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O SEU JORNAL DO CAMPO

Diferenças do 
trabalho com cavalos 

no primeiro mundo 

O Ex-professor da PUC e autor de vários livros equestres, Sérgio Beck, 
compartilha sua experiência internacional sobre tipos de manejo e dicas 
especiais para o seu cavalo. Tuno na coluna “O Assunto é...” Pág. 3. 
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LaÇos & Causos
Por Claudiane Crisóstomo Pasquali

Quem monta a cavalo busca emoções, que vão além do esporte, da diver-
são e do relaxamento. E não precisa estar exatamente encima do cavalo, 
para experimentar a adrenalina envolvida neste nicho do universo rural.

Em 2011, quando organizávamos a 1ª. Prova de Paraenduro Equestre (do 
mundo), na fazenda de minha família, nosso amigo-irmão-engenheiro-flo-
restal Ralf Andreas, ficou hospedado lá por quase 1 semana. Muito traba-
lho a ser feito. De um lado o Ralf- a pé, a cavalo ou de mula- que enquanto 
levantava as trilhas, vislumbrava os encantos da região do rio Capivari, 
como pássaros e cobras típicas da região. De outro lado, o Ferrinho, ge-
rente da fazenda, limpava as trilhas com o trator. E eu com a logística de 
arrumar cerca, montar tendas, preparar hospedagem para os que vinham 
de longe, etc, etc.

Sempre tive camionete para poder carregar coisas que uma fazenda ne-
cessita, e, nesta época eu tinha uma L200 amarela, com pneus off-road 
e guincho na frente, o que lhe rendia aparência mais marrenta do que a 
versão original. Quem tem guincho sabe, intrínsicamente, que o dia que 
precisar usá-lo, será pra solucionar algum problema de encalhe ou similar, 
mas mesmo assim, fica esperando por este dia. E este dia chegou.

Ferrinho caiu barranco abaixo com o pequeno trator, e chamou eu e Ralf 
para ajudar. A trilha era puro barreiro, mas, depois de muita derrapagem, 
nos organizamos: Ferrinho no trator dando a ré, eu pilotando a L200, Ralf 
com o controle remoto do guincho controlando o cabo de aço e prancha 
embaixo das rodas.  Sucesso!!!

Reconhecemos naquele dia, que o mundo do cavalo nos oferece muitas 
emoções e adrenalina, mesmo que não estejamos montados.

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

cavalos. Contato: claupasquali@uol.com.br

CAVALO E ADRENALINA

ABQM apresenta plano 
para realização de provas 
equestres em Araçatuba 
(SP) durante o período de 

pandemia

No dia 16 de junho, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo 
Quarto de Milha (ABQM) e o Sindicato Rural da Alta Noroeste (Siran) 
receberam o prefeito de Araçatuba (SP), Dilador Borges, em visita às 
obras estruturantes do Parque Clibas de Almeida Prado. Na opor-
tunidade, o presidente da ABQM, Caco Auricchio, fez solicitação de 
alvará, para a realização do 43° Campeonato Nacional, competição 
oficial do calendário anual da raça.

Cartilha 
Para isso, a ABQM elaborou a cartilha de ‘Orientações para o Dis-
ciplinamento de Provas Equestres’, contendo informações sobre as 
legislações vigentes no município de Araçatuba e no Estado de São 
Paulo, que servirá de referência para todo o país. 

Obras a todo vapor
A conversa com o prefeito ocorreu no escritório da ABQM, dentro 
do parque, inaugurado em abril. Ainda no recinto, a Associação 
concluiu a reforma da casa veterinária, de onze pavilhões de baias, 
além da ampliação da rede elétrica e da extensão em 7 km da rede 
hidráulica. Está em fase de conclusão as benfeitorias no pavilhão 
dormitório. Estão em andamento melhorias em 13 banheiros fixos. 
Todas as obras seguem medidas de segurança para a prevenção à 
Covid-19.

EM PAUTA O 43º CAMPEONATO 
NACIONAL  DA RAÇA

A retomada dos Esportes Equestres 
se faz necessária, pois, movimentam 
toda a Cadeia Produtiva do Cavalo, 
garantindo as atividades dos centros 
de treinamento, dos ferrageadores, dos 
veterinários, das empresas de ração, 
dos produtos veterinários, das lojas de 
equipamentos, etc”,  Caco Auricchio - 
presidente da ABQM
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O ASSUNTO É.. • Por Sergio Beck

DIFERENÇAS DO TRABALHO COM 
CAVALOS NO PRIMEIRO MUNDO 

Em 2011 a empresa de turismos eqüestre Cavalga-
das Brasil preparou para o criador Marcelo Baptista 
de Oliveira (Haras Maripá, M. Marchador) uma via-
gem de uns 400 km a cavalo até Santiago de Com-
postela, no extremo noroeste da Espanha. Como 
parceiro da Cavalgadas Brasil fui incumbido de bus-
car na Alemanha dois cavalos do Sr. Marcelo Baptis-
ta, os quais lá estavam participando de um projeto 
de divulgação internacional e levá-los para o Norte 
da Espanha, próximo de Burgos de onde partiria, 
vinte dias depois, nossa peregrinação montada. 

Na Alemanha tive oportunidade de ver como 
era manejo dos cavalos no Centro Eqüestre Diter 
Mader, onde esses dois Marchadores estavam 
alojados. Depois tive uma experiência muito rica 
viajando em caminhão, junto com os dois cavalos 
brasileiros, da Alemanha até a Espanha. No cami-
nho paramos em alguns haras e hipódromos da 
França para descansar e também para carregar 
mais cavalos. Concluída, com sucesso, a cavalgada 
até Santiago de Compostela, antes de voltar para 
Brasil aproveitei para fazer um estágio na Inglater-
ra, no Hartleburi  Equestrian Center.

Quatro países
O que vou comentar aqui, portanto, são algumas 
importantes diferenças  que tive oportunidade de 
observar nesses quatro países ditos do primeiro 
mundo, comparando com o Brasil. Quase ninguém 
escreveu sobre isso. Daí a razão de ser dos comen-
tários abaixo. Muita coisa poderá ser aproveitada 
para melhorar o trabalho e o uso do cavalo no Brasil.

Predominância das mulheres
A primeira e mais interessante diferença, que cha-
ma logo a atenção, é que, quanto mais adiantado 
o país, mais a atividade eqüestre está nas mãos fe-
mininas. Tratador (cavalariço), veterinário, criador, 
cavaleiro, treinador, concursista, domador, aluno, 
motorista de caminhão para transporte de cavalos, 
etc., em tudo há o predomínio do sexo feminino. 
E faz sentido. Com cavalo é preciso muito mais de 
jeito e delicadeza do que de força e coragem. Daí o 
predomínio das mulheres.

Equipamentos
Nos equipamentos de trabalho, da rotina diária, as 
diferenças são muitas. Vejamos alguns casos.

Garfo de limpar cama das cocheira
Só quem já fez o serviço de retirar os estrumes das 
camas das cocheiras, sabe o quanto esse trabalho 
é pesado, principalmente quando as cocheiras 
são muitas. Nem tanto pelo estrume, mas prin-
cipalmente pelo peso dos nossos garfos que são 
sempre de ferro no Brasil. Mas os garfos deles, do 
primeiro mundo, são levíssimos, todos de plástico 
ou alumínio, facilitando muito o trabalho e evitan-
do lesões por esforço repetitivo. E os plásticos são 
tão resistentes que nunca quebram. Com menos 

* Sérgio Beck é 
ex-professor da PUC 
e autor de vários 
livros equestres., 
entre eles Manual 
de Gerenciamento 
Equestre e Marchas, 
mitos, verdades e 
outras coisas 
Contatos: 41 9953-
0317 sbeckequinos@
yahoo.com.br

peso o trabalho rende mais e dá até mais disposi-
ção para se fazer o serviço.

Cabresto
 O modelo mais usado de cabresto para manejo 
desmontado, head color em inglês ou cabeçada de 
quadra em espanhol, é parecido com aquele que te-
mos de tiras chatas de nylon com fivela de ajuste na 
faceira esquerda. Mas lá há duas diferenças no uso 
do cabresto: cada cavalo tem o seu, não interessa 
quantos cavalos são e os cabrestos, além da fivela 
de ajuste lateral, portam o diferencial de possuir 
também, lateralmente na faceira, um mosquetão 
para abrir e fechar. Esse mosquetão é para facilitar a 
rotina de colocar e tirar o cabresto do cavalo. 

Se tivessem só a fivela, como os nossos, cada vez 
que se vai colocar o cabresto novamente é preci-
so atentar para o ajuste ideal. Procurar esse ajuste 
quando o cabresto já está na cabeça do cavalo, o 
qual normalmente nunca fica estático, facilmente 
leva a erros ou involuntárias variações de tama-
nho. Exige, no mínimo, mais tempo e atenção para 
o ajuste correto a cada vez. Então com o mode-
lo deles, que possui o mosquetão, depois de uma 
vez devidamente ajustado o tamanho do cabresto 
através da fivela, não se meche mais nela. 

Apenas abrimos e fechamos o mosquetão e o ca-
bresto estará sempre com o mesmo e adequado 
ajuste de tamanho. Muito prático. É melhor para 
o cavalo, pois o cabresto nunca fica grande demais 
e nem apertado. Parece pouca diferença, mas se 
ganha tempo também. Imaginem num centro com 
uns 60 cavalos. Meio minuto a mais em cada ajuste 
do cabresto são 30 minutos/dia ou 3 horas/sema-

na ou 12 horas/mês que podem ser economizadas 
se tivermos o mosquetão. Faz diferença.

É verdade que podemos encontrar esses cabres-
tos com fivela e mosquetão também no Brasil, mas 
são difíceis de achar no mercado, sempre importa-
dos e constituindo raridade. O modelo, entretanto, 
pode ser facilmente copiado por nossos fabrican-
tes. Basta apenas acrescentar o mosquetão, sem 
dispensar a fivela.

Balde para urina
Assim como se educa cachorro para não urinar 
dentro de casa, lá é comum eles acostumarem 
os eqüinos a urinarem em baldes. Sempre há um 
balde por perto dos boxes ou cocheiras e até nas 
repartições internas dos caminhões de transporte. 
Enquanto os animais são alimentados, escovados, 
encilhados, medicados, etc., se algum eqüino re-
solver urinar a pessoa põe logo um balde em bai-
xo, a fim de evitar molhar a cama ou o piso. Pou-
pam cama e trabalho, além de aumentar a higiene.

Cilhas
As cilhas das selas, diferente da maioria das nos-
sas, sempre têm uma parte de elástico. Isso facili-
ta muito para quem estiver colocando a sela, pois 
evita ter que fazer força para que ela fique bem 
ajustada e, ademais, é muito mais confortável para 
o cavalo que, nos momentos de necessidade de 
grande inspiração de ar, não fica tolhido pela ine-
lasticidade das nossas cilhas comuns. Já temos no 
Brasil (geralmente importada) esse tipo de cilha 
com elasticidade, mas é uma grande minoria, en-
quanto lá é a totalidade ou a grande maioria.

Continua na próxima edição explicativos sobre: Local de treinamento, A figura 
do cavaleiro profissional, Veículos para transporte dos cavalos,  O montar e o 
desmontar e o Cavalgar.

Literatura Equestre
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Por Raphael Rolim
Olhar Verde

Governo anuncia 
liberação de 

orçamento recorde 
para o Programa de 

Seguro Rural em 2020

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) publicou nesta 
terça-feira (23) o cronograma de libera-
ção do orçamento para o Programa de 
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural 
(PSR) em 2020 (Resolução nº 74). Do va-
lor total a ser liberado, R$ 280 milhões 
serão destinados para a contratação de 
apólices para as culturas de inverno, 
como o milho 2ª safra e trigo; R$ 535 
milhões para as culturas da soja, milho 
1ª safra, arroz, feijão e café; R$ 70 mi-
lhões para as frutas; R$ 10 milhões para 
a modalidade de pecuária; R$ 10 milhões 
para a modalidade de florestas e R$ 50 
milhões para as demais culturas.

Grãos 
Outro destaque é a destinação do orça-
mento exclusivo de R$ 50 milhões para 
a contratação de apólices de grãos nos 
meses de setembro e outubro nas regi-
ões Norte e Nordeste. Essa medida, que 
teve início em 2019, tem como objetivo 
alavancar as contratações nessas regiões. 

Pronaf
Também serão alocados R$ 50 milhões 
para um projeto-piloto que deverá aten-
der produtores enquadrados no Progra-
ma Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf). De acordo com 
Loyola, essa iniciativa visa proporcionar 

para esse público específico condições 
melhores na contratação do seguro. 

Fator de risco
O clima é o principal fator de risco para a 
produção rural. Ao contratar uma apólice 
de seguro rural, o produtor pode mini-
mizar suas perdas ao recuperar o capital 
investido na sua lavoura. Desde o ano de 
2005, o governo federal, por meio do PSR, 
auxilia o produtor na aquisição do seguro 
rural, pagando parte do valor da apólice 
(prêmio).

Contratação
O produtor que tiver interesse em contra-
tar o seguro rural deve procurar um cor-
retor ou uma instituição financeira que 
comercialize apólice de seguro rural. Atu-
almente,14 seguradoras estão habilitadas 
para operar no PSR. A subvenção econômi-
ca concedida pelo Ministério da Agricultu-
ra pode ser pleiteada por qualquer pessoa 
física ou jurídica que cultive ou produza es-
pécies contempladas pelo Programa. 

Para os grãos em geral, o percentual de 
subvenção ao prêmio pode variar entre 
20% e 40%, a depender da cultura e tipo 
de cobertura contratada. No caso das fru-
tas, olerícolas, cana-de-açúcar e demais 
modalidades (florestas, pecuário e aquí-
cola), o percentual de subvenção ao prê-
mio será fixo em 40%.

Raphael Rolim é biólogo, especialista em Gestão e 
Planejamento Ambiental, mestre em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, MBA em Gestão Pública e professor 

universitário

Com certeza esta tem sido a expressão mais utilizada neste tem-
po de pandemia. Toda vez que eu escuto as pessoas falarem 
sobre isso fico imaginando primeiro o que temos definido como 
normal. 

Estamos utilizando os recursos naturais sem preocupação com 
o futuro. Florestas derrubadas e animais caçados por prazer. Po-
luímos a atmosfera utilizando o transporte individual e egoís-
ta. Despejamos esgoto nos rios acabando com a vida que neles 
existia. Construímos as nossas casas sem área adequada para 
a absorção de água pelo solo contribuindo com as enchentes. 
Não separamos os resíduos sólidos em nossas residências. Este 
é o nosso normal.

Ameaça 
Não há nada de benéfico nas nossas atitudes atuais. O novo nor-
mal só está sendo debatido porque a nossa vida e a de quem 
nós amamos está ameaçada. Somente este nosso espírito an-
tropocêntrico poderia nos fazer repensar atitudes. Estamos 
ameaçados! Teremos que de agora em diante nos adaptar neste 
planeta adoecido pela nossa presença humana.

Segurança Nacional
A higiene básica deverá cada vez mais ser parte de nosso coti-
diano. Lavar as mãos e utilizar as máscaras serão ações tão co-
muns quanto trocarmos de roupa e tomarmos banho. Logica-
mente que analisando como pessoas que possuem água tratada 
na torneira, rede de esgoto e uma residência com estruturas 
adequadas para a nossa qualidade de vida tudo fica mais fácil. O 
combate às desigualdades encontradas em nosso país passará a 
ser questão de segurança nacional. A luta incessante de garan-
tias fundamentais aos mais pobres poderá garantir a sobrevi-
vência de todos.

Cuidar
O novo normal implica diretamente na solidariedade e no en-
tendimento que o Estado brasileiro deverá empreender todas 
as suas forças nesta força tarefa. Cuidar do meio ambiente e da 
saúde das pessoas nunca foi tão importante. Quando a base se 
movimenta a casa pode ruir. A casa está abalada e cabe a nós 
trabalharmos para a unificação nacional.

Cuidar
O novo normal implica diretamente na solidariedade e no en-
tendimento que o Estado brasileiro deverá empreender todas 
as suas forças nesta força tarefa. Cuidar do meio ambiente e da 
saúde das pessoas nunca foi tão importante. Quando a base se 
movimenta a casa pode ruir. A casa está abalada e cabe a nós 
trabalharmos para a unificação nacional.

O NOVO NORMAL

GESTÃO DE RISCOS
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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

@turfenacidade 

Facebook.com/turfenacidade

Siga o canal 
Programa Turfe na Cidade no YouTube

Conteúdo exclusivo em nossas redes sociais. 

Ferrageamento  e  Atendimento Clínico

Curitiba e região metropolitana

41 99912-5297

FABIO WACHESKI
MÉDICO VETERINÁRIO & FERRADOR

Equipe Turfe na Cidade: Gerson Borges de Macedo, Vaccari Neto, 
Leopoldo Scremin e José Luis Lobo.

Domingo ao meio dia, pela Rádio Cidade 670 Curitiba e 97,3 no Litoral 
Paranaense, você fica por dentro de tudo do turfe nacional ouvindo o Turfe 
na Cidade.

Correspondentes de todo o Brasil, sob o comando de Leopoldo Scremin. 
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FARMÁCIA

CATOSAL
É um dos medicamentos mais 
importantes para energia a alta 
performance do seu animal! 
CATOSAL não tem igual. Se é 
Bayer, é bom!

HIPOTAC
Para proteger seu 
animal contra 
a verminose, a 
melhor escolha 
é o HIPOTAC, da 
Person.

LABOVET G
Protege seu animal 
contra o garrotilho, 
melhorando 
seu sistema 
respiratório.

A CREATINA ATP
Do Laboratório Lavizoo, é o 
suplemento que seu animal 
precisa, seja em treinamento 
ou competição.
De fácil manejo e com um aroma 
convidativo, pode ser polvilhado 
sobre a ração.

Ficamos na Rua Konrad Adenauer, 911, 
Tarumã. Peça pelo disk-entrega no 
41 3266-5093 ou acesse nosso site 
e compre com entrega para todo o Brasil 
no www.acpccp.com.br.

Mapa monitora na 
fronteira nuvem 

de gafanhotos que 
invadiu Argentina

Superintendências foram alertadas para a 
orientação dos agricultores e eventual adoção de 

medidas de controle, caso a praga ingresse no país

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) recebeu 
informações do  Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimen-
tar da Argentina (Senasa) sobre uma nuvem de gafanhotos da espécie 
Schistocerca cancellata que encontra-se próximo à fronteira com o Brasil. 

Tempo real
De acordo com  a Coordenação-Geral de Proteção de Plantas do Mapa, 
as autoridades fitossanitárias brasileiras estão em permanente contato 
com os seus pares argentinos, bolivianos e paraguaios por meio do Grupo 
Técnico de Gafanhotos do Comitê de Sanidade Vegetal – COSAVE, o que 
tem permitido um acompanhamento do assunto em tempo real, com o 
objetivo de adotar as medidas cabíveis para minimizar os efeitos de um 
eventual surto da praga no Brasil. 

Esta praga está presente no Brasil desde o século XIX e causou grandes 
perdas às lavouras de arroz na região sul do País nas décadas de 1930 
e 1940. Desde então, tem permanecido na sua fase “isolada” que não 
causa danos às lavouras, pois não forma as chamadas “nuvens de gafa-
nhotos”. Recentemente, voltou a causar danos à agricultura na América 
do Sul, em sua fase gregária (formação de nuvens).

Os fatores que levaram ao ressurgimento desta praga em sua fase mais 
agressiva na região estão sendo ainda avaliados pelos especialistas e po-
dem estar relacionados a uma conjunção de fatores climáticos, como 
temperatura, índice pluviométrico e dinâmica dos ventos.
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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

O Pinheiro do Paraná 
e sua diversidade

A árvore símbolo do estado do Paraná, o Pinheiro-do-Paraná (Arau-
caria angustifolia), ganhou sua data comemorativa em 2005 por 
meio de um decreto presidencial, que estabeleceu a data de 24 de 
Junho, como o Dia Nacional da Araucária, visando a conscientização 
sobre a sua exploração e desmatamento da espécie.

Ilegalmente
De acordo com dados divulgados em 2019, o desmatamento nesse 
ano no bioma, cresceu 27,2%, perdendo um total de 14.500 hec-
tares de floresta. Desse total, cerca de 24% foram nos estados do 
Paraná e de Santa Catarina, onde a madeira da Araucária ainda é 
usada ilegalmente, principalmente para a construção civil. 

Dependência 
Estima-se que hoje a Floresta com Araucárias ocupe menos de 3% 
de sua área original, o que a coloca em grande risco de ser extinta 
nas próximas décadas se não houver uma mudança por parte dos 
proprietários rurais, da iniciativa privada e do poder público. E o 
que está em jogo não é apenas uma espécie, mas todo um ecos-
sistema com uma grande diversidade de plantas, como imbuias e 
canelas, além de espécies da fauna, entre elas o papagaio-de-peito-
-roxo, e outras espécies que dependem diretamente do pinhão, na 
época do inverno, como principal fonte de alimentação.

Características
O Pinheiro do Paraná ocorre nos 3 estados do sul do Brasil, princi-
palmente no Paraná e Santa Catarina, além de algumas regiões de 
maior altitude em São Paulo e Minas Gerais. É a espécie típica da 
floresta denominada Ombrófila Mista, uma das formações existen-
tes na Mata Atlântica. Pode atingir mais de 2 metros de diâmetro e 
até 50 metros de altura, embora nos dias atuais, não chegam a essa 
altura em função do desmatamento. A sua copa apresenta-se em 
forma de cone, e à medida que vai crescendo, a copa vai tomando a 
forma típica de taça, que oferece à espécie um porte de elegância. 
A espécie é predominantemente dióica, isto é, existem indivíduos 
masculinos e indivíduos femininos, estes últimos os únicos produ-
tores da pinha, que contém os pinhões, semente do Pinheiro.

A Araucária angustifólia pertence à família Araucariaceae, à qual 
pertencem outras 18 espécies de Araucarias, presentes até no su-
deste da Austrália e Nova Guiné, além de Argentina e Chile

Com informações da Câmara de Colombo

A Comissão Especial de Fiscalização e 
Acompanhamento do Coronavírus do Le-
gislativo colombense promoveu, no dia 
17 de junho, uma reunião com o secre-
tário municipal de Saúde, Dr. Antoninho 
Barth e o secretário municipal de Gover-
no, Luiz Gilberto Pavin, para deliberar 
sobre temas pertinentes ao combate da 
pandemia do novo coronavírus no muni-
cípio de Colombo.

Atual cenário
Na reunião, os vereadores-membros da 
comissão especial fizeram seus questio-
namentos sobre o atual cenário epide-
miológico na cidade, ações e estratégias 
de enfrentamento que vêm sendo rea-
lizadas pelas secretarias municipais de 
Saúde e de Governo do município. Na 
oportunidade falaram sobre questões 
e demandas que envolvem academias, 
bares, canchas esportivas, bares, comér-

DE OLHO NAS REGIÕES

Colombo 

COMISSÃO ESPECIAL DA COVID-
19 DA CÂMARA REALIZA REUNIÃO 
SOBRE COMBATE À COVID-19 

 O comércio está até dando exemplo, o que estamos 
com problemas são com as pessoas na rua sem estarem 
utilizando as máscaras, jogando futebol, festinhas em 

bares e aglomerações desnecessárias”. Dr. Antoninho Barth - 
secretário municipal de Saúde

Gravidade 
O secretário municipal de Governo, Luiz 
Gilberto Pavin, corroborou com as ideias 
expressadas por Dr. Antoninho. “Muitas 
coisas boas já foram feitas. Precisamos 
continuar mantendo um diálogo constan-
te. Estamos fazendo isso na parte de fis-
calização. Nosso maior problema está em 
conscientizar a população sobre a gravi-
dade dessa pandemia”, disse.

Unidade específica para 
COVID
Já há um plano para que a Unidade de 
Saúde do bairro São Gabriel, que ainda 
está em fase de implantação, seja especí-
fica para atendimento e recebimento de 

cios, filas nas agências bancárias, super-
mercados e transporte coletivo.

Enfrentamento
O secretário municipal de Saúde, Dr. An-
toninho Barth, reforçou a necessidade 
de união entre o Executivo municipal e a 
sociedade colombense para o enfrenta-
mento da pandemia provocada pelo novo 
coronavírus e para o fortalecimento e me-
lhoria do sistema de saúde do município.

Ação
Equipes de profissionais da saúde orien-
tam os motoristas, passageiros e pedes-
tres sobre a importância do isolamento 
social, hábitos de higiene, uso da más-
cara, sintomas da doença e realizarão a 
aferição da medida de temperatura. Caso 
seja constatado os sintomas da Covid-19, 
moradores de Colombo serão encami-
nhados para unidades de saúde e de ou-
tros municípios serão orientados para 
buscarem atendimentos em suas cidades.

pacientes sintomáticos da Covid-19 como 
estratégia para se evitar a contaminação. 
“A situação é grave, porém ainda não 
chegamos ao ápice. Estamos calculando 
e prevendo que o número de mortes será 
triplicado nos próximos dias”, alerta Barth 

A Comissão Especial
É composta pelos vereadores Anderson 
Prego (PT), Gilgera (PTB), Jerçon (PTB) e 
Vardão (PP), segue seus trabalhos, tro-
cando informações e fazendo a devida 
fiscalização. A Comissão tem 60 dias de 
acompanhamento, prazo que pode ser 
prorrogado por mais 30 dias. Tem como 
objetivo acompanhar e fiscalizar os ór-
gãos ligados ao combate da epidemia e 
as suas respectivas ações.
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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

#
FI

Q
U

EE
M

C
A

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


