebíades 
Faria

“Proprietário do Ano” ficou com o Haras Rio Iguassu. O titular Paulo Pelanda 
(direira) recebeu o troféu das mãos de Duilio Berleze.

“Personalidade do Turfe”, Clemente 
Moletta, 93 anos,  aplaudido de pé por 
todos ao ser homenageado. 

“Égua do Ano” ficou com a vencedora do GP Paraná 2018, Grand 
Amiga. O Dr. Maurício Pontarolo representou Alexandre Frare na 
premiação, recebendo o troféu das mãos da diretora Sônia Birskis.

Homenagem à Associação dos Criadores e Proprietários de Cavalos de 
Corrida do Paraná o presidente José Caetano Ferreira Neto (direita), 
recebei o troféu em nome da diretoria da ACPCCP

“Treinador do Ano”. Antenor Menegolo Neto foi o 
vencedor. Na foto seu pai, Alcione Menegolo. recebeu 
o troféu das mãos do Dr. Joaquim Antunes 

O diretor do Jockey,  Rubens Gusso, entregando o troféu de campeão 
das estatísticas de treinador para Ademar de Barros Pereira.

Gerson Borges de Macedo, o presidente do Jockey Club do 
Paraná, Roberto Belina e José Luis Lobo

Daiane e Luciane da Drogavet
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Eduarda Oliveira
ODONTOLOGIA EQUINA

Eduarda M. G. das N. Oliveira, 
(Duda) é Médica Veterinária, 

mestre pela UFPR, Dentista de 
cavalo.

Contato: emgdasno@gmail.com 
41 99985-1094

Duda – Odontologia Equina, sempre 
prezando pelo bem-estar dos equinos!

Até a próxima!

Por Eduarda Oliveira

Olá pessoal, nesta 100ª edição vou falar para vocês um pou-
co desta especialidade da medicina equina que na última 
década teve um crescimento gigante, tanto no número de 
veterinários na área de odontologia equina como na impor-
tância na saúde desta espécie tão peculiar e encantadora.

Quando comecei, há 11 anos, haviam poucos profissionais 
no Brasil dedicados a esta área que aprendi a amar! Os cur-
sos eram de finais de semana que ensinavam o básico e o 
resto era por nossa conta e experiência.  Mas, hoje, além 
destes mesmos cursos de 2 dias espalhados aos montes, já 
existem cursos de especialização que aprofundam o conhe-
cimento sobre a odontologia equina e seu mundo complexo. 
Quem diria que um dia estaríamos fazendo tratamento de 
cáries ou de canal num cavalo? Pois isso já é possível! 

O tratamento dentário dos cavalos é tão importante, por-
que se antes o ditado dizia “cavalo dado não se olha os den-
tes”, hoje digo com toda a certeza que “cavalo dado olha-se 
primeiro os dentes”. Diagnosticando as doenças dentárias é 
possível tratar e garantir uma qualidade de vida ao cavalo 
que contribui para TUDO, desde sua nutrição, a performance 
atlética esportiva ou de lazer, a reprodução, a longevidade e, 
eu diria que o mais importante, o BEM-ESTAR do seu cavalo!

Deixo uma reflexão sobre a importância em avaliar e “fazer” 
os dentes do seu cavalo e o que você espera dele, escolha 
profissionais com indicações de trabalhos sérios e não aque-
le com baratinho. O resto da vida do equino depende de ava-
liações periódicas e um bom profissional!

Queridos leitores, nesta edição de comemoração faço tam-
bém minha despedida! Por muitos anos recebi o apoio do Fá-
bio Kiil, a quem agradeço toda a confiança e oportunidade de 
passar por aqui. A todos desejo sucesso e muitas montarias! 

Fazer. Bem-estar. 
Tchau! A FERRADURA 

PURO-SANGUE BRASILEIRO

(15) 3302-3717 • Sorocaba / SP
www.ferradurasbrasil.com.br

A escolha certa para o seu cavalo

• Ferraduras • Cravos • Calças 
• Grosas • Rinetes • Palmilhas 

• Talonetes • Alicates • Truquesas 
• Martelos • Forjas  • Bigornas

Ferraduras 
Desenvolvidas com Alta 
Qualidade Tecnológica

Entrega em todo o Brasil

relincho
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Em nome da Associação dos 
Criadores e Proprietários de 

Cavalos de Corrida do Paraná, 
ACPCCP, desejo cumprimentar 
o Jornal Cavalgadas e Cavalos 
e o seu diretor Fábio Kill, pelos 
10 anos de excelentes serviços 

de informação prestados ao meio 
equestre de nosso estado. 

A seriedade das reportagens deste 
matutino, faz com que seja um 

informativo respeitado e elogiado, 
por todos os seus leitores! 

PARABÉNS PELO ALCANCE 
DA EDIÇÃO Nº 100! 

José Caetano Ferreira Neto, Presidente da ACPCCP.  
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A boa impressão 

é a que fica!

41 3621 1125
www.kellygraf.com.br

Rodovia da Uva, 2867, km 04
Colombo / PR

kelygraf@terra.com.br

41 3621-1270 / 3055-3962
Av. São Gabriel, 2727 • Planta Bom Jesus

Colombo - PR

Tudo para sua obra bem 
pertinho de você

Aceitamos Construcard e 

todos os cartões

Não cobramos taxa de 

entrega
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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

Hoje escrevo para provocar uma reflexão aos leitores 
desta coluna. Na correria que a “vida moderna” nos 
impõem, uma pausa para reflexões cabe bem. Uma 
pergunta bastante importante que devemos fazer ao 
final de cada mês é: Qual é o meu saldo ambiental? 
O que eu fiz pelo meio ambiente? Quanto de lixo eu 
gerei? Separei os recicláveis? Utilizei mais o trans-
porte coletivo? 

Quando falamos em saldo ambiental estamos reali-
zando um levantamento de tudo aquilo que realiza-
mos de positivo no quesito meio ambiente e também 
daquilo que causamos de dano ao planeta. Logica-
mente a proporção destes dois pode não causar um 
trauma na sua cabeça, mas devemos sempre pensar 
no que a Educação Ambiental nos convida: pensar 
globalmente e a agir localmente. 

No churrasco
Em um simples churrasco de final de semana já 
podemos ter noção de nosso impacto. Temos as 
embalagens da carne escolhida, do pão de alho, 
do carvão, das bebidas, dos vegetais, da salada.... 
Avançando um pouco podemos imaginar o quanto de 
impacto este evento corriqueiro dos finais de semana 
de quem mora no Sul do Brasil pode causar e como 
podemos diminuir este impacto. Antes de ser taxado 
de “eco- chato” ou “bio- desagradável” só vale ressal-
tar a minha intenção: reflexão, até porque o churrasco 
já faz parte de nossa cultura e tradição.

A casa Planeta
Somos seres viventes de um planeta aonde não 
existe “fora”. Quando falamos em jogar fora, esta-
mos jogando tudo dentro de nosso planeta só que em 
algum outro canto distante de nossos olhos. Temos o dever 
ético e moral de como bons cidadãos e co- irmão desta casa 
chamada Planeta Terra pelo menos trabalharmos para redu-
zir nossos impactos. É possível refletir para aí sim darmos 
início ao verbo “agir”. 

Qual é o seu saldo 
ambiental?

Siga-nos pelo: 

Facebook @selariasantarosactba
Instagram selariasantarosactba 
WhatsApp (41) 9 99350563
Telefone (41) 32667831

Rua Konrad Adenauer, 871, Tarumã, Curitiba / Pr  
a 1.000 metros do Jockey Plazza shopping

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

PARCELE SUAS COMPRAS EM ATÉ 
6X SEM JUROS NO CARTÃO

Materiais hípicos (hipismo e western), selas, 
arreios, materiais para haras, vestuário, 

masculino, feminino e infantil) 

PROMOÇÃO 

IMPERDÍVEL!!

Em compras acima de R$ 300,00 concorra 

a um um kit inverno com capa e cabresto 

da Selaria Santa Rosa.

Promoção válida de 15 de julho a 30 

de agosto de 2019.
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Terapia para 
Cavalos

Por Carol Destro

Como diz o velho ditado: prevenir é melhor que reme-
diar. E isto vale sobremaneira para os cavalos, espe-
cialmente os atletas. Como bem sabemos todo atleta, 
humano ou animal, trabalha sempre no nível máximo de 
esforço, este esforço pode ocasionar microlesões que 
com o passar do tempo, se não diagnosticadas, ocasio-
nam lesões graves como a tendinite por exemplo. 

Porém estas situações podem ser evitadas ou terem sua 
gravidade diminuída ao máximo através da prevenção a 
qual pode ser feita através da acupuntura! Nos cavalos 
seja a combinação de pontos específicos ou determina-
dos pontos reativos podemos diagnosticar uma afecção 
que ainda não possui nenhum sintoma aparente. Através 
disto praticamos a boa prevenção e perpetuamos a car-
reira atlética do cavalo pois minimizamos os efeitos 
deletérios que uma tendinite, por exemplo, causa. 

A técnica de acupuntura possui uma gama muito ampla 
de utilizações, que vão desde a prevenção pelo diag-
nóstico muito adiantado, até o tratamento único com 
ela ou associado à outras técnicas como a fisioterapia. 
Quando proporcionamos este tipo de abordagem para 
os nossos cavalos além de obtermos o máximo do seu 
potencial também oferecemos uma melhora na quali-
dade de vida deles e no seu bem-estar.

Prevenção é a 
palavra-chave para 

performance

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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Não há nada mais sério 
que uma criança brincando

(Clapared)


