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O SEU JORNAL DO CAMPO

O Médico Veterinário Marcelo Martins Junior explica que 
a boca do cavalo já pertence ao trato digestório do cavalo. 
Enzimas, mastigação e saúde bocal, são pontos relevantes no 
tema da coluna “O Assunto é...” dessa edição

Qual a 
relação da 

mastigação 
do cavalo 

com o trato 
digestório?

COLOMBO

55ª Festa da 
Uva  segue com 
agenda de shows, 
gastronomia e 
diversão para 
toda família. 
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Ferrageamento  e  Atendimento Clínico
Curitiba e região metropolitana

41 99912-5297

FABIO WACHESKI
MÉDICO VETERINÁRIO & FERRADOR

Hematologia, Bacteriologia,
P.R.P. e GTA

Exame de Anemia Infecciosa 
Equina e Mormo
Exame Citológico

(41) 3267-7563
(41) 99943-0235

 paddocktiba@paddocktiba.com.br
Dra. Helena Kyoko Abe

JUROS REDUZIDOS

Banco do 
Brasil vai 
financiar 
casas para 
agricultura 
familiar
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LaÇos & Causos
Por Claudiane Crisóstomo Pasquali

Tenho conhecido nestas andanças, 
muitos apreciadores de bebidas 
diferentes, que combinam com a 
estação do ano. No verão sempre 
surgem os drinks da moda. Alguns 
anos atrás era o Apperol, e este ano 
ressurge uma bebida dos anos 60, o 
Gin Tônica, atualizada para o século 
21, com pimentas em grãos, rode-
las de cítricos, ervas aromáticas e 
muito gelo. É quase uma salada, e 
por isso combina com o verão.

A temperatura também dita a be-
bida a ser consumida: com calor 
cerveja, com frio vinho. O horário 
também pode importar, como por exemplo, não tomar whisky antes 
do pôr-do-sol. Ou ainda o local turístico visitado: estar na Alemanha e 
não tomar uma cerveja ou vir para o Brasil e não tomar uma caipirinha, 
pode ser no mínimo uma gafe. E falando em caipirinha, surge ela: a 
cachaça.

Vulgarmente conhecida como pinga, é a bebida mais desconvencional 
e desobediente. Não precisa de estação do ano, horário, e em alguns 
locais do interior são parte de ritual de encontro entre amigos. Apesar 
de não ser consumidora, sou apreciadora das histórias que envolvem 
esta bebida, e, quando conheci com amigos mineiros a intrigante João 
Andante, vi que era uma cachaça recheada de emoção.

O nome João Andante, tradução literal de Johnnie Walker (o famoso 
whisky), foi alterado para O Andante, em 2014, depois de sofrer pro-
cesso por imitação, da fábrica do whisky. Só este fato já caracterizaria 
a desobediência que citei e que admiro nas cachaças, mas O Andante 
ainda carrega uma certa afronta no seu rótulo.

Ao contrário do elegante whisky, que no rótulo tem uma cavaleiro de 
cartola, paletó, botas e bengala, no rótulo da cachaça tem um matuto 
de chapéu de palha, maltrapilho, botina e, no ombro, uma vara com 
saco de roupas pendurado na ponta. Quem imagina que o processo 
de mudança de nome atrapalhou o crescimento da fama da cachaça 
mineira, se engana.

Ficou ainda mais famosa e se multiplicou. Nasceu a Maria Andante, que 
ainda não tive oportunidade de conhecer. Mas tenho certeza que os 
amigos mineiros, que me apresentaram o João Andante ou O Andante, 
que me rendeu este “causo”, me apresentarão em breve a esposa dele. 
E não vai ser no interior de Minas, da onde ela vem, mas no oeste de 
Santa Catarina, mais precisamente em Campos Novos, mais precisa-
mente no final de março.

E tenho a certeza que me renderá um novo “causo”.

*Claro que neste causo estou falando apenas de consumo consciente, 
regrado e não desalinhados com o “beber socialmente”.

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

cavalos. Contato: claupasquali@uol.com.br

JOÃO DAS PINGAS
O fotógrafo Marcio Fausto, tem registrado belíssimas imagens da 

cidade de Colombo ao longo dos anos. A cidade completou no 
dia 5 de fevereiro 130 anos. Seu olhar apurado, atrelado à sua 

sensibilidade e experiência profissional, faz que por detrás da lente, 
Fausto emoldure imagens belíssimas.

Para celebrar os 130 anos, algumas imagens desse fera dos cliques.

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

Entardecer em 
julho de 2019. 
Vista do alto da 
Igreja Matriz 

Rua XV, março 
de 2019 no 
centro de 
Colombo

Casa da Cultura, 
janeiro de 2018 
num dia de sol e 
céu azul

Morro da 
Cruz, janeiro 

de 2018.  
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Abertura da 55ª Festa da Uva 
movimenta o Parque de Eventos 

em Colombo

Secretário de Agricultura, Márcio Toniolo, deputado Romanelli, Beti Pavin e 
secretário de Indústria e Comércio,  Antonio Ricardo

Vereadores - Abertura da festa contou com uma sessão solene em comemoração 
aos 130 anos do aniversário do município de Colombo

Presidente da Câmara de Colombo, vereador Vagner 
da Viação com a prefeita Beti Pavin

Padre Cleberson, abençoou a festa, produtores e 
cantou junto com o grande público presente

Autoridades: Deputado Alexandre Cury, Antonio Ricardo, prefeita 
Beti e vice Sérgio Pinheiro, deputado Romanelli e Vagner da Viação

32 produtores

30 pontos diversos entre 
alimentação e bebidas

+ de 20 empresas 
expositoras

Aproximadamente 300 
famílias de agricultores 
que irão expor seus 
produtos na 28 exposição 
de frutas e hortaliças 

+ de 2.000 pessoas 
envolvidas diretamente 
entre empresas, 
comerciantes, agricultores 
e funcionários. 

Estima-se vender 13 mil 
litros de vinho e 12 mil 
quilos de uva

INDICADORES DA FESTA...

Milhares de pessoas circularam no primeiro dos cinco dias 
da 55ª Festa da Uva de Colombo. Uma sessão solene em 
comemoração aos 130 anos do aniversário do município 
de Colombo foi realizada pela Câmara Municipal de Co-
lombo, seguida da Missa e Show do Padre Cleberson. 

A programação segue até domingo dia 9 com diversos 
shows. Informações no site  colombo.pr.gov.br e nas redes 
sociais da Prefeitura de Colombo

De acordo com o secretário de Agricultura e Abastecimen-
to, Marcio Toniolo, a festa é uma tradição. “É a presença 
da cultura italiana , da gastronomia e a participação da 
família e agricultores colombenses que tornam a festa um 
sucesso pela sua tradição” disse Toniolo.
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Raphael Rolim é biólogo, especialista em Gestão e 
Planejamento Ambiental, mestre em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento e professor universitário

Por Raphael Rolim

Quando a sociedade parece ter acordado para a importância de preservar-
mos o que ainda temos de vegetação surgem fatos para trazer a descrença 
no ser humano. Recentemente observamos a discussão sobre a restinga 
em nosso litoral. Primeiramente vamos trazer a definição de restinga que 
nada mais é do que uma formação vegetal próxima ao mar em bancos de 
areia composta principalmente por plantas arbustivas e herbáceas. Os ar-
bustos parecem muito com as árvores comuns mas apresentam inúmeras 
ramificações atingindo no máximo 6 metros de altura. Já as herbáceas pos-
suem o caule fino sem casca e também não atingem muita altura.

Entendendo agora do que se trata este tipo de vegetação precisamos tam-
bém compreender que uma das principais funções da restinga é a de evitar 
a erosão das praias fixando areia e dunas. Este manejo deve ser realizado 
de tal forma que este ecossistema, integrante do Bioma Mata Atlântica, 
mantenha a sua vitalidade e função ecológica. Vemos então que não é di-
fícil a percepção do quão importante é os municípios agraciados com esta 
vegetação realizarem planos de manejo para estas áreas. Aí temos então 
um problema.

Primeiro porque poucos municípios possuem em seus quadros de servido-
res, profissionais capacitados para realizarem esta análise da vegetação. Ao 
mesmo tempo, a falta do manejo destas áreas pode acarretar uma série de 
problemas de saúde e segurança pública. Os resíduos sólidos deixados por 
indivíduos que acabam pernoitando entre a vegetação podem acabar se 
tornando locais propícios para a reprodução do mosquito da dengue assim 
como esconderijo para bandidos.

Como solucionar isso? As prefeituras devem realizar a limpeza dos locais e 
agir com as forças de segurança pública e assistência social para que crimes 
não ocorram nestes locais. O que não podemos é imaginar que realizando 
a retirada desta vegetação resolveremos estes problemas. 

A culpa é da Restinga?

Olhar Verde

Desde 2006

41 99907-7105

Parabéns ao povo 
colombense que com 

muito orgulho carrega 
no sangue a história 

dessa colônia italiana 
respeitada em todo 

Paraná.

130 anos de história, 
vida, cultura e tradição.

Desde 2006

41 99907-7105
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A boa impressão 

é a que fica!

Parabéns Colombo pelos 130 anos. 
Orgulho de fazermos parte dessa 

história! 
Viva Colombo!!!

Rodovia da Uva, 2867, km 04 - Colombo / PR - kelygraf@terra.com.br

IMPRESSOS OFF-SET • CARTÕES DE VISITA • NOTAS FISCAIS • PAPEL CARTA • ENVELOPES • FOLDERS • PASTAS

41 3621 1125        www.kellygraf.com.br     

ODONTOLOGIA EQUINA
Por MV Marcelo Martins Junior 

Marcelo Martins Junior é médico veterinário • contatovethorse@gmail.com / Instagram: @marcelovethorse/ @equipevethorse

Animal com aumento da face do lado direito devido 
a uma sinusite secundaria a problemas dentários. 
Animal de apenas 2 anos. 

Primeiramente, precisamos saber que a boca do 
cavalo já pertence ao trato digestório do cavalo (fi-
gura 1). Durante a mastigação, já existe uma enor-
me quebra dos alimentos, com uma movimentação 
mastigatória de 70-90 movimentos por minuto.

Também ocorre uma grande liberação de saliva, 
40-90 ml/minuto. Esse grande volume de saliva 
tem como objetivo umedecer o alimento ingerido 
e também realizar um tamponamento do ácido li-
berado no estômago do cavalo.

Função das enzimas
Depois de bem triturado o alimento pelos dentes, 
o bolo alimentar chega ao estômago, que tem um 
espaço pequeno. Para um cavalo de 500 kg, deve 
existir um estômago de pelo menos 12L de capa-
cidade. Nele existe liberação de algumas enzimas 
e do ácido clorídrico que ajudam na quebra dos 
alimentos, mas nada melhor que a quebra pela 
mastigação. Como a capacidade de volume é baixo 
no estômago, a ingestão de grãos deve ser bem 
fracionada durante o dia, visando a necessidade 
particular de cada cavalo.

Alimento bem triturado
Logo após o estômago vem intestino delgado (fi-
gura 1) onde deve passar por parte de uma diges-
tão enzimática ou química. Ou seja, existem enzi-
mas que irão quebrar as moléculas dos alimentos 
ingeridos e a partir dessa quebra devem ser ab-
sorvidos. Porém, se o alimento não tiver sido bem 
triturado, haverá uma deficiência na quebra quí-
mica, consequentemente não haverá muita absor-
ção dos nutrientes ingeridos. Isso porque o cavalo 

não dispõe de muita secreção de enzimas como 
muitos outros animais, as quais auxiliam nessa 
porção da digestão. A maior parte da digestão do 
cavalo se vai para o intestino grosso, onde existirá 
uma grande digestão bacteriana, que vai realizar 
toda digestão das fibras ingeridas pelo cavalo. Até 
passar por todas as câmaras do intestino grosso, o 
bolo alimentar vai sendo formado em bolo fecal no 
fim dos seus segmentos até ser defecado.

Então qual a relação da 
mastigação com o trato digestório 
completo do cavalo?
Após observarmos todos os segmentos, vimos que 
o alimento deve estar bem triturado  para ter um 
grande aproveitamento na absorção dos nutrien-
te, no intestino delgado e depois na fermentação 
do intestino grosso. Porém, se a não houver qua-
lidade na saúde bocal, muitas pontas de esmalte 
que diminuem a mastigação (figura 2), doença pe-
riodontal que gera muita dor e perda do alimento 

e ou ingestão de 
partículas não 
trituradas, ou 
até fraturas den-
tárias (figura 3), 
levaram alimen-
tos praticamen-
te inteiros para o 
restante do trato 
digestório. 

O resultado: no 
intestino delga-

do não haverá absorção completa dos nutrientes, 
pode haver uma compactado das fibras por não 
estarem completamente trituradas formando um 
grande bolo alimentar que não passará pelo pouco 
espaço que existe no interior desse segmento. No 
intestino grosso, também pode existir compacta-
ção, mesmo tendo um diâmetro maior.

 Mas também existe grande possibilidade de che-
gar grãos inteiros devido a falta da mastigação, 
lembrando que grãos são carboidratos, e esse nu-
triente no meio da digestão bacteriana pode cau-
sar um distúrbio, deixando o ambiente com um pH 
ácido, matando muitas bactérias e causando um 
timpanismo (grande produção de gás, distensão 
do intestino grosso e muita dor).

Ou seja, a saúde bocal do cavalo é de extrema im-
portância para uma melhor digestão no restante 
do trato digestório, elevando a absorção de nu-
trientes, mantendo a função de cada segmento 
normalmente e diminuindo as chances de distúr-
bios intestinais que podem gerar grandes perdas 
nos cavalos.

QUAL A RELAÇÃO DA MASTIGAÇÃO 
DO CAVALO COM O TRATO DIGESTÓRIO?
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SHOW RURAL

Com o Descomplica Rural, a maioria 
dos processos sai do papel e migra 
para o Sistema de Gestão Ambiental. 
Algumas licenças serão emitidas 
automaticamente.

Governador 
apresenta 
programa 
Descomplica 
Rural em Cascavel

Banco do Brasil vai 
financiar casas para 
agricultura familiar

Produtores rurais paranaenses que desejam 
construir suas casas têm um novo incentivo do 
poder público. O Governo do Paraná e o Banco 
do Brasil firmaram uma parceria que oferece fi-
nanciamentos de R$ 50 mil para a execução das 
obras dentro do Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

O primeiro contrato que marcou o início dos 
trabalhos foi assinado durante o 32.º Show Ru-
ral, em Cascavel.

Recursos, de até R$ 50 mil por família, poderão ser usado por 
produtores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (Pronaf). Iniciativa prevê carência de três 
anos e juros reduzidos de financiamento.

VANTAGENS 
As famílias terão um perí-
odo de três anos de carên-
cia para começar a pagar as 
prestações. A taxa de juros 
será de 4,6% ao ano para o 
pagamento do crédito ad-
quirido em até 10 anos.

Os engenheiros e técnicos da 
empresa farão a elaboração 
dos projetos construtivos, 
fiscalização e acompanhamento 
dos produtores em todas as 
etapas da construção” Jorge 
Lange - presidente da Cohapar

“

O programa Descomplica Rural, tem 
como objetivo  induzir o desenvolvimen-
to sustentável com metodologia mais 
moderna, e permitir a geração de novos 
negócios e mais empregos no setor. 

 Com o Descomplica Rural, os processos 
agora devem sair  do papel e migram para 
o Sistema de Gestão Ambiental (www.
sga.pr.gov.br), do Instituto de Água e 
Terra (IAT), onde o produtor informa seu 
novo empreendimento (granja, tanque, 
aviário, etc) e, a depender do tamanho, 
já obtém licença prévia.

Sem burocracia
 “É um programa fantástico porque tira a 
burocracia, as amarras, o impedimento 
de quem quer trabalhar”, disse. “Quem 
construir um aviário com até 6 mil metros 
quadrados ou investir na produção de 
peixes com até 13 hectares não precisa 
mais de licenciamento”, afirmou Ratinho 
Junior.

 O Descomplica Rural é um trabalho de 
muitos técnicos e ambientalistas no senti-
do de desburocratizar a máquina pública. 

AVANÇOS 
O programa reúne alterações em resoluções, portarias e 
processos internos da área ambiental para simplificar a 
relação com a agropecuária. Outra ação é a inserção de 
empreendimentos que ainda eram licenciados pelo Siste-
ma Integrado Ambiental (SIA) dentro da nova metodologia 
estadual.

Ao acelerar a emissão de licenças prévias e estender os prazos 
para obtenção ou renovação das licenças ambientais, o Go-
verno do Estado acompanha a evolução do setor produtivo 
sem deixar de lado a legislação, afirmou o secretário estadual 
do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes. 
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(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

No mês de fevereiro, a Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Saúde e de Meio 
Ambiente promove os mutirões “Colombo Sem Mosquito”. As ações acontecem nos bair-
ros Atuba e Rio Verde e fazem parte do recém-lançado mutirão metropolitano de preven-
ção a focos do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Antoninho Barth, o mutirão busca criar um cin-
turão de proteção às populações. “O Paraná já tem perto de 10 mil casos e precisamos da 
ajuda das pessoas para manter as nossas cidades do entorno sem focos do mosquito”, disse.

Fevereiro na sua rua
No bairro Atuba, o mutirão entra em ação no dia 13 de fevereiro da Rua Huxley até Rua 
Luiz Alberto Ferreira e no dia 14 da Rua Luiz Alberto Ferreira até Rua Abel Scuissiato. Já 
no bairro Rio Verde, o mutirão passará no dia 17 de fevereiro da Rua da Pedreira até Av. 
Londres e dia 18 da Av. Londres até Rua Princesa Izabel.

Vale lembrar a ação é liderada pelo Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos 
Sólidos Urbanos (Conresol), e a ideia é que seja realizada ações conjuntas das secretarias 
municipais de Saúde e do Meio Ambiente visando prevenir a infestação na Região Metro-
politana de Curitiba.

Colombo Sem Mosquito
Em uma ação integrada entre as secretarias municipais de Saúde e do Meio Ambiente, a 
prefeitura promove desde 2016, o mutirão “Colombo sem Mosquito”, que faz a coleta de 
entulhos em regiões vulneráveis nos bairros da cidade.

Em três anos, o mutirão recolheu mais de 3 mil toneladas de lixo e entulhos pela cidade. 
“Nosso objetivo é conscientizar a população sobre a importância da separação dos re-
síduos, além de realizar o descarte corretamente, contribuindo com o meio ambiente e 
prezando pela saúde de todos”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Evandro Busato.

Mutirão “Colombo Sem 
Mosquito” acontece em 

fevereiro nos bairros 
Atuba e Rio Verde

Ação visa conscientizar a população em relação à 
proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor 

da dengue, febre chikungunya e do zika vírus

1. Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água;
2. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada;
3. Não jogue lixo em terrenos baldios;
4. Se guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo;
5. Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje;
6. Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda;
7. e guardar pneus velhos, retire toda a água e mantenha-os em locais cobertos, 

protegidos da chuva;
8. Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas possam impedir a 

passagem da água;
9. Lave com frequência, com água e sabão, os recipientes usados para guardar água, 

pelo menos uma vez por semana;
10. Os vasos de plantas aquáticas devem ser lavados com água e sabão, toda semana. É 

importante trocar a água desses vasos com frequência.

DICAS DE PREVENÇÃO



8       CAVALGADAS E CAVALOS  •  1 A 15 FEVEREIRO 2020   

FESTA DA UVA 
DE COLOMBO

www.festadauva.colombo.pr.gov.brfacebook.com/festadauvaclbo instagram.com/festadauvacolombo

05 a 09/fev 
PARQUE DA UVA

Maior festa da 
maior Colônia Italiana 

do Paraná

JEANN E JULIO

8 FEV

DIEGO E ARNALDO

8 FEV

CHITÃOZINHO E XORORÓ

9 FEV

CLEBERSON EVANGELISTA
5 FEV

ATITUDE 67

7 FEV

FERNANDINHO

6 FEV


