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O SEU JORNAL DO CAMPO

Ferrageamento  e  Atendimento Clínico
Curitiba e região metropolitana

41 99912-5297

FABIO WACHESKI
MÉDICO VETERINÁRIO & FERRADOR
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A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), do Governo do 
Estado do Paraná, está realizando a Campanha de Atualização do Reba-
nho, que substitui a campanha de vacinação contra a febre aftosa.

 O Paraná está oficialmente livre da febre aftosa, resultado de mais de 50 
anos de campanhas periódicas de vacinação. As campanhas de vacinação 
serão substituídas pela atualização das informações dos rebanhos, feita 
pelo próprio produtor rural.

Como atualizar
Os produtores rurais de Campina Grande do Sul podem realizar a atuali-
zação das informações no Departamento de Meio Ambiente e Agricultu-
ra ou pelo site do ADAPAR. A apresentação das informações é obrigatória 
e o prazo vai até 30 de novembro de 2019.

Deverá ser informada a quantidade de animais existentes em sua pro-
priedade rural: bois, búfalos, cabras, ovelhas, suínos, cavalos, jumentos, 
mulas, galinhas e peixes. O ADAPAR ressalta que todas as espécies devem 
ser atualizadas.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3676-8147 ou se 
dirija até o Departamento de Meio Ambiente e Agricultura de Campina 
Grande do Sul, localizado na Rua Manoel Martins da Cruz, nº 792, na 
Sede do município.

Campanha de 
Atualização do Rebanho 

substitui vacinação 
contra a febre aftosa 
e prazo encerra em 

novembro

Campina Grande do Sul

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     

12,5cm x 35cm

Espaços limitados. 
Aproveite!

ESSE 
ESPAÇO 

PODE SER 
TEU!

Contato: 41 99856-0330
cavalgadasecavalos@gmail.com

Black friday

De  R$ 300,00 
por 

 R$ 180,00

Desconto 

de 40%
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Com trabalhos embasados na conscientização de 
cavaleiros para o bem-estar equestre nos espor-
tes, lazer e trabalho, o Haras das 8 Virtudes ce-
lebra seus 15 anos em 2019 lançando seu site e 
disponibilizando 20 animais.

O Haras das 8 Virtudes localizado em Amparo/SP, 
é conduzido pelo criador Ricardo Bacellar, enge-
nheiro especializado em marketing. Celebrando 
15 anos em 2019, o criador lança o portal do Ha-
ras, que ressalta seu sólido trabalho focado em 
bem-estar equestre na raça Mangalarga Marcha-
dor, baseado na certificação Sela Verde, conquis-
tada em 2013. O objetivo do plantel é oferecer 
o “cavalo ideal” para apaixonados por esportes 
equestres, cavalgadas e, também, aos que neces-
sitam encontrar animais adequados para exercer 
trabalhos rurais nas fazendas.

As 8 virtudes 
No portal do Haras, pode-se encontrar a explicação de quais são as 8 vir-
tudes esperadas em um cavalo ideal, que na visão do criador são Vontade, 
Inteligência, Rusticidade, Temperamento, Utilidade, Desempenho, Elegân-
cia e Suavidade. É possível, também, conferir as Cavalgadas e Cursos rea-
lizados e oferecidos pelo Haras, que oferece programação exclusiva para 
grupos, de acordo com seus interesses específicos. Além disso, o site dis-
põe de uma área dedicada exclusivamente a fotos e vídeos dos animais 
que estão sendo ofertados, entre eles, garanhões, éguas, potros e potras, 
óvulos e cavalos castrados, totalizando 20 animais. 

Os vídeos de todos os animais estão disponíveis, também, diretamente no 
canal oficial do YouTube do Haras, acessando a PlayList: TENHA O SEU V8, 
ou clique neste link https://bit.ly/2IOlMEk

Serviço:

www.harasdas8virtudes.com.br

Haras das 8 Virtudes lança 
site institucional e venda 

direta de animais

*Por Luciene Gazeta

O cavalo ideal precisa estar 
íntegro e sadio fisicamente e 
emocionalmente. Para isso, 
existem princípios que respeitam 
o condicionamento dos cavalos e, 
em consequência, o incentivam 
a dar o melhor de si” Ricardo  
Bacellar -  criador

“
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O ASSUNTO É.. Por MV Luiz Gustavo Tenório

 “QUAIS SÃO OS SINAIS QUE JUSTIFICAM 
QUE ESTÁ NA HORA DE FERRAR O CAVALO”

Todo cavalo que usa ferraduras precisa 
de um intervalo regular para sua troca, 
não somente devemos trocar por 
conta de ter caído, de estrar gasta ou 
por que teremos uma atividade no fim 
de semana.

Os cascos dos cavalos são estruturas 
que crescem como as nossas unhas 
e cabelos e, por ser um quadrúpede 
o crescimento desses cascos vai 
mudando a posição dos membros 
anteriores e posteriores. Essas 
mudanças vão levar ao cavalo a uma 
força, desgaste excessivo de tendões, 
ligamentos, articulações e musculatura 
mesmo quando o animal está em 
repouso. Pois é uma simples colocação 
de ferradura significa bem-estar desse 
cavalo....

Regularidade 
As ferraduras tem como função 
primordial a proteção dos cascos 
contra o desgaste excessivo que ele 
sofre ao se locomover em diferentes 
terrenos. Hoje temos vários tipos e 
funções de ferraduras, mas mesmo 
assim elas precisam ser trocadas com 
regularidade.

Organização do controle da data, o intervalo 
ideal aqui no brasil é de 5 semanas, o que vai 

proporcionar um bom e seguro desenvolvimento 
do casco. Intervalos menores que 4 semanas são 
prejudiciais, indicados apenas nos casos de cavalos 
com patologias no sistema locomotor;

Observação do casco em relação ao alinha-
mento dos ossos das falanges, do boleto até 

o casco, esse eixo podo falangeano deve ser sem-
pre paralelo, entre os ossos da falange e a superfí-
cie dorsal da muralha do casco. Quando ele deixar 
de existir é sinal que o casco está grande e precisa 
ser aparado para que o eixo volte ao normal;

Observação da parte de baixo, inferior do 
casco, nesse ponto vemos se o casco já está 

maior que a ferradura, engolindo-a, isso é muito 
comum quando temos cavalos ferrados por 8 a 
10 semanas ou por intervalos menores, mas feito 
por um ferrador pouco qualificado. Uma ferradura 
deve sempre cobrir o casco todo, devemos visuali-
zar a ferradura por toda a volta do casco quando o 
casco está pousado no chão.

Ferraduras desgastadas, dependendo do ter-
reno que esse cavalo ande essa informação 

pode ser falha, asfalto por exemplo, pois ocasiona 
um desgaste excessivo das ferraduras mesmo em 
poucas semanas. Quando esse animal anda em 
terrenos macios as ferraduras desgastadas passam 
a ser um bom ponto de observação.

Cravos frouxos, os cravos são muito impor-
tantes pois fazem a fixação da ferradura no 

casco, e por conta disso muitos acham que o mais 
importante é a quantidade deles, na verdade nun-
ca é a quantidade que vai importar e sim a quali-
dade do casco, do manejo e do serviço do ferrador. 
Cravos muito baixos ou rasos afrouxam com facili-
dade, mosca irrita o animal fazendo com que ele 
bata com os cascos violentamente no chão com 
mais frequência, o que também afrouxa mais ra-
pidamente as ferraduras. Cavalos que andem em 
terrenos alagados também afrouxam a ferradura 
ou mesmo arrancam elas antes do prazo.

Luiz Gustavo Tenório, Médico Veterinário e Ferrador
Ferrador responsável por toda a organização, planejamento e administração de Blacksmith área dos 

Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. luizgustavotenorio@gmail.com

E que sinais nós temos e devemos levar em 
consideração para a troca dessas ferraduras

Cavalos atletas devem ter um acompanha-
mento do seu calendário de atividades bem 

ajustado para que as ferraduras sejam trocadas 
sem prejudicar o rendimento do animal nas com-
petições, lembrando sempre que menos que 4 se-
manas não é correto.

Manejo das baias, isso é um ponto funda-
mental para tudo quando se tem cavalo, 

uma cama suja e úmida leva a podridão dos cas-
cos, deixando-os mais fracos e com um crescimen-
to menor. As baias devem sempre ser limpas, secas 
e arejadas.

Excesso de suplementação também é um 
grave problema que tem retardado o cres-

cimento dos cascos e comprometido a qualidade 
deles. Cavalos precisam de um bom volumoso, ca-
pim, e de ração de qualidade.

Lembrem-se, se temos cavalos ferrados temos sim a obrigação de trocar as ferraduras 
regularmente, isso é uma questão de Bem-Estar para ele.
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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

Raphael Rolim é biólogo, especialista em Gestão e 
Planejamento Ambiental, mestre em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento e professor universitário

Por Raphael Rolim

Neste final de semana fui tocado por uma frase vinda do meu pai. Quando 
conversávamos sobre generalidades da vida e caímos no assunto consumo, 
ele insistentemente me repetia um questionamento: “Meu filho, comprar 
isso é necessário? Você realmente precisa disso?” Toda hora que ele repe-
tia esta pergunta eu lembrava das minhas aulas aonde eu explicava a im-
portância dos 5 R’s aos meus alunos. Quando falamos em repensar, reduzir, 
recusar, reutilizar e reciclar fazemos uma análise importante sobre o nosso 
modo de vida, consumo e preocupação com o planeta. 

Mais reflexiva
Voltando há alguns meses fiquei surpreso pela explanação de meu afilha-
do sobre os 8 R’s. Isso mesmo! O que começou após a Segunda Guerra 
Mundial devido a escassez de produtos industrializados com os “3 R’s” já 
chegou em 8 ratificando a discussão da sustentabilidade. São eles: refletir, 
reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar, responsabilizar-se e repassar. 
Percebi então que a discussão iniciada com reduzir, reciclar e reutilizar ti-
nha tomado uma característica muito mais reflexiva ao longo do tempo. 
Os três verbos iniciais que possuíam um caráter muito mais mecânico de 
realizarmos em nosso dia a dia tinham tomado um aspecto mais amplo. 

Umbilical 
Mas o que faz um pré-adolescente e um senhor de 60 anos de idade fala-
rem sobre o mesmo tema demonstrando preocupação com o planeta? A 
questão ambiental passou a fazer parte de nosso cotidiano. Talvez aquilo 
que os cientistas reunidos em 1972, na primeira grande reunião da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) em Estocolmo, imaginavam finalmente 
está acontecendo. A onda verde chegou! E chegou porque finalmente 
percebemos que a nossa qualidade de vida está umbilicalmente ligada 
ao meio ambiente. 

Realmente
Até mesmo os que escrevem atrocidades a respeito do tema não tem 
convicção em suas palavras. A natureza é implacável e a nossa relação 
com ela deve ser um casamento harmonioso. Aqueles que ainda não 
acordaram para esta realidade passarão, nós passarinho (parafrasean-
do o poeta Mario Quintana). Nós realmente precisamos disso! Obrigado 
meu pai pelos ensinamentos e reflexões.

Você realmente 
precisa disso?

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

Bom Jesus • Colombo - PR

Tudo para sua obra bem 
pertinho de você

Olhar Verde
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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

Constantemente me deparo com pessoas se referindo aos termos “Re-
serva Legal” e  “Área de Preservação Permanente – APP” como sendo 
sinônimos na sua qualificação. São figuras jurídicas distintas, criadas no 
Código Florestal, mas que tem como objetivo em comum, a proteção, 
recuperação e manutenção das condições ambientais, levando em consi-
deração os fatores bióticos e abióticos.

Área de Preservação Permanente 
De acordo com o Código Florestal, Lei 12.651/2012, artigo 3º, entende-
-se por Área de Preservação Permanente (APP): área protegida, coberta 
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversida-
de, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 
bem-estar das populações humanas. A manutenção das APPs assegura 
ao homem a proteção contra os impactos derivados da exploração de 
recursos naturais, como deslizamentos,  enchentes e instabilidade climá-
tica, além de terem importante função na manutenção da Biodiversida-
de. As APPs são basicamente determinadas pelas características de rele-
vo, hidrografia e fitogeografia, e apresenta restrições mais severas para 
sua utilização. Só para exemplificar, considera-se APP, as áreas marginais 
de rios, lagos e lagoas naturais, nascentes, encostas, chapadas, topo de 
morros, restingas e manguezais, onde cada uma destas feições tem pa-
drões específicos para serem ou não caracterizadas como APP. 

Reserva Legal 
Corresponde a 20% da área da propriedade (Isto para a área dos Cam-
pos Gerais), que podem ser utilizados e manejados de forma sustentável, 
e sua localização não depende de características físicas como as APPs, 
podendo o proprietário definir a sua localização dentro da propriedade. 
Tem como função, “assegurar o uso econômico de modo sustentável dos 
recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação 
dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, 
bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa”.

Resumidamente, a diferença entre a Reserva Legal e a Área de Preserva-
ção Permanente é que, na primeira, é possível utilizar uma porcentagem 
da propriedade para a exploração de recursos de forma sustentável. Já as 
APPs são áreas proibidas de manuseio, abrindo exceção apenas para fins 
de preservação, reflorestamento e estudos biológicos.

Nossa fazenda é voltada para  locação do 
espaço onde você pode realizar eventos, 

aniversários, casamentos, confraternizações, 
reuniões de empresas, etc. 

O endereço é: 
BR 277 km 148 (1,5km após entrada da Colônia 

Witmarsum, a esquerda)
www.espacodocampo.com.br

Email: ninelugarini@yahoo.com.br
(41) 99800-0217

Diferença entre 
Reserva Legal e Área de 

Preservação Permanente

E agora no verão, 
visita à cachoeira mais 
alta da região
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Medicamentos, 
Suplementos, 
Vermífugos, Acessórios 
Clínicos e Hospitalares 
Veterinários para 
grandes e pequenos 
animais, Rações para 
seu Pet

APROVEITE NOSSAS PROMOÇÕES

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

PROMOÇÃO DE NATAL 
DARÁ R$ 5 MIL EM 

VALE APOSTAS

O Jockey Club do Paraná lançou uma nova promoção para os 
apostadores. Os turfistas poderão trocar todas as suas poules 
perdedoras, independente de valor, por cupons para concorrer a 
seis prêmios totalizando R$ 5 mil reais em vale apostas.

Todas as apostas perdedoras realizadas na Casa de Apostas do 
Jockey Club do Paraná (AC 255) poderão ser trocadas. A cada R$ 
50,00 em apostas o turfista ganha um cupom para ser depositado 
na urna. É necessário colocar o nome – de preferência completo – e 
o número de telefone para identificação do sorteado.

A promoção é válida até 22 dezembro de 2019, quando acontecerá 
o sorteio. Serão seis prêmios, com os seguintes valores, todos em 
vale apostas:

1° Prêmio: R$ 2.000,00; 2° Prêmio: R$ 1.000,00; 3° Prêmio: R$ 
500,00; 4° Prêmio: R$ 500,00; 5° Prêmio: R$ 500,00 e 6° Prêmio: R$ 
500,00. 

Algumas regras são importantes: não é permitida a participação 
de funcionários digitadores; o Jockey reserva-se o direito de não 
aceitar poules caso veja que os portadores pegaram as mesmas do 
chão ou lixo, pois entende que isto é uma atitude desleal com os 
outros concorrentes; os vales apostas terão validade de 60 dias a 
partir da data da emissão, sendo que os portadores poderão utilizá-
lo fragmentado no valor mínimo de R$ 50,00.

O Jockey conta com a participação de todos e deseja aos participantes 
boa sorte!

PREVINA-SE
Creolina com 13% de desconto
Ideal para desinfectar os ambientes 
dos animais e evitar a proliferação de 
moscas, bactérias e fungos


