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Curitiba e Região Metropolitana     

LaÇos & Causos
Por Claudiane Crisóstomo Pasquali

Em 2011, tive meu primeiro contato com a *Equoterapia, 
através das visitas a mais de 5 Centros de Equoterapia aqui no 
Paraná, com o intuito de me informar sobre esta prática, afim 
de  montar prova de Paraenduro Equestre, que é o Enduro a 
cavalo realizado por deficientes.  

A Equoterapia surgiu no Brasil através do Cel.Cirillo, que, há 30 
anos atrás,  após  diversos anos de pesquisa em vários países 
europeus, desenvolveu o método e criou a ANDE-Brasil Asso-
ciação Nacional de Equoterapia. O método é reconhecido pelo 
Conselho Federal de Medicina e Conselhos de Fisioterapia. 
Apesar de conhecer todos estes dados oficiais, como admin-
istradora de empresa e fiscal pública -  e portanto descon-
hecedora de métodos terapêuticos - sempre me questionava 
quando via algum praticante subir no cavalo e após a sessão 
terminada, muita coisa havia se modificado naquele corpo e 
na forma de se expressar daquela pessoa. Foi quando devido 
ao estilo São Thomé “só acredito vendo” , que participei do 
1o. Curso de Equoterapia realizado no Paraná pela Ande-Brasil 
em 2012, e fiquei sabendo do movimento tridimensional do 
cavalo, que “imita” o andamento humano e portanto “engana” 
o cérebro, que então responde o estímulo enviando impulsos 
elétricos, fazendo com que algumas partes do corpo que não 
se moviam passem a ter movimentação. Milagre? Não...estri-
tamente técnico e comprovado visualmente. Mas o que não dá 
pra ser visualizado na Equoterapia é o que mais me intriga.....

*Equoterapia marca registrada ANDE-Brasil

A conexão que os profissionais de Equoterapia estabelecem 
durante uma sessão é admirável. Coordenam 2 seres vivos,  o 
cavalo e o deficiente, cada um com suas vontades e “bardas” 
, produzindo o efeito terapêutico que nenhuma máquina con-
segue reproduzir.

Esta conexão só pode ser chamada de amor ao próximo, benção 
na vida dos outros...

Viva 9 de agosto, 
DIA NACIONAL DA EQUOTERAPIA !

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

cavalos. Contato: claupasquali@uol.com.br

EQUOTERAPIA: A cura 
com o cavalo

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

Estiagem prolongada 
transforma o cenário da 

Barragem Piraquara I

A severa estiagem registrada em 2020, 
que fez com que o Governo do Paraná 
decretasse Situação de Emergência Hí-
drica, segue preocupante. Em Piraqua-
ra, um dos principais cartões postais 
do município, a Barragem do Caygua-
va, sofre os efeitos da falta de chuvas. 
Com o nível baixo do reservatório, a 
seca transformou o cenário e revelou 
detalhes preservados desde a forma-
ção do lago na década de 70.

Vestígios 
A famosa chaminé da Casa de Bombas, 
imponente monumento que se sobres-
saia dentro da barragem, se encontra 
fora da água. O nível baixo ainda expôs 
vestígios da antiga estrutura que por 
muitos anos fez parte do sistema de 
abastecimento de água que funcionava 
ali. Estradas utilizadas durante a cons-
trução do reservatório, assim como um 

PIRAQUARA

antigo portão com o símbolo da Sane-
par também reapareceram.

Crise
Sem chuvas suficientes para recuperar 
o déficit hídrico, em 2020, a Sanepar 
tem registrado os menores níveis das 
barragens que compõem o Sistema de 
Abastecimento Integrado de Curitiba 
e Região Metropolitana (SAIC) – Iraí, 
Passaúna, Piraquara I e Piraquara II, 
desde 2009. 

Racional
A situação exige o comprometimento 
de toda a população que deve ado-
tar medidas de uso racional da água. 
A orientação da Sanepar é para que 
as pessoas priorizem a alimentação 
e higiene pessoal. Outras atividades, 
como lavar carros e calçadas, por 
exemplo, devem ser adiadas para 
quando passar o período de estiagem.
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Você conhece o 
casco do seu cavalo ?

O casco do equino tem várias estruturas com funções importan-
tes. Podemos dividir o casco em 3 partes, pinça, quartos e talões. 
Na coroa temos a junção da pele com o casco, e é nela que acon-
tece o crescimento do casco.

A muralha do casco corresponde a toda parede externa, ela tem  
um verniz próprio que vai fazer um controle da entrada e saída 
de líquido do casco, portanto não deve ser removida em excesso.  

A continuação da muralha é chamada de parede, na parede que 
a ferradura deve estar apoiada, ela é resistente para suportar a 
ferradura e a ferradura quem protege a parede do desgaste de 
pisos duros ou pisos de pedra. 

Ao lado da parede a linha branca faz uma junção com a sola, a 
linha branca é onde o cravo da ferradura entra, quando o cravo 
é batido na parede ele pode trincar a muralha e não segurar a 
ferradura,  mas também tem que cuidar para esse cravo não ficar 
muito perto da sola pois ele pode causar dor. 

A sola é mais arredondada com  um formato de concha, e ela 
não pode sofrer nenhuma pressão de ferradura. Também acúmu-
lo de material como terra e pedras podem gerar uma pressão que 
irá fazer esse cavalo sentir dor. 

E por fim a ranilha ou coração do casco, ela é muito importan-
te para ajudar no bombeamento de sangue e também a ranilha 
faz parte do sistema de absorção da chegada do casco no chão. 
Também quando removida em excesso pode sangrar e deixar sua 
função debilitada.

O casco do Cavalo deve ser limpo diariamente para evitar acú-
mulo de sujeira, também a aparação periódica assim como a troca 
de ferraduras são maneiras de prevenir problemas. Converse com 
o seu ferrador para manter o casqueamento dentro do prazo. 

O ASSUNTO É...
Por Fábio Wacheski

*Fábio Wacheski é Médico Veterinário e Ferrador – CRMV-PR 8958

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

Em reunião realizada não dia 29 de julho, a diretoria do Jockey Club 
do Paraná oficializou a realização do Grande Prêmio Paraná 2020 no 
sábado, 5 de dezembro.

Neste dia, serão realizadas as seguintes provas do calendário clássico:

• Grande Prêmio Paraná (G3), para produtos de 3 e mais anos;

• Clássico Governador do Estado (L), para produtos de 3 e 
mais anos, na distância de 1.600 metros;

• Clássico Primavera (L), para fêmeas de 3 e mais anos, na 
distância de 1.600 metros;

• Clássico Ciro Frare (L), para produtos de 3 e mais anos, na 
distância de 1.200 metros;

• Pegasus Brasil 2020, para produtos de 3 anos, com 
regulamento próprio;

• Prova Especial Silvio Batista Piotto.

Mais detalhes sobre as provas serão divulgados em breve pela Comis-
são de Corridas, junto com o calendário clássico atualizado.

Há, por parte da Diretoria, a intenção de realizar nesta mesma data a 
inauguração da nova pista de grama, com a realização de dois páreos 
para produtos de 2 anos.

A parte social do evento já está em fase de planejamento, porém de-
penderá das condições sanitárias e da possibilidade de presença do 
público.

A próxima reunião turfística será realizada no dia 13 de agosto, tam-
bém confirmada pela Diretoria nesta mesma reunião, com o paga-
mento integral dos prêmios.

DIRETORIA OFICIALIZA 
DATA DO GRANDE PRÊMIO 

PARANÁ 2020

Foto destaque por Felipe Neves
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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

Para quem caminha em direção ao sol sempre será dia, já diz o 
ditado. Caminhamos hoje em qual direção? Neste período difí-
cil para toda a humanidade devemos realinhar a rota de nossas 
vidas e programar um futuro melhor nas cidades. Não há como 
não termos cada vez a certeza de que como tudo está não ficará. 
A saúde em risco acabou nos fazendo refletir em nossas casas, no 
isolamento social que podemos ser melhores inquilinos do pla-
neta.

Asfixiado
Transporte público de qualidade, seguro e ambientalmente cor-
reto passou a ser pauta de centenas de municípios. Ciclovias, ci-
clofaixas e ciclorrotas são fundamentais para proporcionarmos a 
incentivo necessário para a ampliação dos modais. Cada vez mais 
temos que priorizar o coletivo ao transporte individual em carros 
que só agravam a qualidade de vida de todos. O trânsito tem as-
fixiado as cidades!

Tabu 
A discussão nacional devido ao Marco Regulatório do Saneamen-
to trouxe mais uma vez a dura realidade da distância que ainda 
temos do serviço de água e esgoto para todos os brasileiros. Dre-
nagem urbana e limpeza pública ainda são carentes em várias re-
giões além ainda termos lixões a céu aberto. A simples separação 
dos resíduos em “seco e molhado” ainda parece ser tabu e pre-
judica o meio ambiente. Valorizar as cooperativas de catadores 
é preciso. Estes devem ser remunerados pelo serviço ambiental 
prestado.

Avançar
O problema encontra-se em parte na falta de profissionais capa-
citados que assumem cargos de confiança em gestão ambiental 
e territorial. Precisamos incentivar e capacitar aqueles que desa-
creditaram do serviço público para que possamos ter uma me-
lhoria considerável na vida das pessoas. As discussões existem, 
mas precisam avançar mais. Passamos do tempo do discurso e 
precisamos chegar no tempo da ação.

Mais um passo...

Olhar Verde

A Coradin madeiras possui reflorestamento e 
usina própria de Preservação de Madeira, estufas 
de secagem, realizando tratamento de madeiras 

exclusivamente reflorestadas, com responsabilidade 
ambiental de acordo com as normas da ABNT e dentro 

dos critérios de qualidade e legalidade.

3666-1610

CORADIN
MADEIRAS  TRATADAS

Palanques de Eucalipto • Troncos 
de Eucalipto • Deck • Playground

Atendimento 41. 3666-1610
comercial@coradinmadeirastratadas.com.br 

Estrada da Ribeira BR-476, 181
CEP 83411-000 - Colombo – PR
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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

Beti Pavin busca 
parceria com 
governo para 

conclusão das obras 
no Morro Grande

Serão pavimentados 4.628 metros 
de extensão da Rua João Gusso

A Prefeita Beti Pavin se reuniu, no dia 03 de agosto, com o secretário de Estado 
da Infraestrutura e Logística Sandro, Alex Cruz de Oliveira e o Deputado Esta-
dual, Luiz Claudio Romanelli (PSB) – para tratar sobre as obras de conclusão da 
pavimentação asfáltica da Rua João Gusso, no bairro Morro Grande – região 
rural do município. 

Abandonou
“A empresa responsável pela proposta abandonou as obras nos obrigando a 
revisar novamente – todo o projeto e documentação. Estamos buscando, in-
cansavelmente, novas parcerias e soluções para atender os nossos moradores. 
Com a parceria reafirmada, vamos continuar a contar com o apoio do Governo 
do Estado, e liberar nas próximas semanas a licitação para finalmente darmos 
continuidade a obra”, afirmou a Prefeita Beti Pavin. 

Projeto
Com o objetivo de oferecer mais infraestrutura, conforto e segurança aos mora-
dores da área rural do município, o projeto contempla pavimentação, drenagem 
e sinalização. Em parceria com o Governo do Estado serão pavimentados 4.628 
metros de extensão – de via pública. 

Parceria
“Estivemos lá há algum tempo e foi uma demanda prioritária da comunidade. 
Colombo segue tendo uma boa parceria de trabalho com a gestão do governa-
dor Ratinho Júnior em todas a secretarias e agradeço a atenção de toda a equi-
pe da SEIL. Além do mais, a prefeita Beti Pavin finaliza seu mandato com chave 
de ouro e com muitas obras”, ressaltou Romanelli.

Colombo

As mudanças no bairro Morro Grande serão 
uma grande conquista para o município, 
estamos caminhando para o desenvolvimento 
da qualidade de vida na cidade e as famílias 
que lá residem. A Prefeita está sempre unindo 
forças e na busca de soluções para finalmente 
retomarmos a obra”, Sérgio Pinheiro - vice-
prefeito de Colombo

“
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Portos do Paraná são referência 
na movimentação de fertilizantes

Este ano, de janeiro a julho, os Portos do Pa-
raná movimentaram pouco mais de 5,5 mi-
lhões de toneladas de fertilizantes. O volume 
representa aumento de 5% em comparação 
com o mesmo período de 2019, quando 5,2 

milhões de toneladas de adubo foram im-
portadas. Os principais produtos que che-
gam pelos portos de Paranaguá e Antonina 
são cloreto de potássio (MOP), ureia, MAP 
(fosfato monoamônio); sulfato de amônio e 
complexos NPK.

Amônio
Apesar de ser um produto bastante comum, 
movimentado desde o início das operações 
do segmento nos portos paranaenses, o ni-
trato de amônio representa apenas 3,5% do 
total dos fertilizantes importados.

“Nunca tivemos nenhum problema relacio-
nado a essa substância. A autoridade portu-
ária, assim como os terminais, operadores e 
armazéns, atuam com os devidos planos de 
segurança atualizados”, afirma o diretor-pre-
sidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando 
Garcia. “Especificamente em relação ao ni-
trato de amônio, quem trabalha com o pro-
duto segue uma rígida rotina de fiscalização 
e prestação de contas impostas pela Direto-
ria de Fiscalização de Produtos Controlados 
(DFPC), ligada ao Exército Brasileiro”.

11 armazéns
Nos sete primeiro meses do ano, foram im-
portadas 207.860 toneladas de nitrato de 
amônio pelos portos de Paranaguá e Anto-
nina. Em 2019, no mesmo período, foram 
299.407 toneladas movimentadas. A princi-
pal origem do produto é a Rússia.

Operam o produto, nos portos do Paraná, 
quatro empresas. Segundo a Diretoria de 
Operações, são 11 armazéns credenciados 
(pela autoridade portuária e pelo Exército) 
para receber nitrato de amônio.

CUIDADOS 
Segundo os operadores de fertilizantes do 

Porto de Paranaguá, para trabalhar com o ni-
trato de amônio as empresas devem solicitar 
à DFPC um certificado especial de registro 
(CR). Para fornecê-lo, a instituição orienta 
ajustes e adequações que vão desde a cons-
trução dos armazéns, segurança do produto 
(para impedir desvio ou roubo), armazena-
gem até o treinamento do pessoal.

São inúmeros os itens verificados, antes de 
aprovar a concessão. Mesmo com o registro, 
a cada importação, o Exército é notificado e 
emite uma licença específica, após avaliar a 
situação documental. Antes mesmo da atra-
cação do navio, o Exército deve ser notifica-
do sobre o local para onde a carga que chega 
será levada e armazenada.

Transporte 
Mesmo para um curto trajeto, do cais até o 
armazém, o caminhão que transporta o pro-
duto também deve ser certificado. No Porto 
de Paranaguá, estes veículos e os respectivos 
motoristas são capacitados especificamente 
para esse transporte e recebem, também do 
Exército, um selo de identificação.

“Para cada nota fiscal que emitimos para 
esse transporte, é emitido uma guia de trá-
fego que também leva um selo, que é con-
trolado via sistema pelo DFPC”, explicam os 
representantes do setor. O rastreamento de 
cada lote que chega é conferido pelos repre-
sentantes do Exército, no próprio armazém, 
ao final da descarga.

Armazenamento do Amônio
Enquanto estão nos armazéns, o produto 
é acomodado entre paredes de concretos, 
em boxes iluminados com lâmpadas frias, 
devidamente identificados, com controle de 
acesso, avisos de segurança e pessoal devi-
damente treinado.

FERTILIZANTES

Calçados masculinos,  
femininos e infantis - Cintos - 

Selaria - Calçados EPIS - Botas 
- Malotes - Conserto de selas e 

arreios em geral

Av. República Argentina, 4168 
Capão Raso – Curitiba-PR

41 3248-9020 
www.selariatitoschier.com.br
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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
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Olhar puro
A imagem

A engenheira agrônoma, Akemi CR Kruger, é parceira do Jornal 
Cavalgadas & Cavalos há anos. Akemi é sócia-proprietária da 
Via Rural YK. Empresa especializada em audiovisuais agropecu-
ários e, também, educativos, EAD, de treinamentos, institucio-
nais, entre outros serviços audiovisuais.

Em uma de suas produções quando estava no Haras das 8 Virtu-
des, em Amparo -SP, sua sensibilidade captou num clique essas 
belas imagens da égua Divina V8, orgulho do proprietário Ricar-
do Barcelar.

Segundo Akemi, no momento da foto “o que chamou atenção, 
foi o olhar do animal, simples puro! Amo essa foto!” destacou.

FARMÁCIA VETERINÁRIA

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

NEONATO
O NEONATO, da 
BotuPharma, é 

imprescindível para 
potros em fase de 

amamentação!

A CREATINA ATP da 
Lavizoo é o suplemento 
que seu animal em 
treinamento ou 
competição precisa! 

CREATINA

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.

SEDACOL

PRADOR é a solução 
que você buscava para 
inflamações e dores! 
E com um diferencial 
importantíssimo: ele 
não agride o sistema 
gastrointestinal. 
PRADOR é da J.A. 
Saúde Animal.

PRADOR


