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O SEU JORNAL DO CAMPO

Páginas 2 e 3

Ferrageamento  e  Atendimento Clínico
Curitiba e região metropolitana

41 99912-5297

FABIO WACHESKI
MÉDICO VETERINÁRIO & FERRADOR

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

Bom Jesus • Colombo - PR

Tudo para sua obra bem 
pertinho de você

Campeonato Brasileiro 
de Paraenduro Equestre, 

reuniu os estados do Pr, SC, SP 
e MG, representados por 40 

atletas e 66 inscritos. Evento 
contou com mais de 350 

pessoas. 
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Para construção do Campeonato Brasileiro de Paraenduro, muitos obstáculos foram vencidos desde março/2019.  Alguns obstáculos de 
conhecimento do Paraequestre, outros tantos, piores e velados. Mas TUDO compensou, e se soubesse antecipadamente como seria, faria e 

passaria por tudo novamente, porque VALEU 

VALEU PARAENDURO !!! 

LaÇos & Causos Por Claudiane Crisóstomo Pasquali

VALEU ver na prática, algumas idéias pioneiras: a linda pista de vetcheck feita com bambolês, 
bambu, e tocos de árvore;

Antecedido por resfriamento personalizado e acessível;

VALEU a confraternização das equipes junto com seus cavalos, em harmonia no  
acampamento, com direito a fogueira e gaiteiro;

E no compartilhamento 
de comida típica: Cuca 
de Campos Novos, 
Cuscuz de São Paulo, 
Broa de Polaco de 
Quitandinha e tantas 
outras delícias das 20 
cidades participantes;

Com a alegria no 
compartilhamento 
da comida raíz: 
feijão gordo e 
arroz-carreteiro 
do interior de 
Minas

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

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

Ferraduras Desenvolvidas 
com Alta Qualidade 

Tecnológica

Entrega em todo o Brasil

A FERRADURA 
PURO-SANGUE 

BRASILEIRO

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

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

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

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

VALEU a realização das obras da Cavalaria, que adotou medidas pioneiras em provas equestres, 
voltadas à Acessibilidade e Sustentabilidade; abertura de trilhas respeitando vegetação; uso de saibro 
e areia para segurança dos competidores;

Diversão com parquinho, palhaço e exposição de carros, motos, cães e helicóptero;

Apresentação da Banda da PM; E com o apoio dos bombeiros do GHOST no drone e tendas; VALEU ter 2 boiadeiros no 20km do paraenduro, tão 
semelhantes... que não se conheciam, e desceram do 
pódium pra mostrarem que  somos todos iguais;

 VALEU a equipe voluntária (na foto faltou Ralf, Alcides, Ananias,  Poli e as veterinárias Bruna e Cláudia)

E finalmente, VALEU cantar o hino nacional, com todas equipes viradas 
para as baias,  cobertas por imensas bandeiras do Paraná e Brasil, e que 
encocheiravam nossos grandes parceiros: OS CAVALOS!!

Flavio Arns, o senador da Equoterapia, elogiou a organização  das equipes. O norte do Paraná, 
representado com atleta Kalleo
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O casal de cupins se encontra e inicia o processo de construção do próprio 
ninho, vivem juntos por toda vida nas profundezas da nova colônia. Os 
soldados (fêmeas) e operários (machos) são formados por formas sem 
asas e estéreis e tem a função de cuidar do cupinzeiro tal como formigas 
operárias fazem.

As revoadas são formadas, claro, pelos machos e fêmeas reprodutores. 
Eles deixam seus respectivos ninhos em busca de um companheiro para 
iniciar uma nova colônia. Geralmente, na primavera e verão (épocas úmi-
das) milhares de reprodutores se preparam para a revoada. Primeiro, sob 
ação de hormônios sociais específicos dos cupins, as formas aladas, são 
enviadas a compartimentos subterrâneos.

A saída para fora do cupinzeiro é fechada por centenas de operários, 
o que provoca uma compressão dentro das câmaras de espera. Há um 
momento, que todos aqueles reprodutores presos são acometidos por 
um frenesi. Produzem intensa vibração com as asas, provocando calor, 
os operários então, abrem a saída e milhares de casais saem em revoada 
numa gigantesca e efêmera nuvem de insetos, ocorrida geralmente no 
crepúsculo. 

Uma vez no solo, ou sobre a madeira, se tiverem sorte, encontram o com-
panheiro para o primeiro ato sexual e então o casal se torna um casal real 
que inicia a escavação de uma galeria, terminada numa cavidade mais 
ampla, chamada câmara nupcial, onde após alguns dias ocorre a primeira 
cópula e a fêmea coloca os primeiros ovos.

Bom, cerca de um mês depois da revoada, encontro do casal real, aber-
tura da galeria e postura dos ovos, aparecem as primeiras formas jovens, 
que serão criadas pelo casal real. Quando estas jovens começarem a se 
locomover, o casal real passa a ter apenas a função de procriar e o ma-
cho fecunda a fêmea periodicamente; o casal real permanece na câmara 
nupcial que é alargada pelas operárias para acomodar o corpo da fêmea. 

Quando uma colônia de cupins chega a um certo tamanho (uma colônia 
madura – que pode levar de 3 a 5 anos), eles começam a produzir os 
alados (também conhecidos como: cupins voadores, aleluia ou siriri), ou 
formas aladas.

Esses cupins com asas são maiores que os cupins operários, de cor mais 
escura, e têm olhos compostos para permitir que eles vejam durante o 
vôo nupcial.

O tempo da primavera é quando a maioria das colônias de cupins começa 
a se espalhar.Isso geralmente ocorre após um período de chuva, seguida 
por um clima quente e ensolarado desta época do ano.O enxame é uma 
ocorrência natural que acontece quando uma colônia de cupins estar mui-
to povoada.

Os cupins e suas colônias

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

Castas: Reprodutor, soldado (fêmea), Operário (macho)
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Medicamentos, Suplementos, Vermífugos, 
Acessórios Clínicos e Hospitalares 

Veterinários para grandes e pequenos 
animais, Rações para seu Pet

Preços diferenciados com descontos para 
Associados e Produtores Rurais do Paraná 

APROVEITE NOSSAS PROMOÇÕES

Agora também com vendas 
on-line em www.acpccp.com.br 

Atendimento ao público em geral:
2ª a 6ª das 9 às 18 horas

Sábados das 9 às 12 horas
Loja: Rua Konrad Adenauer, 911 – Tarumã, 
portaria fundos do Jockey Club do Paraná

Curitiba - PR

41 3266-5093
      41 98729-8583

www.acpccp.com.br
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

NOTA DE FALECIMENTO: 
RENATO LUIS LOBO MIRÓ

TERÇA-FEIRA       22 DE OUTUBRO

Faleceu no dia 14 de outubro,  aos 63 anos o 
médico veterinário Renato Luis Lobo Miró, Só-
cio do Jokcey Club do Paraná. Renato exerceu 
a profissão de médico anestesista Hospital Veterinário do Jockey Club do 
Paraná por alguns anos.

Atuou por muitos anos na Secretaria de Estado da Agricultura. Atualmen-
te militava ativamente nas atividades em defesa da Medicina Veterinária.

A Diretoria do Jockey Club do Paraná vêm prestar seus mais sinceros sen-
timentos aos familiares e amigos.
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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

Quando eu era criança costumava assistir ao desenho animado “Os Jet-
sons”. O futuro parecia incrível com automóveis voadores e as pessoas 
se comunicando com o auxílio de telas de TV. Algumas das ficções do de-
senho tornaram-se realidade, mas o que temos hoje é a tecnologia tam-
bém preocupada, além do bem-estar do homem, com o impacto ao meio 
ambiente. Não há também como negar que somente com um meio am-
biente equilibrado há uma melhoria na qualidade de vida do ser humano.

Saímos da era da invenção da roda que criou os automóveis e fez da 
indústria do petróleo a mais poderosa e belicosa do mundo moderno. 
Enquanto os norte americanos ainda insistem com as suas gigantescas 
caminhonetes os europeus tem promovido um movimento contrário. Se-
ria uma reação deste continente aos impactos que a queima do petróleo 
causa ao planeta contribuindo para o aquecimento global. 

Engatinhando
A atualização de fontes renováveis de energia pode auxiliar para que im-
pactemos menos e sintamos com menos intensidade os sintomas do au-
mento de temperatura do planeta. Diversos países da Europa já fixaram 
o ano de 2040 como o limite para a substituição completa de suas frotas 
movidas a combustíveis fosseis para a matriz limpa. Mais de 1 milhão 
de carros elétricos e híbridos já circulam no Velho Continente. No Brasil 
ainda estamos engatinhando neste tema, mas com expectativa de cres-
cimento do setor. Atualmente a nossa frota passa dos 14.000 veículos. 
Mas o que tudo isso tem a ver com o planejamento das cidades? Tudo! 
Vamos explicar...

Frota
Precisamos pensar as cidades do futuro com uma rede que possibilite a 
chegada desta onda de veículos elétricos. Em 2030 há estimativas de que 
a nossa frota chegue em 180.000 carros por ano enquanto hoje temos 
4.000 unidades/ano. Recentemente a Companhia Paranaense de Energia 
(Copel) instalou a primeira eletrovia do Brasil ligando Paranaguá a Foz do 
Iguaçu. Além destas duas cidades outras 6) Curitiba, Irati, Guarapuava, 
Laranjeiras do Sul, Cascavel e Medianeira) receberam eletropostos de 50 
kVA (kilovoltampere) de potência – o equivalente a dez chuveiros elétri-
cos ligados ao mesmo tempo – e três tipos de conectores, próprios para 
atender os modelos de carros elétricos ou híbridos disponíveis no Brasil. 
O futuro chegou, mas precisamos planejar!

Carros elétricos: o 
futuro chegou!

DE OLHO NAS REGIÕES

Colombo I

Colombo II

CÂMARA DE COLOMBO DIVULGA 
LISTA DE CANDIDATOS E LOCAIS 
DE PROVA 

ENCONTRO REÚNE 
PRODUTORES RURAIS

Já consta no site  da organiza-
dora do concurso 01/2019 da 
Câmara de Colombo, a publi-
cação da lista de candidatos e 
o ensalamento, cujas provas 
serão aplicadas no dia 20 de 
outubro no período da manhã.

 A abertura dos portões será às 
7h e o fechamento às 7h45min 
(horário de Brasília). As provas 
terão duração máxima de 5 
horas, nas quais está incluso o 
tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta. Os gabari-
tos oficiais preliminares serão 
divulgados no endereço eletrônico da banca organizadora, no dia subsequente 
ao da aplicação das provas. Os gabaritos definitivos serão divulgados no dia 5 de 
novembro. A organização e aplicação das provas estão sob a responsabilidade da 
FAUEL (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Lon-
drina). 

Mais informações sobre o ensalamento está  disponível no Edital nº 007/2019 – 
Anexo 1 no site da FAUEL  www.fauel.org.br

Diálogo e  palestras sobre o desenvolvimento agropecuário de Colombo, foram des-
taques no encontro entre a  Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento e os produtores rurais do município, no dia 9 de outrubro.

De acordo com o secretário de Agricultura, Márcio Toniolo, “É um momento im-
portante, a equipe de técnicos da secretaria forneceram informações sobre os 
serviços prestados aos agricultores e os programas desenvolvidos pela Prefeitura. 
Os produtores trouxeram suas demandas, suas necessidades e a união faz a força. 
Além de fomentar a atividade agrícola no município”, disse Toniolo.

Entre os assuntos abordados estavam: a emissão e preenchimento correto de No-
tas fiscais de Produtor Rural, Programa de Aquisição de Alimentos e palestra téc-
nica sobre nutrição mineral de plantas – ministrada pelo Engenheiro agrônomo da 
empresa Giro Agro.

O representante da Unidade Regional de Gestão de Projetos para a Região Sul, 
Valter Bianchini, – Oficial de Programas da FAO também marcou presença.
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