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LaÇos & Causos
Por Claudiane Crisóstomo Pasquali

No dia de hoje (03/12) se comemora o Dia Internacional do Defi-
ciente e – por coincidência do destino #sqn – o aniversário de 9 
anos do Paraenduro Equestre.  O Paraenduro nasceu na 1a. prova 
realizada em 03/12/11, em Campina Grande do Sul, e hoje é con-
hecido e praticado em diversos estados do Brasil, e em alguns 
países, como Paraguai, Chile, Portugal, tendo sido realizado 
campeonato na Ucrânia, baseado no nosso regulamento. O 1o. 
Campeonato Brasileiro de Paraenduro foi realizado em Palmeira, 
Pr, no dia 12/10/13 e – por pura coincidência do destino #sqn -  dia 
de N. Sra. Aparecida (padroeira do Brasil e dos cavaleiros) e Dia da 
Criança.

Não conheço esporte que seja tão solitário: o paraendurista, seu 
cavalo e seu instrutor em trilhas rurais desconhecidas. Mas ao 
mesmo tempo tão solidário, que  reúne muitas pessoas, que fazem 
de uma prova um grande momento de confraternização, amizade, 
disciplina, onde todos se sentem acolhidos.  É comum adversários 
largarem juntos, e se ajudarem nas trilhas.  Acampamentos são 
feitos de modo que todos possam se ver, se entrosar... oferecer 
um café, uma cerveja ou um prato da melhor comida mineira, faz 
parte de um todo impossível de ser retratado em um só causo.

As muitas histórias que estes 9 anos podem contar, não cabe-
riam em livros grossos, mas os  envolvidos com o assunto, trocam 
lembranças no grupo de whatsapp de nome Paraequestre, com 
5 países participantes, e que no dia de hoje se encontrava em 
polvorosa pelas lembranças de tantas provas e experiências desta 
quase década deste esporte realizador de sonhos. 

A alegria nas fotos postadas e as pequenas histórias individuais e 
coletivas contadas durante a manhã de hoje, nos remeteu a outro 
tempo. E quase, quase mesmo nos fez esquecer deste tempo 
duro de hoje, onde não podemos andar a cavalo, fazer provas 
e  confraternizar. Poderia ser realizada uma prova sem o mesmo 
número de pessoas, com distanciamento, sem confraternização? 
Sim...em outros esportes. No Paraenduro, impossível. Nossa prova 
começa e termina em abraços e, cortar isso seria tirar a alma do 
Paraenduro.

Que mais dias como este de hoje de manhã possam acontecer, 
onde o tempo duro parou e nos remeteu ao delicioso tempo bom. 
O  Paraenduro  fez esta mágica...

A analogia entre ParaenDuro e tempo Duro...Pára, é pura coin-
cidência do destino #sqn.

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

cavalos. Contato: claupasquali@uol.com.br

Programa Titula 
Brasil quer ampliar 

regularização em áreas 
rurais da União

Programa Titula Brasil quer ampliar 
regularização em áreas rurais da União

Portaria instituindo o Programa Titula 
Brasil, com o objetivo de aumentar a 
capacidade operacional dos procedi-
mentos de regularização fundiária das 
áreas rurais sob domínio da União e a 
titulação dos assentamentos do Pro-
grama Nacional de Reforma Agrária, foi 
publicada na edição de 3 dezembro do 
Diário Oficial da União.

Parcerias
Assinada conjuntamente pelo secretá-
rio especial de Assuntos Fundiários do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Luiz Antonio Nabhan 
Garcia, e pelo presidente do Incra, 
Geraldo Melo Filho, a portaria prevê a 
participação voluntária dos municípios 
no Programa Titula Brasil por meio de 
parcerias com o instituto.

Como será
O programa será executado direta-
mente pelo Núcleo Municipal de Re-
gularização Fundiária (NMRF), criado a 
partir da assinatura do termo de parce-
ria entre a prefeitura e o Incra, firmada 
de forma voluntária por meio de edital 
de chamamento público.

O instituto será responsável por imple-
mentar e coordenar o NMRF e capaci-
tar os recursos humanos disponibiliza-
dos pelos municípios para realização 
dos trabalhos, mas não haverá repasse 
de recursos às prefeituras.

Serão divulgados, em até sessenta dias, 
o Regulamento Operacional e o Manual 
de Planejamento e Fiscalização do Pro-
grama, elaborado por técnicos do Incra.

Prefeituras 
A partir da divulgação desses docu-
mentos, serão definidos os limites 
de atuação dos agentes municipais, 
bem como os procedimentos a serem 
seguidos para agilizar os processos 
de regularização fundiária em áreas 
rurais pertencentes à União ou em 
nome do Incra, dentro do que prevê a 
legislação vigente.

Ao aderir a parceria, os municípios 
serão responsáveis por oferecer os re-
cursos humanos para o núcleo. A su-
pervisão e o monitoramento das ações 
e dos resultados será feita pela Secre-
taria Especial de Assuntos Fundiários, 
que também deverá formular e norma-
tizar as diretrizes do programa.

DIRETO DE BRASÍLIA

INCRA

TEMPO 
DURO...

PÁRA
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O objetivo do documento é padronizar os equipamentos 
utilizados em provas equestres do Quarto de Milha

Foi lançada pela Associação Brasilei-
ra de Criadores de Cavalo Quarto de 
Milha (ABQM) e Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) a ‘Prática 
Recomendada de Equipamentos’. Se-
gundo o presidente da ABNT, Mário 
William, o documento (ABNT PR 1008) 
está dividido em cinco partes e é des-
tinado à normatização de equipamen-
tos utilizados nas atividades esportivas 
equestres da raça de cavalos Quarto 
de Milha.

Objetivos
De acordo com o presidente da ABQM, 
Caco Auricchio, o objetivo é estabele-
cer recomendações, inicialmente para 
as modalidades de Laço Individual, 
Três Tambores e Vaquejada, além de 
padronizar os equipamentos necessá-
rios para cada uma das competições, 
buscando definir um patamar mínimo 
de segurança em cada uma delas, para 
a preservação de cavaleiros, equinos e 
bovinos.

Estudos 
Os trabalhos foram iniciados em fe-
vereiro deste ano – pelas áreas de 
Bem-Estar Animal e Sustentabilidade 
e Sistema de Gestão da Qualidade, da 
ABQM, e pela gerência de Normatiza-
ção Nacional, da ABNT –, com a aná-
lise de documentação e necessidades, 
e ao final de seis meses de debates e 
adequações, os cinco primeiros docu-
mentos foram elaborados e submeti-
dos à Consulta Nacional. São eles:

• ABNT PR 1008-1: Equipamentos utili-
zados na prática de atividades esporti-
vas equestres da raça de cavalos Quar-
to de Milha – Parte 1: Diretrizes gerais, 

que se aplica a toda atividade esportiva 
equestre, praticada pela raça Quarto 
de Milha, apresentando informações 
específicas de equipamentos que são 
utilizados pelos competidores, nos ani-
mais e nas pistas de competição.

• ABNT PR 1008-2:  Parte 2: Boas prá-
ticas e Bem-Estar Animal, que fornece 
diretrizes para a utilização de equipa-
mentos na prática de atividades es-
portivas equestres, preconizando boas 
práticas que se enquadrem nos princí-
pios de Bem-Estar Animal.

• ABNT PR 1008-3:  Parte 3: Modalida-
de – Laço individual, que apresenta o 
que se espera dos equipamentos uti-
lizados pelos competidores, nos ani-
mais e na pista de competição, para 
a prática da modalidade denominada 
Laço Individual.

• ABNT PR 1008-4:  Parte 4: Modali-
dade – Três tambores, que apresenta 
o que se espera dos equipamentos 
utilizados pelos competidores, nos 
animais e na pista de competição, para 
a prática da modalidade denominada 
Três Tambores.

• ABNT PR 1008-5:  Parte 5: Modalida-
de – Vaquejada, que apresenta o que 
se espera dos equipamentos utilizados 
pelos competidores, nos animais e na 
pista de competição, para a prática da 
modalidade denominada Vaquejada.

Mais de 20 modalidades
A intenção é que a ABNT e a ABQM 
desenvolvam ‘Práticas Recomendadas’ 
para as mais de 20 modalidades exis-
tentes no Brasil, que podem ser prati-
cadas nos eventos oficiais e oficializa-
dos da ABQM. Além da ABNT PR 1008, 

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

Conheça a ‘Prática Recomendada 
de Equipamentos’ lançada pela 

ABQM e ABNT

está em desenvolvimento também ou-
tra Prática Recomendada que cuida de 
“Operações seguras para realização de 
eventos equestres, de montaria, agro-
pecuários e exposições”.

Operações esportivas 
seguras
O documento tem por intuito forne-
cer uma estrutura operacional e re-
comendações técnicas de limpeza, 
desinfecção e de operação segura 
para prevenir a propagação do vírus 
SARS-CoV-2 (novo coronavírus), na 
realização de eventos equestres, de 
montaria, agropecuários e exposi-
ções, visando proteger praticantes, 

profissionais de apoio (tratadores, 
transportadores) e equipe técnica.

Higienização nas provas
Estabelece ainda procedimentos para 
limpeza e desinfecção de veículos, trai-
lers, equipamentos esportivos, baias e 
pavilhões, currais, pistas de exposição/
competição, e até cabine de locução e 
áreas de julgamento. Além disso, de-
fine cuidados preventivos para hospe-
dagem dos tratadores, e nas tratativas 
dos animais. O documento está em 
fase avançada de elaboração e deve ir 
para a consulta nacional este mês.

Fonte e foto: ABQM
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PINHAIS

Construção do Centro 
de Castração está quase 

concluída

Para reduzir os custos dos procedimentos cirúrgicos, possibilitando a amplia-
ção no número de animais atendidos, a Prefeitura de Pinhais constrói o Cen-
tro de Castração. A obra está em fase de acabamento e nos próximos dias o 
município ganhará mais esta estrutura que otimizará o programa de controle 
populacional de cães e gatos já existente.

Este programa é realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sem-
ma). Atualmente o programa é realizado em clínicas credenciadas e nos mu-
tirões de castração. A obra, construída com recursos do Fundo Municipal de 
Meio Ambiente, tem aproximadamente 300 m². 

Programa de Castração
O Programa de Castração é regulamentado conforme o decreto 750/2018, seguin-
do os  critérios descritos abaixo:

Art. 3º A castração é gratuita para:
I - animais de moradores do Município de Pinhais que comprovarem participa-

ção ativa no programa social Bolsa Família;

II - animais em situação de rua e comunitários;

III - animais de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou com transtorno de 
acumulação, conforme avaliação da equipe técnica da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente - SEMMA;

IV - animais de outras situações relevantes para o manejo populacional, condi-
cionadas à avaliação técnica da SEMMA. 

Art. 4º Para inscrição no Programa, os interessados devem comparecer 
ao protocolo geral da Secretaria Municipal de Meio Ambiente munidos dos 
seguintes documentos:

I - RG;

II - CPF;

III - Comprovante de Residência;

IV - Comprovante de recebimento de Bolsa Família. 

Vale a pena ressaltar de que o Centro de Castração não se trata de um hospital 
público veterinário, e terá como foco de atuação o manejo populacional de 
animais, trabalho já realizado por meio da Secretaria de Meio Ambiente com a 
Divisão de Bem Estar Animal.

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

O local será utilizado para otimizar o programa 
de controle populacional de cães e gatos
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A infância nos remete à lembranças de quando brincávamos no quintal de casa, e 
eu, já com alma de biólogo, gostava de observar e estudar todas as formas de vida. 
Lembro bem dos pequenos invertebrados, como a Joaninha vermelha, a amarela 
com pintas pretas, libélulas, a famosa Borboleta 88 e tantos outros, que hoje já não 
encontramos com tanta frequência. Mas eu gostava de observar o Tatuzinho-bola, 
muito comum, e a sua capacidade de “volvacionar”, ou se enrolar e virar uma boli-
nha perfeita.

200 espécies
Existem mais de 200 espécies de tatuzinhos, que pertencem ao sub-filo Crustacea, 
ao qual também pertencem os camarões e lagostins. Distribuem-se na sub-ordem 
Oniscidea, ocorrendo desde as regiões litorâneas, até desertos.

Como os seus primos marinhos, estes crustáceos terrestres usam estruturas seme-
lhantes a brânquias para respirar e fazer a troca de gases. Habitam ambientes úmi-
dos e com pouca luz, e por isso tem hábitos noturnos.

Crescimento
Como todos os artrópodes, eles crescem livrando-se de um exoesqueleto duro, que 
acontece em duas fases: Primeiro, a metade traseira do seu exoesqueleto se separa 
e desliza para fora. Alguns dias depois, ele se livra da seção da frente.

Tamanho e alimentação
Tem tamanho variado entre 5 e 15mm, de coloração acinzentada, sendo a fêmea 
ligeiramente maior que o macho. Alimentam-se de matéria vegetal formada pela 
deposição de matéria orgânica morta em diferentes estágios de decomposição, e 
por isso são considerados decompositores primários, pois atuam principalmente na 
quebra da matéria vegetal, promovendo sua fragmentação e assim facilitando e ace-
lerando a ação de bactérias e fungos decompositores. 

Alimentam-se também de algas, fungos, liquens, cascas de árvore e qualquer mate-
rial animal ou vegetal em decomposição. Por isso tem grande importância ecológica 
na decomposição da matéria orgânica.

Modelo de estudo
Toleram grandes níveis de metais pesados, sendo utilizados como modelos de estu-
do dos efeitos tóxicos causados por poluentes sobre animais, vegetais e microorga-
nismos,  e acúmulo de compostos químicos em altas concentrações em um organis-
mo, sendo um importante organismo para o monitoramento ambiental.

A infância e o  
Tatuzinho-bola

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
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Agrotóxico 
dizima 

abelhas em 
40 caixas em 

Turvo

Uma investigação realizada no muni-
cípio de Turvo pela Agência de Defe-
sa Agropecuária do Paraná (Adapar) 
– Gerência de Sanidade Vegetal de 
Guarapuava – revelou a morte de 
abelhas, por envenenamento, em cerca de 40 caixas pertencentes a apicultores 
da região. A ocorrência foi registrada em setembro deste ano.

ENCONTRADAS MORTAS
Ao inspecionar os apiários, produtores da Colô-
nia Velha do Ivaí, no interior do município, en-
contraram as abelhas dizimadas. Estavam mortas 
dentro e fora das caixas, e com a “língua” para 
fora. Algumas, ainda vivas, encontravam-se de-
sorientadas e sem reação.

Nessa comunidade predominam as pequenas 
propriedades, com mão de obra familiar, onde 
se cultivam olerícolas e fruticultura. Neste caso, 
a apicultura também contribuía para o sustento 
das famílias afetadas.

NABO FORRAGEIRO 
Em 10 de setembro, após receberem denún-
cia sobre a mortalidade das abelhas, fiscais da 

Adapar foram ao local para realizar coletas e iniciar a investigação. O laudo téc-
nico do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) apontou o agrotóxico fipronil 
nas amostras coletadas de abelhas mortas, abelhas vivas, favos e em plantas de 
nabo forrageiro, utilizado como cobertura de inverno em uma área próxima aos 
apiários.

De acordo com a investigação, um agricultor utilizou o inseticida em jato dirigido 
no sulco de plantio, com o objetivo de controlar a vaquinha (Diabrotica speciosa) 
para a semeadura do milho. Porém, havia plantas do nabo forrageiro ainda com 
flores. As abelhas que ainda visitavam as flores do nabo foram intoxicadas e con-
taminaram o enxame.

ALERTA 
A Lei Federal 7802, de 11/07/1989, estabelece na alínea b, do art.14, que “as 
responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde das 
pessoas e ao meio ambiente, quando a utilização de agrotóxicos não cumprir o 
disposto na legislação pertinente, caberá ao usuário, quando proceder em desa-
cordo com o receituário ou as recomendações do fabricante”. Por isso, o produ-
tor que causou o dano foi autuado.

BULA ADVERTE
A Adapar alerta os agricultores para que leiam atentamente a bula/rótulo e o 
receituário agronômico do agrotóxico que adquirirem. No caso registrado em 
Turvo, tanto a bula quanto o receituário agronômico informavam: “Este produ-
to é tóxico para abelhas. Não aplique este produto em época de floração, nem 
imediatamente antes do florescimento ou quando for observada visitação de 
abelhas na cultura. O descumprimento dessas determinações constitui crime 
ambiental, sujeito a penalidades”.

O local será utilizado 
para otimizar o 

programa de controle 
populacional de cães 

e gatos

ABELHAS
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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

O Jornal Cavalgadas & Cavalos, parabeniza 
a todos os Ferradores do Brasil pela data 
comemorativa ao seu dia, 1º de Dezembro.
Tiramos o chapéu para esses profissionais 

que cuidam e tratam dos equinos de lida, de 
lazer e dos esportes equestres.

41 99856-0300

E a segunda onda da 
Covid... chegou!

Olhar Verde

NOSSOS PARABÉNS!FERRADORES, 

Desde 2016

O nosso grau de inconsequência tem sido elevado a cada dia que 
passa. Voltamos a ter um aumento considerável dos casos de 
pacientes Covid19 e isso se deve única e exclusivamente a falta 
de empatia da população. Quando procuramos o significado da 
palavra empatia na internet encontramos que ela é a capacidade 
de se identificar com outra pessoa a fim de compreender o que 
ela pensa e sente. Quando não agimos desta maneira entramos no 
campo na antipatia, desprezo, abominação e desamor.

Colapso  
Não estamos tendo a capacidade de entender que toda vez que não 
mantemos o distanciamento social, não utilizamos máscaras e não 
higienizamos as mãos com álcool gel ou sabão estamos ampliando 
consideravelmente o risco de contágio. Tenho a impressão de que 
todos cansaram de realizar a prevenção e passaram a agir como se 
a vacina já estivesse sendo aplicada à população. A vacina ainda 
não está disponível e a estrutura de saúde de alguns municípios já 
está caminhando para o colapso.

Níveis de contágio 
Este colapso se dá não apenas pelos casos de pessoas contami-
nadas, mas pela falta de vagas em hospitais para pacientes com 
outras necessidades urgentes. Embora tenhamos um Sistema 
Único de Saúde (SUS) exemplar em sua estrutura, mas carente de 
melhorias, não há como atendermos todos os necessitados de trat-
amento caso não façamos algo para reduzir os níveis de contágio. 

Mais empatia
Falta pouco para termos a vacina e mesmo assim ainda não sabe-
mos se possíveis mutações do SarsCov2 serão combatidas por ela. 
Mesmo assim só temos a orientação médica de que existem méto-
dos não farmacológicos que podem ter efetividade para evitarmos 
a transmissão do vírus. Estamos em um momento de mais empatia 
e menos antipatia. 
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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


