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LaÇos & Causos
Por Claudiane Crisóstomo Pasquali

Os seres vivos, humanos ou animais, quando nascem, carregam 
uma carga genética com características do pai e da mãe, que por 
sua vez possuem genes dos seus pais e mães. Informações sobre a 
altura, peso, doenças e cor da pele, ficam guardadas dentro desses 
genes. Para os cavalos, o conjunto destes dados caracterizam sua 
conformação e aparecem descritos em sua resenha, bem como 
a cor do pêlo e forma das manchas (pampa, tordinho, apaloosa).

No decorrer da vida, vão sendo acrescentadas informações, traços 
culturais, valores éticos, costumes, manias ou “bardas” chamados 
de memes. Os memes são passados de um para outro através da 
fala, do gesto ou repetição, diferente dos genes que são trans-
mitidos pela hereditariedade. A importância dos memes sobre os 
genes daria longa discussão para os cientistas, porém é clara e 
relevante a ação dos memes: o que é aprendido, as informações 
que a pessoa ou animal adquire, processa e devolve ao meio.

Um cavalo que tenha uma genética de pais e avós campeões, pode 
ser um campeão também. Pode... mas só poderá, ainda, talvez, 
ser com a influência dos memes: doma, trato (comida e carinho), 
aprendizado. Se este cavalo for largado no pasto a esmo, provavel-
mente será bem pior que outro sem genética comprovada, mas 
que tenha recebido a carga de memes suficiente para destacá-lo 
no esporte, lazer ou trabalho.

Conheço uma égua, agora aposentada e com a vida mansa, de uma 
ótima linhagem, nascida num criatório famoso. Ela foi comprada 
com pouco mais de um ano, por um amigo e atual proprietário, 
que investiu seu tempo e dinheiro, acrescentando ótimos memes 
aos ótimos genes daquela égua, transformando-a numa campeã. 

Como às vezes uma estória poder ser bonita, porém não justa, 
recentemente foi oferecido uma premiação à égua e ao seu 
responsável, pela longa e brilhante carreira de uma vida desportiva. 
Quem recebeu o prêmio? O dono do criatório, que não participou 
da sua vida, do seu preparo, sequer a montou. Enfim, não investiu 
nos seus memes. Imaginemos se este assunto se estendesse para 
adoção de crianças? Os pais adotivos cuidam, investem, amam e, 
no dia da formatura, o nome dos pais de sangue é que são cita-
dos? Fica aqui o registro de revolta da colunista... 

Os memes podem ser transmitidos de um pro outro dependendo 
do desprendimento, da generosidade, da vontade de trocar 
experiências e informações, portanto, compartilhemos livremente 
nossos memes  e com cautela os nossos genes.

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

cavalos. Contato: claupasquali@uol.com.br

Nova plataforma 
permite o registro 

gratuito de tratores 
e máquinas 

agrícolas

Pelo ID Agro, será possível gerar um do-
cumento oficial que permite a unifor-
mização das informações e o rastreio 
dos tratores e aparelhos automotores

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) lançou no dia 
20 de novembro,  a Plataforma Digi-
tal de Registro e Gestão de Tratores e 
Equipamentos Agrícolas (ID Agro), que 
vai permitir o registro oficial de trato-
res e equipamentos agrícolas, sem cus-
to para o produtor rural. O sistema foi 
desenvolvido em parceira entre a Se-
cretaria de Inovação, Desenvolvimento 
Rural e Irrigação do Mapa e o Instituto 
CNA (ICNA)

Vias públicas
O registro vai permitir o trânsito de ve-
ículos em vias públicas, sem necessida-
de de licenciamento e emplacamento, 
além de facilitar a comercialização de 
tratores usados, o acesso ao crédito 
e as ações de segurança em relação a 
roubos e furtos. 

Trânsito 
Pelo ID Agro, será possível gerar um 
documento oficial, com fé pública, 
permitindo a uniformização das infor-
mações e rastreio dos tratores e apare-
lhos automotores. O Registro Nacional 
de Máquinas Agrícolas (Renagro) dará 
maior tranquilidade para produtores 
quando transitarem com o veículo em 

via pública.

O documento Renagro será equivalen-
te ao CRLV dos demais veículos. Caso 
o trator ou outra máquina agrícola es-
teja transitando em via pública e não 
tenha o registro do Mapa, estará sujei-
to às mesmas medidas administrativas 
aplicadas aos veículos de passeio que 
transitam sem o CRLV.

O registro é obrigatório para equipa-
mentos que transitam em vias públi-
cas. A afixação do QR CODE no trator 
é opcional, porém é sugerido que o 
mesmo ocorra, pois facilitará consulta 
ao bem e operações de fiscalização.

Registro
Para fazer o registro, é necessário ter 
cadastro no aplicativo ID Agro, inse-
rindo dados pessoais; ter a nota fiscal 
do bem e procurar uma agência auto-
rizada da marca do bem. Somente as 
agências autorizadas poderão fazer o 
registro. A concessionária irá analisar 
os documentos originais do proprie-
tário, a nota fiscal e a numeração do 
chassi ou de série do bem. O registro 
pode ser feito tanto para equipamen-
tos novos como para usados. 

Fique por dentro
Existem + de 1 milhão e duzentos mil 
tratores no Brasil de acordo com o 
Censo Agropecuário do IBGE de 2017.

DIRETO DE BRASÍLIA

MODERNIZAÇÃO

GENÉTICA E 
MEMÉTICA
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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

Úlceras gástricas não são 
mais problema, se você for 
cliente da DrogaVet.
Saiba mais entrando em 
contato por telefone ou 
WhatsApp.

Uma das doenças mais 
mortais em equinos 
pode ser prevenida. 
Estamos falando da 
Enceofamielite, que tem 
prevenção através das 
vacinas da Labovet.
Previna e mantenha sua 
animais com saúde!

IMICARB
Se você quer um 
medicamento 
extremamente efetivo 
contra a nutaliose, você 
precisa de IMICARB, da 
Pearson.
Ele combate com 
efetividade o protozoário 
causador, devolvendo ao 
seu animal disposição e 
desempenho.
Você encontra o IMICARB 
na Farmácia Veterinária 
da ACPCCP.

GRANDE PRÊMIO “PARANÁ” – (G3) 
TERÁ BOLSA DE MAIS DE R$ 67 MIL 

TREINADOR ADEMAR DE BARROS PEREIRA

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

O Jockey Club do Paraná definiu a bolsa e o valor da inscrição aos interes-
sados em inscrever seus cavalos e éguas nas provas clássicas do dia do 
Grande Prêmio “Paraná” – (G3). 

A prova máxima terá bolsa de R$ 67.320,00, sendo R$ 30.000,00 ao pro-
prietário do vencedor. A inscrição custará R$ 2.500,00. Os materiais bioló-
gicos dos 4 (quatro) primeiros colocado neste páreo serão enviados para 
o California Animal Health and Food Safety Laboratory System – Univer-
sity of California at Davis (Estados Unidos), que realizará as análises das 
amostras.

Para os Clássicos “Governador do Estado”, “Ciro Frare” e “Primavera”, to-
das elas listadas, a bolsa será de R$ 22.400,00, sendo R$ 10.000,00 ao 
proprietário do vencedor. 

Pista de grama
A pista de grama receberá sua primeira prova do calendário clássico neste 
dia. A Prova Especial “Silvio Batista Piotto” terá bolsa de R$ 11.220,00, 
sendo R$ 5.000,00 ao proprietário do vencedor.

Acesse o site www.jockeypr.com.br e confira a chamada para a Reunião 
do dia 05/12, dia do Grande Prêmio “Paraná” – (G3) e da inauguração da 
pista de grama.

NOTA DE PESAR: 

O Jockey Club do Paraná presta condolências aos 
amigos, familiares e à família Pelanda neste mo-
mento de dor que marca o encerramento de uma 
brilhante carreira profissional.

O treinador Ademar de Barros Pereira, faleceu no 
dia 22 de novembro. Por muitos anos teve seu 
nome ligado diretamente ao Haras Rio Iguassu e 
à família Pelanda. Profissional de grande caráter, 
é um símbolo do sucesso do Haras Rio Iguassu.

A. B. Pereira foi por duas vezes o treinador cam-
peão do Grande Prêmio “Paraná”, com Jeca e First 
Amour, tendo com este também ganho o Derby 
Paranaense. No Velocidade foi cinco vezes o ven-
cedor, duas com Fervi Dutch, uma com Ouro Puro 
e mais duas com Schweinsteiger.

VACINAS LABOVET

Conheça nossa nova loja 
virtual acessando o site 
www.farmaciaacpccp.com.br

ÚLCERAS 
GRÁSTICAS

A DrogaVet é parceira 
da Farmácia Veterinária 
da ACPCCP.
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No dia 12/11/2020, a Adapar foi notificada do 
diagnóstico positivo de mormo em um equí-
deo localizado no município de Piraquara-
-PR. O diagnóstico foi realizado pelo método 
Western Blotting, e a amostra foi processada 
no laboratório oficial do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento – MAPA em 
Recife-PE. Trata-se de 1 equino, fêmea, de 13 
anos. O animal estava no Paraná há 03 meses 
para a finalidade de reprodução. O equino não 
apresentava sinais clínicos da doença, e no dia 
16/11/2020 foi realizado o sacrifício do animal 
e colheita de amostras de sangue dos demais 
23 equinos considerados contatos na proprie-
dade. Está sendo conduzida a investigação 
epidemiológica pela Adapar e Mapa.

Mormo
Causada pela bactéria Burkholderia mallei, o 
mormo é uma doença contagiosa dos equíde-
os constante da lista da Organização Mundial 
de Saúde Animal – OIE, que pode acometer 
ocasionalmente felídeos e pequenos rumi-
nantes. Os asininos e muares são mais sus-
cetíveis à doença aguda, enquanto os cavalos 
manifestam principalmente a doença crôni-
ca, especialmente em áreas endêmicas. Os 
seres humanos são hospedeiros acidentais, 
desenvolvem a doença geralmente como re-

MORMO

Ocorrência de 
mormo no Paraná 

chama atenção 
para cuidados 
com a doença

sultado de exposição ocupacional. Suínos e 
bovinos são resistentes.

Como se dá a infecção
A fonte de infecção mais comum é a ingestão 
de alimentos ou água contaminados por des-
cargas do trato respiratório ou lesões de pele 
ulcerada de animais infectados. A alta densi-
dade e a proximidade dos animais favorecem 
a disseminação da infecção. Fatores de estres-
se relacionados com o hospedeiro influem na 
manifestação clínica da doença.

Assintomáticos
Portadores assintomáticos muitas vezes são 
mais importantes na transmissão da doença 
que os animais doentes.

A infecção tem potencial zoonótico, principal-
mente de cunho ocupacional, e requer medi-
das apropriadas de proteção e biosseguridade 
no manuseio de amostras de animais suspei-
tos/infectados.

Incubação
Período de incubação: pode chegar a 6 me-
ses e os animais permanecem infectados 
por toda a vida.
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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

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA

O equino não 
apresentava 
sinais clínicos 
da doença, e no 
dia 16/11/2020 
foi realizado o 
sacrifício do 
animal e colheita 
de amostras 
de sangue 
dos demais 
23 equinos 
considerados 
contatos na 
propriedade

O Mormo se enquadra na categoria 2 da IN MAPA nº 50/2013 
e requer notificação imediata de qualquer caso suspeito ao 
Serviço Veterinário Oficial.

Entenda a Prevenção 
e controle do Mormo

Caso Confirmado Mormo:
1. equídeo com resultado positivo 

em teste confirmatório por 
Western blot ou

2. resultado positivo em teste 
de triagem (FC ou ELISA), em 
equídeo apresentando sinais 
clínicos em um foco de mormo ou

3. detecção do agente Burkholderia 
mallei por meio de método 
microbiológico ou molecular.

A prevenção e o controle do mormo depen-
dem de um programa de detecção precoce, 
eliminação dos animais positivos associados 
ao estrito controle de movimento animal, 
quarentena/isolamento e completa limpeza 
e desinfecção das instalações do foco.

A notificação de suspeitas de mormo ao SVO 
é obrigatória e testes negativos de mormo 
são exigidos para trânsito interestadual de 
equídeos e participação em aglomerações. 
Conforme orientado na IN 6/2018, em caso 
de suspeita de mormo, o SVO deverá reali-
zar investigação clínica e epidemiológica; o 
isolamento do(s) caso(s) suspeito(s) e inter-
dição da(s) unidade(s) epidemiológica(s) até 
a conclusão das investigações; submeter os 
animais suspeitos a testes laboratoriais para 
diagnóstico.

Medidas em focos de Mormo:
Realização de investigação sorológica em to-
dos os equídeos da propriedade foco, com 
eliminação de animais positivos. Os testes 
devem ter um intervalo de 21 (vinte e um) 
a 30 (trinta) dias entre as colheitas. A euta-
násia e a destruição dos casos confirmados 
devem ser realizadas no prazo máximo de 
15 dias da notificação ao proprietário.

Casos suspeitos ou prováveis que não aten-
derem aos critérios de confirmação, segun-
do definição de caso para a doença, devem 
ser encerrados imediatamente.

Após a eutanásia dos casos confirmados por 
teste de diagnóstico laboratorial, a desinter-
dição de focos de mormo ocorrerá após os 
animais do rebanho apresentarem 2 (dois) 
resultados negativos consecutivos nos tes-
tes diagnósticos.

Trânsito:
Não há mudança nas regras atuais de trânsi-
to animal, porém mantem-se o controle do 
trânsito em fiscalização volante, postos fixos 
e eventos que envolvem movimentação de 
equídeos no Estado.

Objetivos da 
vigilância:
• Detecção precoce para 

controle e erradicação 
dos focos

• Prevenção da 
disseminação da doença

• Determinação da 
frequência e a 
distribuição

População-alvo da 
vigilância:
equídeos domésticos

Caso Suspeito de Mormo:
1. equídeo com resultado 

diferente de negativo nos 
testes FC ou ELISA ou

2. equídeo com sinais clínicos 
respiratórios/cutâneos, 
refratário a tratamentos 
prévios ou com recidivas ou

3. equídeo com vínculo 
epidemiológico com um caso 
confirmado da doença.

FOCO DE 
MORMO: 

SUSPEITA 
OU CASO 

DESCARTADO: 

Definição de caso: 

caso suspeito ou provável 
que não atendeu aos critérios 
anteriores de suspeita ou 
confirmação.

presença de pelo menos um 
caso confirmado de mormo 
pelo SVO, em uma unidade 
epidemiológica.
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Equipe Laboratório Paddocktiba
paddocktiba@paddocktiba.com.br
      (41) 99943-0235 / 3267-7563

Seu cavalo tem “nutaliose” ou seu cavalo tem “babesiose”? 
Se até definir o nome é difícil, fazer o diagnóstico preciso não 
poderia ser fácil. Mas agora você não precisa mais ficar em 
dúvida. Desde o início de setembro, o Laboratório Paddock-
tiba disponibiliza aos seus clientes o diagnóstico da Piroplas-
mose Equina através do método de ELISA (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay, ou ensaio de imunoabsorção enzimá-
tica), que é um teste imunoenzimático que permite a detec-
ção de anticorpos específicos. 

A piroplasmose equina, chamada popularmente de nutaliose 
ou babesiose, é uma doença parasitária causada por dois he-
matozoários: Theileria (Babesia) equi e Babesia caballi. Estes 
parasitas das células sanguíneas de equinos são transmitidos 
principalmente por carrapatos, havendo também relatos de 
transmissão por agulhas contaminadas com sangue de ani-
mais portadores e picadas de insetos.

A Piroplasmose pode apresentar-se como uma doença agu-
da, na qual o animal desenvolve uma anemia hemolítica 
progressiva, ou como uma doença crônica, na qual o animal 
é portador e pode permanecer assintomático ou com uma 
leve anemia persistente, sendo que em ambos os casos é co-
mum a diminuição da imunidade, o que torna o animal mais 
susceptível a outras doenças. Além dos danos causados ao 
próprio animal, que passam por pelagem opaca e perda de 
peso, e principalmente redução de rendimento esportivo e 
reprodutivo, a Piroplasmose causa também danos indiretos 
relacionados aos custos do tratamento e a restrições de co-
mercialização dos animais, já que o trânsito internacional de 
animais soropositivos não é permitido.

Desde setembro de 2005 o método oficial para autorização 
de trânsito de animais para países livres da doença é o teste 
de ELISA. Então, não fique em dúvida e não exponha seu ani-
mal a tratamentos desnecessários. Converse com o veteriná-
rio responsável pelo seu animal. Utilize nossos serviços para 
obter um diagnóstico preciso.

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

LABORATÓRIO PADDOCKTIBA

Hematologia, Bacteriologia, P.R.P. e GTA 
Exame de Anemia Infecciosa Equina, Mormo 

e Piroplasmose

A N Á L I S E S  C L Í N I C A S  V E T E R I N Á R I A S  LT D A .
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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

Confesso que não me lembro de ter visto tanta gente apreensiva com o 
resultado eleitoral norte americano como neste ano de 2020. Mal en-
tendemos os cálculos eleitorais brasileiros e passamos a fazer contas dos 
delegados para que o número de 270 fosse ultrapassado e tudo fosse de-
finido. Enfim houve uma definição e devemos refletir sobre as consequ-
ências do resultado. Primeiro tivemos nos últimos anos algumas pessoas 
negando a importância da ciência para a humanidade a ponto de ques-
tionarem sobre a forma da Terra, a eficácia das vacinas e a descrença no 
aquecimento global. Estas pessoas conseguiram ajudar a eleger Donald 
Trump e outros políticos pelo mundo afora que seguem a mesma linha 
do empresário.

Fatal 
Defensores de que o nosso planeta seria plano como um disco de vinil 
devem ter feito cientistas como Newton, Kepler e Einstein revirarem-se 
em suas catacumbas. As grandes navegações, os fusos-horários e obser-
vações do espaço já são o suficiente para rebater os terraplanistas. Já as 
vacinas são substâncias compostas vírus ou bactérias, vivos ou mortos, 
ou seus derivados que tem o papel de estimular o sistema imune a pro-
duzir anticorpos que atuam contra os agentes patogênicos causadores de 
infecções. Não tomar as vacinas indicadas pelos médicos em determina-
dos períodos ou situações da vida pode ser fatal.

Evidências 
Vivenciando cada vez mais as alterações climáticas nunca antes registradas 
pela humanidade com regiões já em situação de estiagem ou de seca e 
portadoras de comprometimento agrícola, negar que algo está acontecen-
do não parece ser uma atitude sensata. Evidentemente lembramos sem-
pre que o planeta passou por períodos de extremo calor e frio, porém as 
nossas ações tem acelerado consideravelmente o aquecimento global. 

Mas e o tema das eleições norte americanas? 
Muitos destes negacionistas ganharam força com a eleição de Trump. 
Com esta derrota já estabelecida, o planeta ganha pelo menos a espe-
rança de que dias melhores virão com a revisão das mais de 70 leias am-
bientais revogadas pelo atual presidente e com o esperado retorno dos 
Estados Unidos para o Acordo de Paris.

Quem ganhou 
as eleições norte 

americanas?

Olhar Verde
DE OLHO NAS REGIÕES

O Parque Natural Municipal Gruta do Bacaetava, que 
permanece fechado para visitação devido à pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19) – têm recebido melhorias neste 
período. “Trabalhamos a estrutura paisagística e estética para 
melhor atender o visitante, isso se fez em meio a pandemia e 
com recursos limitados”, ressaltou o secretário de Indústria, 
Comércio, Turismo e Trabalho, Antonio Ricardo Milgioransa.

Reforma
A Prefeitura Municipal promoveu diversas obras, entre elas 
a reforma do centro de visitantes. O projeto contemplou a 
atualização do equipamento áudio e vídeo com tecnologia 
avançada, colocação de blecaute nos vidros para conforto 
visual, plotagem em parte da recepção.

“Com isso o turista consegue ter acesso rápido as normas e a 
história do Parque que estão descritas sobrepondo a imagem 
da gruta”, destaca o secretário da pasta. Já na área externa 
valorizou-se o portal e a Santa Nossa Senhora de Lourdes – 
localizado em meio à vegetação.

“Efetuamos a troca e instalação de suas respectivas placas, 
também contamos agora com banner educativo sobre a fauna e 
flora do ambiente, bem como um para fotos com a imagem do 
Parque para os que não se sentem seguros em ambientes desse 
tipo entre outras sinalizações que contribuem na visitação”, 
disse o secretário.

Patrimônio 
O local possui função ecológica, de lazer, educação e 
conscientização, por isso a prioridade é a valorização do 
patrimônio arqueólogo, ambiental e religioso. “Esperamos que 
os visitantes e turistas possam usufruir o mais rápido possível 
dessa estrutura municipal, assim que tenhamos superado esse 
momento atípico que estamos vivendo”, observou Milgioransa.

Colombo 

Parque Natural Municipal 
Gruta do Bacaetava 
recebe melhorias na 
infraestrutura

Fechado por medida de 
segurança devido a pandemia, o 
Parque conta com diversas obras
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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


