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O SEU JORNAL DO CAMPO

QUEIMADAS: QUEM SÃO OS CULPADOS? 

O colunista Ralf Andreás, destaca os problemas 
e agravantes ao meio ambiente causados pelas 
queimadas. Confira na pág. 3

NESTA EDIÇÃO

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

Bom Jesus • Colombo - PR

Tudo para sua obra bem 
pertinho de vocêHematologia, 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

No caso dos cavalos, a doença quando 
em estágio avançado, o animal adota uma 
posição de cavalete, a alimentação fica 
prejudicada e a cauda fica erguida. Pág. 4

Tétano, doença 
contagiosa que 
pode matar seu 

animal
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Este é um causo verdadeiro, que fala sobre a fiel e 
fraterna amizade de uma mula e um cavalo. Aos in-
crédulos em amizade de macho e fêmea, que dirão 
que esta amizade só foi possível por ela ser estéril e 
ele castrado, eu provo aqui o contrário.

Paloma uma mula branca, filha de jumento pêga com 
égua campolina, grande, bruta, marchadeira, bardo-
sa e ciumenta. Precioso, quarto-de-milha, alazão, me-
diano, musculado, elegante e dócil.

As baias deles lá na fazenda eram do lado uma da ou-
tra. Na hora de ir pro pasto era um pertinho do outro. 
E na hora de correr em trilha, sempre foi ele que a 
impulsionava. Se ela via ele se distanciar muito, “dava 
um gáz” até alcançar e, Deus o livre que algum cavalo 
já estivesse ao lado do Precioso. Ela afastava a coice 
literalmente.

Em piquete estranho, se tivessem outros cavalos, ela 
ficava cercando ele de modo que outro não chegasse 
perto e, se chegasse, ela ia de manetada pra cima. 
Depois até acostumava, que foi o caso de quando os 
dois se mudaram para o Rancho Dalprá em Campina. 
Ali a Paloma aceitou dividir a amizade do seu Precioso 
com os outros cavalos que compartilhavam o mesmo 
pasto.

Se, por algum motivo, afastavam a Paloma do Precio-
so, pra casquear, dar banho, etc. , e ele saia da raio de 
visão dela, começava os urros perturbadores escuta-
dos de longe.

Mas, voces agora vão perguntar: só a Paloma se ma-
nifestaca assim histérica? Sim, o Precioso sempre 
foi mais obediente e contido. Ele só procurava com 

o olhar e raros relin-
chos mansos. Certa vez, 
numa cidade do interior, 
os 2 foram pra um haras 
e no dia seguinte quan-
do fui encontrá-los, vi o 
mau humor dos cavala-
riços. Descobri que não 
tinham dormido a noite 
por conta do “gritei-
ro” de uma certa mula 
branca... vixe... vergo-
nha... mas foi quando vi 
ela numa baia lá do final 
da cocheira e ele umas 5 
baias antes. Explicado!!

Sempre um protegendo 
o outro, comendo no 
mesmo coxo, pastando 
o mesmo verde, corren-
do as mesmas trilhas... 
amizade assim tinha que 
ser eterna... tinha.... 

PALOMA E PRECIOSO: 
UMA AMIZADE VALIOSA

LaÇos & Causos
Por Claudiane Crisóstomo Pasquali

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

CHEGADA DO PRECIOSO
Meu falecido pai tinha uma égua quarto-de-mi-
lha de nome Macaca, que ele “brincava” com 
os amigos nas corridas  de ¼ de milha. Quando 
meu pai faleceu, montei nela, mas era muito 
ligeira, e vi que não teria sossego nas cavalga-
das e, para colocar no enduro, pouca resistên-
cia. Égua de explosão. Apareceu então, um dos 
amigos das brincadeiras de final de semana e 
propôs uma troca. Quando trouxe o Precioso 
quase desisti: pêlo malcuidado, crina sapatea-
da de morcego, costelas aparecendo. Passei a 
mão por tudo e vi sua mansidão. Apostei em 
mim e nele e fechei negócio.

Depois de 2 meses de dedicação, o cavalo era 
outro: musculoso, pêlo brilhante, altivo, e cri-
na e cola bem cuidados que davam pra perce-
ber alguns fios dourados. Tivesse mais, seria 
alazão amarillo. Mas já estava muito lindo as-
sim mesmo. Coloquei nas provas mais longas 
do Paraenduro e foi se destacando de forma 
a fazer o Campeão Brasileiro 2016 e 2017. Os 
atletas especiais ficavam mais especiais em 
cima dele...e ele ficava um cavalo mais espe-
cial fazendo esta tarefa diferenciada de tornar 
campeão os especiais. Em todas as provas, a 
Paloma acompanhando... formavam uma du-
pla e tanto. Ela até desistia de descansar, com 
medo de perder ele de vista. Amizade....

1º. ÉLO ROMPIDO

Entre o Paraenduro, a Paloma e o Precioso, se 
formou um élo forte, mas não eterno, que foi 
rompido com a perda dele no mês passado. 
Nunca mais quero ver na cara de nenhum ani-
mal o que vi na Paloma: solidão no coxo repar-
tido,  vazio no pasto compartilhado com ele...

Sobra só a história dessa linda amizade, que 
relembro quando afago os fios de sua crina, 
guardados carinhosamente na minha camio-
nete e que me despertam saudade de um ca-
valo especial e de uma amizade valiosa.....

HOMENAGEM NO CAMPEONATO BRASILEIRO

Quando escrevi estes 2 causos, tinha recém 
perdido o querido Precioso, em outubro/2018.

Em seguida começaram os trabalhos para 
conseguir trazer  para o Paraná, o Campeona-
to Brasileiro de Paraenduro, tendo sido con-

firmado em março, logo após a formatação 
do regulamento com Classificação Funcional. 
O Paraenduro não tem receita, nem de ins-
crições, nem de projetos (em apreciação), o 
que faz com que dependa exclusivamente do 
trabalho voluntário, que emana uma enorme 
força do bem que faz com que todas as provas 
tenham sucesso.

2º. ÉLO ROMPIDO

No meio rural, se acredita que quando existe 
uma energia do mal para lhe atingir, se você 
for do bem, será desviado para seu animal 
preferido. Neste caso, para o animal mais 
amado, mais cuidado, mais polêmico, mais 
exótico: minha Paloma.

Ela foi fazer companhia para o Precioso em 
abril/2019. Não existe um único dia que não 
lembre dela, da sua autenticidade, das suas 
bardas, do seu brilho no Paraenduro.

Com sua perda consegui me desenhar, e ver 
que a minha grande alegria é valorizar e po-
tencializar os de menor oportunidade, seja 
humano ou animal. Se alguém me desejou o 
mal e assim atingiu meus animais, segue meu 
agradecimento, por fortalecer minhas certe-
zas de que animais vem e vão, pessoas e vão, 
mas o bem sempre prevalecerá!!!

Minha homenagem a todos os cavalos do Pa-
raenduro, em especial aos saudosos Paloma e 
Precioso, que oferecem à todos nós, a oportu-
nidade de crescermos como cidadãos do Bem 
e como família do Paraenduro!!!

Precioso e Paloma juntos

A mula Paloma
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9 de setembro 
DIA DO MÉDICO VETERINÁRIO

Coisas do Campo
Por Ralf Andreas Berndt

QUEIMADAS:  
de quem é a culpa?

Para a região do Hemisfério Sul, os meses 
de Julho à Setembro são meses conhecida-
mente frios e secos, com baixa incidência de 
chuvas. Fato que favorece a ocorrência de 
incêndios florestais, que podem ter causas 
naturais ou antrópicas (causados pela 
ação do homem). Atualmente, as causas 
antrópicas representam a grande maioria 
dos focos de incêndio, a partir das queima-
das que são realizadas por razões variadas: 
limpeza de pastos, preparo de plantios, 
desmatamentos, colheita manual de cana-
de-açúcar, vandalismo, queda de balões, 
disputas fundiárias e até protestos sociais, 
entre outras. 

Método
Apesar de ser um método barato para lim-
peza de terrenos, as queimadas causam 
grande prejuízo ao meio ambiente, à biodi-
versidade, e ao solo. De um ponto de vista 
mais amplo, as queimadas são responsáveis 
por modificações na composição química 
da atmosfera, influindo de forma negativa 
sobre as mudanças climáticas do planeta, 
através do aumento do efeito estufa e do 
aquecimento global.

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

Somente em 2019, já foram registradas 
mais de 100 mil queimadas no Brasil

Elimina nutrientes
De uma forma geral, as queimadas afetam diretamente a vegetação, 
pela sua falta de mobilidade. E afetam indiretamente, eliminando 
nutrientes essenciais às plantas, como o nitrogênio, potássio e o fós-
foro. Entre as espécies da fauna, alguns grupos como os anfíbios e 
os répteis são mais afetados pelos incêndios, pela sua mobilidade 
limitada ou pela necessidade de ambientes muito específicos para 
sua sobrevivência. Queimadas em grandes extensões afetam indire-
tamente a fauna, comprometendo a manutenção de abrigos e ali-
mentação.

Degradação do solo
O solo também é altamente impactado pela ação do fogo, em especial 
a camada superficial, mais fértil, que tem em sua formação, muitas 
bactérias e micro-organismos. O fogo reduz a umidade do solo, acar-
reta sua compactação, impede a absorção da água da chuva, des-
encadeia o processo erosivo, e  contribui significativamente para a 
degradação e redução da capacidade produtiva da terra.

Nesta época do ano, esteja mais atento 
às suas atitudes: não jogue garrafas de 

vidro ou latinhas nas estradas, e cuidado 
com as bitucas de cigarro e a queima 

de lixo doméstico. O fogo tem impactos 
ambientais, econômicos e sociais!

Parabéns a esse profissional que atua na 
pesquisa, no atendimento clìnico, cirúrgico e que 
promove o bem-estar aos animais.
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Curitiba e Região Metropolitana     

Tétano 
O tétano é uma doença infecciosa extremamente fatal em todas as 
espécies de animais domésticos. Essa doença é causada por uma toxina 
que faz uma rigidez no corpo do cavalo, a qual é produzida por uma bac-
téria, que entra por alguma lesão na pele, brocas nos cascos ou feridas 
cirúrgicas. 

A toxina dessa bactéria atua no sistema nervoso central, au-
menta a sensibilidade, faz contrações da musculatura e os sintomas nos 
cavalos são muito parecidos: andar rígido, orelhas duras, protusão de ter-
ceira pálpebra.

Em casos de evolução rápida a morte pode ocorrer de 5 a 7 dias. 
O diagnóstico se baseia nos sinais clínicos que o Veterinário observa junto 
com algum episódio de cirurgia ou feridas contaminadas. 

O tratamento em alguns casos tem sucesso, mas depende muito 
do tempo em que esse animal começou a apresentar os sinais. Então a 
qualquer sinal estranho em seu animal consulte um veterinário de confian-
ça. E lembre-se, para diversas doenças a melhor forma de prevenção é a 
vacinação correta, confira a carteirinha de vacinação do seu anima e con-
sulte seu veterinário. 

A coluna,  NA LENTE, traz sempre imagens de fotógrafos 
profissionais e anônimos que apresentarão ensaios de  
imagens da natureza de diversos lugares por onde passam.
Márcio Fausto, publica mais uma vez lindas 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

 Área rural de Colombo na localidade de São João

Entardecer no Bosque da Uva 

Outro belo entardecer no bairro Santa Gema

Igreja Matriz de Colombo

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

Tétano - Com a evolução da doença, o animal adota uma posição de 
cavalete, a alimentação fica prejudicada e a cauda fica erguida
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DE OLHO NAS REGIÕES

Colombo I

Colombo II

Almirante Tamandaré

14ª FEIRA DE ADOÇÃO DE 
ANIMAIS ACONTECE NO DIA 22

PROGRAMA DE TOSQUIA DE 
OVINOS ABRE INSCRIÇÕES DIA  16

CURSO DE MAQUIAGEM

Para a adoção, é necessário ter mais de 18 anos, portar documento oficial com 
foto, comprovante de residência

Estarão disponíveis animais adultos e filhotes, vacinados e castrados. Além das 
doações, serão realizadas atividades para as crianças, como por exemplo, pinturas 
de desenhos e bexigas. “Além de orientações sobre a guarda responsável e o bem-
-estar animal”, disse o secretário.

Informações 3656-4849

Os criadores de Colombo que ti-
verem interesse em participar do 
Programa de Tosquia de Ovinos, 
devem ficar atentos a data de aber-
tura dos serviços que terão início 
no dia 16 de setembro. O custo 
será de R$ 5,50 por cabeça, rece-
bendo um subsidio da Prefeitura 
Municipal.

Benefícios
A tosquia promove a higienização, proteção e aumento do bem-estar para o ani-
mal, já que nessa época do ano com as temperaturas aumentando os rebanhos 
são atingidos diretamente. Essa prática colabora ainda para a profissionalização 
dos pequenos produtores e uma maior praticidade, uma vez que as tosas são 
realizadas nas próprias propriedades.

A ação é desenvolvida pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento, e no ano passado atendeu cerca de 90 propriedades, com 
mais de 1.300 animais tosquiados.

Mais informações:
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Rua Rua Pedro Pavin, 1022 – Centro
Telefone: (41) 3656-2490

Estão abertas as inscrições 
para o Curso gratuito de Ma-
quiagem. São 50 vagas por pe-
ríodo, ministrado em três tur-
mas (manhã, tarde e noite). 

As aulas vão de 9 a 26 de se-
tembro. Nos turnos da manhã 
e tarde acontecem na Agência 
do Trabalhador. As aulas no-
turnas, no Centro de Conven-
ções Edson Dalke. 

Mais informações: 3657-1015 ou 3698-1160. 

Desconto de 40% 

para pacote de 3 

edições até o final de 

2019.

Publicações em 

Outubro, Novembro e 

Dezembro

Apenas

 R$ 180,00/mês

12,5cm x 35cm

Espaços limitados. 
Aproveite!

ESSE 
ESPAÇO 

PODE SER 
TEU!

Contato: 41 99856-0330
cavalgadasecavalos@gmail.com

De R$ 300,00 por 

 R$ 180,00
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PISTA DE GRAMA

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

SORTEIO DE R$ 3.000,00 EM VALE APOSTAS 
PARA POULES “PERDEDORAS” – ENTENDA 

COMO FUNCIONA

Se você já comprou a rifa be-
neficente para a instalação 
da pista de grama no Jockey 
Club do Paraná, já pode ver 
pessoalmente o carro Zero 
Km que você está concorrendo.

O veículo da montadora Fiat está expos-
to no salão de apostas da arquibancada 
social do Jockey Club do Paraná. Ele ficará exposto no Jockey até o dia 25 
de setembro, quando a rifa será sorteada via Loteria Federal.

Cada bilhete custa R$ 200,00 e são mil bilhetes no total, oferecendo gran-
des chances a todos que quiserem ajudar o Jockey na instalação da pista 
de grama.

Para adquirir bilhetes basta entrar em contato nos telefones 41 3075-2121 
ou 41 99214-7436, ou nos dias de corridas do Hipódromo do Tarumã.

A promoção que sorteará R$ 3.000,00 em vale apostas no dia do Grande 
Prêmio Paraná continua. Com sorteio previsto para às 19 horas do dia 22 
de setembro, ela pode fazer aquela sua poule “perdedora” virar créditos e 
posteriormente dinheiro no seu bolso.

O apostador precisa depositar sua poule “perdedora” nas urnas espalha-
das pelo Salão de Apostas do Jockey Club do Paraná. As com valores iguais 
ou maiores que R$ 10,00 concorrerão a cinco prêmios de R$ 300,00 em 
vale apostas. As iguais ou maiores que R$ 50,00 concorrerão a um prêmio 
de R$ 1.500,00 em vale apostas.

No entanto, pra poder concorrer existem algumas regras que precisam ser 
observadas e seguidas. A primeira delas é que a poule tem que ser “per-
dedora”. Ela também não pode ter sido cancelada. Ambos os casos serão 
auditados e se não se enquadrarem nas regras serão desclassificadas.

RIFA DO CARRO 0KM SERÁ 
SORTEADA DIA 25 DE SETEMBRO

CADA BILHETE CUSTA 
R$ 200,00 E SÃO MIL 
BILHETES NO TOTAL
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