
CAVALGADAS E CAVALOS  •  COLOMBO  •  30 MAIO 2020    1 ANO VI • NO 92 • 1 A 15 JANEIRO • 2019www.cavalgadasecavalos.com.br ANO VI • NO 116 • COLOMBO, 30 DE MAIO • 2020

O SEU JORNAL DO CAMPO

Pág 5

NESTA EDIÇÃO

Pág 2

Pág 4

LAÇOS E CAUSOS
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COLUNA DO JOCKEY 

A colunista, Claudiane, fala 
sobre a coragem. A sua? 
Talvez!

Estado dribla o coronavírus 
pelo status livre de aftosa
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COISAS DO CAMPO
O colunista, Ralf Andreas, 
fala sobre três espécies de 
abelhas e suas contribuições 
para o ecossistema.
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• Derby Paranaense
• Dr. José Caetano Ferreira 
Neto é o novo diretor 
jurídico do JCP.

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

Cuidados com os 
cavalos no frio: qual a 
melhor medida para 
que meu cavalo fique 
bem no inverno?
A Zootecnista Raisa Fantin, destaca na coluna O Assunto É... 
questões de nutrição, consumo de água, conforto térmico e manejo 
preventivo. Pág. 3
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LaÇos & Causos
Por Claudiane Crisóstomo Pasquali

Já conheci gente valente, corajosa de verdade! No meio rural,  
já assisti gente montando em boi bravo, andando em mata de 
cobreiro, carneando javali meio vivo meio morto. Eu mesmo - que 
me acho hoje, dia após dia com menos coragem- me aventurei 
em montar em búfala louca (com 15 anos a coragem é outra) , e 
tantas outras peripécias, dignas de única filha mulher, no meio de 
3 irmãos homens arteiros.

A coragem, pra mim, é faca de dois cortes: se falta é covardia (dos 
piores defeitos do ser humano), se exagera, tende a levar mais 
rápido à destinos incertos: morte, miséria, etc.

Mas nenhum grupo, absolutamente nenhum, é mais corajoso 
do que a equipe de médicos, enfermeiros, ajudantes de limpeza, 
motoristas de ambulância, coveiros, que atuam hoje em dia no 
combate ao Coronavírus.

A maioria de nós, creio, não tem mais paciência e disposição para 
escutar notícia ruim, seja de políticas federais em desacordo com 
a OMS, seja de aumento de índices de mortes no Brasil perante o 
cenário mundial.

Porém, confesso, que quando entrevistam médicos, enfermeiros 
e outros corajosos, subo o volume da televisão, chamo marido e 
filhos, para que escutemos heróis falando.

Optaram por morar longe de seus maridos, esposas, filhos e pais, 
para garantir a saúde destes e dos pacientes que cuidam, durante 
a pandemia. Moram em lugares com pouco conforto, longe dos 
seus, não sendo remunerados de forma compensatória.

Sim, o termo CORAGEM tem uma foto no dicionário: Profissionais 
da Saúde.

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

cavalos. Contato: claupasquali@uol.com.br

O NOME DELES É 
CORAGEM

Volume de resíduos 
sólidos aumenta durante 

pandemia
De acordo com os dados divulgados pela Prefeitura Municipal por 
meio da Secretaria de Meio Ambiente houve um aumento significati-
vo em relação a quantidade gerada de resíduos sólidos domiciliares no 
município – devido as medidas de quarentena, isolamento e distancia-
mento social adotadas para combater à epidemia do novo Coronavírus 
(COVID-19) – no país.

“Os munícipes estão passando mais tempo em suas casas e consecu-
tivamente gerando mais resíduos sólidos. Identificamos que nos últi-
mos meses, março e abril, houve um acréscimo de 30% na geração de 
resíduos sólidos domiciliares”, disse o secretário de Meio Ambiente 
Evandro Busato.

Ampliada
Para suprir a demanda, as equipes de coletas foram ampliadas, como 
por exemplo, de Resíduos de Construção Civil, – para atender as ne-
cessidades das solicitações dos moradores. Os agendamentos de co-
leta de madeiras e móveis inservíveis também aumentaram em 25%. 
“Já a coleta de galhos e caliças iniciamos em março então não temos 
parâmetro para avaliação”, ressaltou Busato.

COLOMBO MEIO AMBIENTE

Informações:
Acesse o site da Prefeitura Municipal e clicar na 
página da Secretaria de Meio Ambiente http://

sustentavel.colombo.pr.gov.br/. 
Agendamento para a coleta de galhos, caliças, 

móveis velhos e madeiras: 3656-4849
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O ASSUNTO É.. *Por Raisa Larcher Fantin - Zootecnista 

CUIDADOS COM OS CAVALOS NO FRIO: 
QUAL A MELHOR MEDIDA PARA QUE MEU CAVALO 

FIQUE BEM NO INVERNO?

Quando a estação fria do ano começa te-
mos o período de vazio forrageiro, que 
nada mais é que a diminuição em quan-
tidade e qualidade das forragens disponí-
veis. Ao mesmo tempo, os cavalos come-
çam a ter uma demanda energética maior 
para se manterem aquecidos no frio. 

Estratégias
Algumas estratégias são utilizadas para 
atender à exigência nutricional do animal 
nesse período, como forragens conserva-
das, fornecimento de alimentos com maior 
qualidade ou alteração dos níveis de ener-
gia do concentrado. Toda mudança na ali-
mentação deve ser feita de forma gradual, 
para que o trato digestório do animal pos-
sa se adaptar ao novo alimento.

Aumente consumo de água
É no frio também que os cavalos diminuem 
o consumo de água, então é indicado o 
monitoramento dessa questão. A limpeza 
e a troca daáagua estimulam o consumo 
hídrico, juntamente com o fornecimento 
diário de sal mineral, fundamental para 
uma dieta equilibrada.

Conforto térmico
 Propiciar um abrigo que proteja da chuva 
e do vento vai colaborar para que o cavalo 
fique bem no inverno. Esse lugar deve ser 
arejado, limpo e seco. Caso o animal per-

maneça na cocheira, permitir contato com 
outros cavalos e atividades que ele possa 
se exercitar são fundamentais para a inte-
gridade física  e mental dos equinos.

Cuidados no inverno
Na estação fria, o organismo dos equinos 
lança mão de algumas medidas de prote-
ção, como a pelagem de inverno. Com o 
objetivo de facilitar a higienização ou por 
motivos estéticos, algumas pessoas tosam 
os cavalos. Nesses casos é indicado prote-
ger o cavalo do frio, através do uso de ca-
pas. Em outros casos deve-se avaliar a ne-

cessidade em cada situação. Nesse mesmo 
contexto, para cavalos que suam muito du-
rante o treino, é possível dar banho, mas 
escolher faze-lo depois que o cavalo esfriar 
para evitar choque térmico e, de preferên-
cia, pela manhã, para dar possibilidade de 
secar durante o dia e não dormir com a 
pelagem úmida. Quando possível convém 
evitar o banho, utilizando a escovação para 
manutenção do manejo dos animais.

Doenças respiratórias e de 
pele
 O manejo preventivo visa evitar esse tipo 
de ocorrência e garantir que o animal vai 
se manter saudável para desempenhar 
suas funções de forma adequada. Mas, em 
caso de suspeita de alguma enfermidade, é 
preciso acionar o médico veterinário para 
avaliar a condição do animal. Quanto antes 
realizar uma intervenção, mais chances do 
cavalo se recuperar mais rapidamente.

Por fim, a melhor medida para ser feita em 
relação ao manejo dos cavalos é conhecer 
e observar a espécie equina, para traçar 
adequações no manejo que sejam compa-
tíveis com a rotina da propriedade, com 
eficiência, praticidade e bem-estar animal. 
O melhor manejo é justamente aquele que 
funciona para você e para o seu cavalo.

Raisa Larcher Fantin  •  Zootecnista –UTFPR-DV
Representante Comercial Vinicius Moreira Horsemanship
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FARMÁCIA

Chegou!!! 
Agora você encontra os produtos da Puro Trato aqui 
na Farmácia Veterinária da ACPCCP! 

Uma linha completa focada na nutrição de seu animal! 
Não perca tempo e garanta já os produtos Puro Trato, 
que você ainda concorre a lindas capas para seu cavalo! 

Se você precisa de medicamentos manipulados para 
seus animais, você pode encomendar de nossa parceira 
DROGAVET aqui na Farmácia Veterinária da ACPCCP. 
Líder no segmento, a DROGAVET manipula produtos 
veterinários com extrema excelência e qualidade.

O SEDACOL da Calbos 
Saúde Animal é 
um medicamento 
diferenciado. Além de 
combater as cólicas 
gasosas, tem efeito 
laxativo, diurético 
e ainda auxilia nas 
intoxicações em geral. 

Você encontra o 
SEDACOL na Farmácia 
Veterinária da ACPCCP

Disk-entrega pelo 41 3266-5093. Compre 
online com frete para todo o Brasil pelo 
www.acpccp.com.br.

Estado 
dribla o 

coronavírus 
pelo status 

livre de 
aftosa

Mesmo diante da grave crise sa-
nitária causada pela pandemia de 
coronavírus que assola o mundo, 
o Paraná mantém a programação 
em dia para conquistar o status 
de Estado Livre de Febre Aftosa, 
Sem Vacinação. 

O título permitirá ao setor agro-
pecuário paranaense ampliar 
mercados e é considerada pelo 
governador Carlos Massa Rati-
nho Junior como essencial para 
impulsionar a retomada econô-
mica pós-Covid-19.

Fiscalizações
De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), 50.739 
cargas foram fiscalizadas nos 33 postos de trânsito agropecuário nas divisas com 
os estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo até a primeira 
quinzena de maio, mesmo com a confirmação da circulação do vírus no Estado.

O último foco de febre aftosa no Paraná foi em 2006. De lá para cá, não houve 
mais circulação viral, em razão dos esforços de vários setores, entre eles o go-
verno estadual que estruturou a Adapar para garantir o serviço de fiscalização e 
vigilância animal.

PARANÁ 

Associação do Quarto de 
Milha inicia atualização 

cadastral obrigatória

Para acessar o sistema da ABQM, os 
quartistas deverão fazer login nos 

Serviços Online e verificar os campos 
para preenchimento ou atualização

Associação do Quarto de Milha iniciou, nesta segunda-feira (20/04), 
uma atualização cadastral obrigatória para todos os quartistas. Para 
continuar acessando os Serviços Online, basta fazer login e consultar 
os campos para preenchimento ou atualização.

Após verificar e atualizar todos os dados pessoais, endereço, modali-
dades, além de outras informações, o quartista deverá ler e concordar 
com o Termo de Aceite. Pronto! Já poderá navegar, para fazer consul-
tas ou executar serviços no sistema.

Para mais informações e dúvidas sobre a atualização cadastral, entre 
em contato com a Central de Atendimento da ABQM: (11) 3864-0800, 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Se preferir, envie um e-mail 
através de ‘Contato’, disponível no portal.

ABQM

Ficamos na Rua 
Konrad Adenauer, 

911, Tarumã. 
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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

JOCKEY ANUNCIA NOVO 
DIRETOR JURÍDICO

O grande destaque será a realização do Derby Paranaense – Pedro Alípio Alves 
de Camargo (L), para produtos de 3 anos, na distância de 2.000 metros. Além 
desta prova, também foram chamadas outras provas especiais, em homena-
gem a diversas figuras de importância no cenário turfístico paranaense.

Prazo
As inscrições poderão ser realizadas até as 10h do próximo dia 08/06 (segun-
da-feira), enquanto os compromissos de montaria deverão ser registrados até 
as 10h do próximo dia 09/06 (terça-feira).

A Diretoria do Jockey Club do Paraná 
tem a satisfação de anunciar mais um 
novo nome a integrar o atual grupo ges-
tor. O Dr. José Caetano Ferreira Neto foi 
convidado pelo Presidente do JCPR, Ro-
berto Belina, e aceitou o cargo de Vice-
-Presidente e Diretor Jurídico do clube. 
Ele já foi Diretor do Jockey em outras 
gestões e atualmente é o Presidente da 
ACPCCP, desde 02 de abril de 2016, e 
está encerrando um ciclo de 02 man-
datos. É criador e proprietário de PSI, 
sendo titular do Haras M’Boicy, locali-
zado no Distrito de Cotia, em São José 
dos Pinhais.

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

ABELHA EUROPEIA
Em 2018 a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou o dia 20 
de maio como o Dia Mundial das Abelhas. O dia é uma homenagem ao 
apicultor Anton Janša, esloveno nascido nesta data, e que foi pioneiro 
na criação e uso de técnicas modernas de apicultura.

 A data foi criada para reforçar a importância da polinização animal vi-
sando garantir não somente o equilíbrio dos ecossistemas, e a manu-
tenção da Biodiversidade, como também a produção de alimentos e o 
combate à fome no mundo. Aproximadamente dois terços dos alimen-
tos consumidos pelo homem são produzidos pela ajuda da polinização 
das abelhas, e 73% de todas as espécies vegetais do planeta dependem 
da polinização feita por elas.

Abelhas e nossa alimentação 
No Brasil, vivem cerca de 300 espécies de abelhas, e mais da metade 
das espécies de plantas cultivadas para nossa alimentação depende da 
polinização, que é feita principalmente, por esse grupo de insetos. To-
mate, berinjela, leguminosas, café e cacau são alguns dos alimentos 
polinizados por elas.

Espécies
A abelha europeia (Apis Mellifera) foi introduzida no Brasil em 1839, e 
em 1956 chegou a abelha africana, que acabou acasalando com a espé-
cie europeia, e formando um hibrido africanizado. Essas abelhas produ-
zem grande quantidade de mel, e são responsáveis pela polinização de 
muitas plantas, desde espécies herbáceas até porte arbóreo. Essas são 
as abelhas com ferrão.

Já as abelhas nativas, pertencentes à família Meliponidae, são as abe-
lhas sem ferrão, de porte bem menor que as europeias e africanas. São 
conhecidas como Jataí, Mandaçaia, Uruçu, Jandaíra. Também tem um 
papel fundamental na polinização de diversas espécies de plantas, in-
clusive as utilizadas como temperos, como salsinha, coentro, tomilho, 
orégano, funcho Manjericão, manjerona e o alecrim. Produzem mel em 
pouca quantidade, mas é um produto muito valorizado pelas suas ca-
racterísticas medicinais.

Ameaça
As abelhas de um modo geral estão bastante ameaçadas, principalmen-
te devido ao uso massivo de agrotóxicos, e a sua redução populacional 
pode ser a causa da redução da polinização e produção de importantes 
culturas agrícolas.

Abelha Jataí Abelha Mandaçaia

A COMISSÃO DE CORRIDAS 
DO JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
TORNOU PÚBLICA A CHAMADA 

PARA AS CORRIDAS DO PRÓXIMO 
DIA 18 DE JUNHO.
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A Comissão Especial de Fiscalização da Covid -19 da Câmara Municipal de Co-
lombo se reuniu pela primeira vez nesta no dia 27 de maio para discutir sobre as 
atividades que estão sendo realizadas pelo Comitê de Contingenciamento de Co-
lombo para combater o novo coronavírus no município. Participaram da reunião, 
a diretora administrativa de Gestão e Controle, Nice Andreia de Moraes Almeida 
Lara, a diretora de Vigilância Sanitária e Promoção a Saúde, Pricila Costa,

como representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Anderson Cunha Mo-
reira, assessor jurídico da Câmara e Lucirene Cavassin, chefe da Divisão de Apoio 
Legislativo da Casa Legislativa e os vereadores Anderson Prego (PT), Gilgera (PTB) 
e Jerçon (PTB), membros da Comissão Especial.

Ações
A primeira ação do encontro foi a votação do presidente da comissão. A presi-
dência ficou com o vereador Gilgera (PTB). Na sequência, a comissão solicitou 
informações sobre as ações que estão sendo tomadas pelo Comitê de Contingen-
ciamento até o momento.

Panorama
Durante a reunião, a diretora administrativa de Gestão e Controle, Nice Andreia 
de Moraes Almeida Lara e a diretora de Vigilância Sanitária e Promoção a Saú-
de, Pricila Costa apresentaram um panorama geral da situação da pandemia no 
município de Colombo. Também mostraram dados e medidas que estão sendo 
adotadas no enfrentamento à pandemia, informações sobre os testes que estão 
sendo realizados, a aquisição dos equipamentos de proteção individual (EPIs) e 
a contratação e capacitação dos profissionais de saúde foram alguns dos pontos 
abordados.

Por 60 dias, a comissão vai acompanhar e fiscalizar 
as ações do Executivo Municipal no enfrentamento à 
pandemia do coronavírus (Covid-19) em âmbito local

MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL COVID - Da esquerda para a direita: vereadores 
Anderson Prego (PT), Gilgera (PTB), Vardão (PP) e Jerçon (PTB)
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DE OLHO NAS REGIÕES

Colombo 

COMISSÃO ESPECIAL DO 
COVID-19 DA CÂMARA REALIZA 
PRIMEIRA REUNIÃO

Foi uma reunião muito proveitosa. Nos colocamos 
à disposição para colaborar. Nós vereadores 
somos um canal de bastante capilaridade 
nas comunidades, e recebemos uma grande 
demanda de dúvidas sobre o coronavírus. 
Todas as ações do Poder Público impactam na 
qualidade de vida das pessoas” Vereador Gilgera - 
presidente da Comissão Especial

Copel doa R$ 5 milhões e 
lança Fatura Solidária para 

combate ao coronavírus

Clientes da Copel podem contribuir para aumentar o valor de R$5 mi-
lhões doados pela empresa para a compra de testes e máscaras desti-
nados ao combate do novo coronavírus, no Paraná. A campanha Fatu-
ra Solidária, lançada no dia 21 de maio, irá doar R$2 a cada nova opção 
pela fatura digital, e R$3 por cada cadastro de conta em débito auto-
mático. A doação é feita pela Copel, sem custo algum para os clientes.

MATERIAIS
O valor inicialmente doado pela Copel servirá para a aquisição de 200 
mil kits para testes PCR e pelo menos 1,2 milhão de máscaras triplas, 
usadas nos hospitais. Estes materiais serão entregues a partir de ju-
nho, e os valores que resultarem da nova campanha se somarão mês a 
mês à doação inicial.

COMO AJUDAR
 A adesão à fatura digital pode ser feita através da agência virtual, no 
site www.copel.com, ou pelo aplicativo da Copel, disponível gratuita-
mente nos ambientes Google Play e App Store. O cadastro de débito 
automático também está disponível, para correntistas dos principais 
bancos, nestes dois canais. No Banco do Brasil, é preciso informar o 
número do convênio: 13896.  É sempre importante confirmar com o 
banco se a adesão foi concretizada e acompanhar os débitos mensal-
mente.

Clientes da Copel Telecom também participam da campanha, ao ca-
dastrar sua fatura de internet em débito automático. Isso pode ser fei-
to na área do cliente, no site www.copeltelecom.com, ou pelo telefone 
0800 41 41 81.

SUSTENTABILIDADE - Com 
a campanha Fatura Solidária, 
queremos convidar nossos clientes 
a fomentar ainda mais 
nossa contribuição 
para esta causa tão 
importante” Daniel 
Slaviero,  presidente 
da Copel 
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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

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

Desenvolvimento e professor universitário

Por Raphael Rolim

Comumente temos assistido discussões entre pessoas debatendo 
ciência e economia como se fossem antagônicas. Vamos então 
entender o que é a ciência. Aristóteles foi quem primeiramente 
deixou de desprezar o mundo natural do ponto de vista filosófico. 
Discípulo de Platão que por sua vez seguia Sócrates, Aristóteles foi 
o pai da lógica. Nela temos a parte da filosofia que trata do pensa-
mento e operações intelectuais para determinação do que é verda-
deiro ou não.

Passos certos
A ciência baseia-se no que chamamos de teste de hipóteses. A busca 
da verdade com respostas ás mais diversas perguntas que enfren-
tamos no dia a dia é a rotina do cientista, cada um em sua área de 
atuação. A economia também é uma ciência que analisa a produção, 
distribuição e consumo de bens e serviços. Não faz-se ciência sem 
dados e sem cientistas. Sem ela não temos segurança nos passos 
que temos que dar nos processos de gestão.

Instrumento
Este antagonismo deve ser combatido por quem ainda preserva pelo 
menos parte de sua saúde mental em tempos de crise mundial. Os 
gestores públicos precisam dosar as suas ações olhando a ciência 
como instrumento para a diminuição de chances de tomadas equiv-
ocadas de decisões. Após a globalização, que no meu entendimento 
existe desde o tempo em que caravelas cruzavam oceanos desbra-
vando novos territórios e ampliando frentes comerciais, a economia 
passou a depender muito da relação do homem com o meio natural.

Acertos
Todas as pandemias que já tivemos afetaram consideravelmente 
a economia mundial. Passamos então a acreditar que a discussão 
ambiental deixou de ser tema apenas para os cientistas da biologia 
ou geologia mas também para todos aqueles que “testam” as suas 
hipóteses de maneira a se aproximar cada mais de acertos. Cuidar 
da vida, seja ela animal ou vegetal, passou a ser fator econômico 
mundial.

Olhar Verde

O QUE É CIÊNCIA?
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Acompanhe as notícias do Legislativo, a pauta 
das sessões e as proposições de cada 

parlamentar. 
Também é possivel ver os projetos de lei em 

trâmite e saber quais foram aprovados.

Envie suas dúvidas, sugestões, críticas e elogios 
das seguintes formas:

Email: camaracolombo@onda.com.br
Telefone: (41) 3656-8200

#
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SA

camaracolombo.pr.gov.br

Você é nosso convidado!

Câmara 
e 

Você! 
Um dialogo 
permanente.

Assista ao vivo
terça-feira
16 horas

Acompanhe as sessões da
Câmara de Colombo


