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Você sabia que a laminite é 
uma das maiores causas de 
claudicação em equinos e 
que ela pode se manifestar 
logo após um episódio de 
síndrome cólica? Pág. 8 Na 
coluna, WeCare Informa

Sempre trazendo temas interessantes e com um texto belíssimo, 
Claudiane Crisóstomo Pasquali, destaca na edição desse mês a 
Discriminação Equestre. Vale a leitura. Pág. 2
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JOCKEY CLUBE DO PARANÁ

NESTA 
EDIÇÃO

Televendas
Farmácia

WhatsApp

41  3224-5248
41  3013-6209
41  99671-6415

Av. Visconde de Guarapuava, 2.225
Centro, Curitiba/PR

www.selariadias.com.br/farmacia

Na farmácia veterinária da Selaria Dias você 
encontra uma linha completa de medicamentos 

e suplementos para seus animais. 

paddocktiba@paddocktiba.com.br
Dra. Helena Kyoko Abe

Hematologia, Bacteriologia, 
P.R.P. e GTA 

Exame de Anemia Infecciosa 
Equina, Mormo e Piroplasmose

LABORATÓRIO PADDOCKTIBA

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 .

(41) 3267-7563
(41) 99943-0235

Por Claudiane Crisóst� o Pas� ali
LaÇos & Causos

A FAMOSA RELAÇÃO 
ENTRE A LÂMINITE E A 

SÍNDROME CÓLICA
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Fred, o amigão!

Ele chegou magro, com bicheira na 
orelha e todo carente. Mas chegou 
no lugar certo. Em frente a Casa de 
Rações Nadolny, no bairro São Ga-
briel em Colombo, na região me-
tropolitana de Curi� ba. O ano era 
2018. Imediatamente a equipe da 
Nadolny acolheu o Fred, o medicou 
e ele foi fi cando por ali.

“Diversas pessoas tentaram adotar 
o Fred, mas ele queria fi car aqui na 
loja. Quando fechávamos a loja ele 
ia dormir na borracharia do Japo-
nês (vizinho)”, relata Paula Nadolny

Quem chega na loja é surpreendi-
do com o Fred deitadão no chão 
ou pedindo carinho aos clientes. É 
o mascote da Nadolny Rações. 

Um saquinho de amostra de ração 
é mo� vo de festa para o Fred. É 
só chamar, dar na boca dele e ele 
mesmo pega com as patas e abre o 
pacote.  Quem vê a cena percebe o 
quanto ele fi ca concentrado abrin-
do o pacote para logo comer os pe-
� scos. É um amigão mesmo.  Uma 
fi gura. Fred deve ter aproximada-
mente 5 anos e pesa 29 quilos.

Atualmente ele passa o dia na loja 
e a noite é recolhido na casa do 
Ivan, outro vizinho. 

FRED, O AMIGÃO!
Ficou curioso(a)? Passe lá para conhecer o Fred. Mas, lembre-se, a 
Nadolny Rações atende todos os protocolos da Covid-19 e permite a 
entrada de apenas uma pessoa por família na loja.

A Nadolny Rações fi ca na Av. São Gabriel, 2619, bairro São Gabriel, 
Colombo-PR – Fone: 41 3621-2002
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“Diversas pessoas tentaram adotar 
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LaÇos & Causos
Por Claudiane Crisóst� o Pas� ali

Temos visto nos úl-
� mos tempos, todo 
� po de preconceito: 
pessoas são discrimi-
nadas por sua raça, 
cor, condição social. 
Tenho trabalhado em 
pról da inclusão social 
e paradespor� va, por 
acreditar na igualda-
de e na capacidade 
dos defi cientes, sem-
pre repelindo a� tu-
des preconceituosas.

As a� vidades que me cercam são em sua maioria  executadas por ho-
mens: refl orestamento, cerca, estradas, mas como fui criada com 3 ir-
mãos homens, sempre soube me estabelecer como pessoa a ser respei-
tada, deixando claro que, “se me beliscar, eu dou rasteira”, o que me 
garan� u não ser discriminada por outras pessoas, por ser mulher. Mas 
nunca me preparei para aceitar ser discriminada por um cavalo, ou me-
lhor, égua.

Em um leilão, uma égua baia campolina se machucou, o que exigiu cui-
dados por mais de 2 meses na Hípica, para poder retornar para fazenda. 
Na fazenda fi cava em baia aberta, bem espaçosa, para poder enxergar 
os movimentos de gente e cavalo, como os outros cavalos, de modo que 
o estresse não seria jus� fi ca� va para a discriminação que ela pra� cava: 
misoginia. 

Sim, não gostava de mulheres. Quando eu passava na frente da baia feita 
de canos, abaixava a orelha e vinha para me morder. Fui testando. Pedia 
para algum funcionário ir até ela, e, pensando ser só falta de contato co-
migo, levei gente desconhecida. Bingo: se era homem fi cava mansa, com 
mulher, moça ou menina, conhecidas ou não vinha atacar.

Achei tão absurdo, mas pude comprovar que era possível e mais frequen-
te do que eu desconfi ava. Presenteei a nossa atleta Le� cia, do Paraen-
duro, com uma linda égua árabe, baia amarilla. Como disse o pai dela 
“Mandala* é o animal mais lindo que conheci.... é um doce comigo e com 
meu fi lho, mas com a Lê e minha esposa, não pode nem ver”. Vinha com 
manetadas e mordidas, tendo machucado uma menina que � nha ido na 
chácara para conhecê-la. Tiveram que negociá-la trocando pelo lindo Da-
masco, que trouxe muitos troféus para a nossa paraendurista.

As poucas vezes que presenciei crimes de preconceito, me manifestei, 
não me calei, fazendo com que o discriminador soubesse da minha revol-
ta, e o discriminado recebesse meu acolhimento (mo� vo de ser chamada 
de briguenta nos tempos de escola, “comprando” briga dos outros). 

E quando o discriminador é uma égua e o discriminado sou eu????

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

cavalos. Contato: claupasquali@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO EQUESTRE

Mandala foi a única égua que minha mãe batizou. Quando ela foi descarregada em 
minha casa, minha mãe estava me visitando, e pedi que ela batizasse. Ela disse “com 

estes desenhos (pintas nas ancas) parece uma mandala”.
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A Coradin madeiras possui refl orestamento e 
usina própria de Preservação de Madeira, estufas 
de secagem, realizando tratamento de madeiras 

exclusivamente refl orestadas, 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

Quem mora ou frequenta constantemente o campo, certamente já se 
deparou com o Carcará, principalmente na época de preparo do solo 
para o plan� o de novas culturas agrícolas. Neste período, com o revol-
vimento do solo, larvas e outros invertebrados que vivem no solo fi cam 
à mostra, atraindo centenas de aves, como os Quero-quero, Curicacas, 
e o Carcará. 

Boné na cabeça?
O Carcará (Polyborus plancus) pertence à família dos Falconideos, tem 
60cm de comprimento, e uma envergadura de asas de 120cm, sendo 
que a fêmea é um pouco maior que o macho. Possui uma espécie de 
boné preto sobre a cabeça, e um bico adunco e alto, semelhante à lâmi-
na de uma faca. A face (tecnicamente chamada de “cera”) normalmen-
te é vermelha, mas a coloração pode alterar pro laranja ou amarelo, 
dependendo do seu temperamento. O corpo é recoberto de preto na 
parte superior, e o peito é uma combinação de marrom claro com riscas 
pretas. As patas são compridas e de cor amarela. Em voo, é parecido 
com um urubu, mas se diferencia deste por duas manchas de cor clara 
na extremidade das asas.

Como se alimenta
Não é um predador especializado como os demais integrantes da famí-
lia, mas é generalista e oportunista, com hábitos onívoros, alimentan-
do-se de quase tudo que encontra:  animais vivos ou mortos, restos de 
lixo dos humanos, lagartos, sapinhos, caramujos, cobras e fi lhotes de 
outras aves, além de invertebrados, como minhocas e larvas. Aprovei-
ta-se muito de animais atropelados em beira de estradas. É famoso por 
seguir queimadas a procura de suas ví� mas, exis� ndo uma lenda que 
diz ser capaz de carregar gravetos em brasas para provocar queimadas. 

Ninho
Constrói o ninho no alto de árvores, e pode u� lizar ninhos de outras 
aves. A fêmea põem de 2 a 3 ovos de coloração entre o branco e o 
castanho avermelhado, com manchas vermelhas ou castanhas. A incu-
bação dura cerca de 28 dias e é feita por ambos os pais. O fi lhote sai do 
ninho por volta do terceiro mês de vida, mas con� nua dependente dos 
cuidados dos pais por mais algum tempo.

A sua área de distribuição vai da Argen� na até o sul dos Estados Uni-
dos, ocupando uma grande variedade de ambientes abertos, incluindo 
áreas urbanizadas. Não entra em fl orestas, mas frequenta suas bordas 
com áreas de campo e pastagens. Sua maior população se encontra no 
sudeste e nordeste do Brasil.

O Carcará nos 
Campos Gerais

Coisas do campo
Po� Ralf Andreas Bernd�

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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Po� Raphael Rolim

O ano era 1972. No dia 27 de abril foi assinado em Washington, Lon-
dres e Moscou, um tratado contra as armas químicas e biológicas re-
duzindo o número de nações em poder de armas químicas e implan-
tando barreiras para o comércio de produtos químicos des� nados 
à fabricação de armas. Em 22 de maio Nixon tornou-se o primeiro 
presidente americano a pisar no solo da Rússia comunista. Já no dia 
7 de dezembro foi lançada a Apollo 17, úl� ma nave a levar homens à 
Lua. Ano de grandes datas. 

113 países 
No nosso contexto ambiental uma data merece muita atenção. Reali-
zada entre os dias 5 e 16 de junho na capital da Suécia, a Conferência 
de Estocolmo foi a primeira reunião global, onde o assunto principal 
foi o meio ambiente. Es� veram presentes 113 países e mais de 400 
ins� tuições governamentais e não governamentais.

Na ONU
O documento originado das discussões da Conferência foi chamado 
de Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Am-
biente Humano. Este é considerado o primeiro documento do direito 
internacional a reconhecer o direito humano a um meio ambiente de 
qualidade. Dentre os temas que nele foram tratados podemos citar a 
discussão sobre resíduos sólidos e efl uentes, a u� lização legí� ma do 
mar, a garan� a de ambiente seguro voltado para a melhoria da qua-
lidade de vida, o suporte fi nanceiro e tecnológico para os países em 
desenvolvimento, a adequação da polí� ca dos estados-membros da 
ONU, a gestão racional dos recursos naturais em bene� cio de todos, 
o inves� mento em educação e pesquisa e a eliminação completa das 
armas de destruição em massa. 

Lamentável
Inaugurando as discussões sobre o Desenvolvimento Sustentável e o 
Direito Ambiental estabelece-se também, que o dia 5 de junho, dia 
em que se iniciou a conferência, seria comemorado o Dia Mundial do 
Meio Ambiente. Sobre a par� cipação brasileira, temos uma manifes-
tação do Ministro Costa e Cavalcan� , Ministro do Interior e chefe da 
delegação brasileira que durante o evento, declarou: “Desenvolver 
primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde”. Lamentável... 

Olhar Verde

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

Desenvolvimento e professor universitário

A primeira 
grande reunião 

ambiental 
mundial
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Uma antiga reivindicação da comunida-
de do Ribeirão do Tigre, foi atendida pela 
Prefeitura de Quatro Barras.  O prefeito Lo-
reno Tolardo assinou no dia 30 de março, 
contrato para implantação do sistema de 
abastecimento de água na região, através 
de uma parceria firmada entre a Prefeitura 
e a Sanepar.

Pacote completo
Os investimentos somam cerca de R$ 300 
mil, incluindo a elaboração de projetos, 
apoio técnico, aquisição de materiais e in-
sumos, e mão de obra para construção do 
sistema. A obra vai atender 100% da po-
pulação do bairro, garantindo água limpa 
e tratada para toda a população rural do 
Ribeirão do Tigre.

Essencial
O prefeito Loreno Tolardo disse que a con-
quista é histórica para a região e para todas 
as famílias que residem no local, aguardan-

Anseio atendido: Ribeirão do Tigre terá 
sistema de abastecimento de água

UNIVERSIDADE DO CAVALO 

QUATRO BARRAS

do há anos por este serviço que, segundo 
ele, é essencial. “A comunidade do Ribeirão 
finalmente terá água em suas residências, 
um bem necessário e precioso, essencial 
para a manutenção das atividades diárias 
e da vida, com qualidade”, disse o prefeito.

A obra
Serão 12 mil metros de rede de distribui-
ção e mais 3.200 metros de rede adutora, 
que ligará ao poço de captação. Confira o 
trajeto do sistema de abastecimento no 
mapa. 

Presenças
Participaram do ato de assinatura o pre-
feito Loreno Tolardo; o secretário de Cap-
tação de Recursos, Levi Camargo; o dire-
tor da Secretaria de Governo, Wellington 
Benedetti (Elitinho); a coordenadora de 
Operação de Redes da Sanepar, Simone 
de Campos; e o gerente de concessões da 
companhia, Anderson Coelho. 

O Curso de Primeiros Socorros e Bem Estar é 
um dos mais requisitados dentre os diversos 
cursos oferecidos pela UC. Tem duração de 2 
dias, e o programa inclui aulas teóricas e práti-
cas no auditório e nas instalações da UC.

Este programa específico nesta data foi elabo-
rado para os proprietários, cavaleiros, os “não 
veterinários” e trata dos assuntos relacionados 
à saúde dos cavalos, a partir da visão de mane-
jo, saúde e cuidados gerais, mas sem o apro-
fundamento clínico que os veterinários abor-
dam nas rotinas do dia a dia. É um programa 
formatado para os temas de interesse geral dos 
proprietários de cavalos.

Serão abordados assuntos como:
• curativos
• nutrição e manejo geral
• demonstração de testes de flexionamento
• organização da farmácia
• parâmetros vitais como as frequências 

cardíaca e respiratória, temperatura

Curso de Primeiros Socorros sobre cavalos
• nível de desidratação
• odontologia
• sintomas das enfermidades como cólica, 

laminite
• algumas terapias alternativase muito mais!

O curso também aborda as questões funda-
mentais de manejo visando o bem estar ani-
mal, ou seja, a partir das necessidades naturais 
dos cavalos adequadas às necessidades dos 
humanos.

 Nosso manejo sempre foi assim, visando sem-
pre prevenção pelas ações do nosso time de 
cocheiras. 

Além disso, como em todos os cursos da UC, 
as dúvidas e experiências particulares dos alu-
nos são sempre muito bem vindas, já que desta 
maneira todos aprendem mais e trocam infor-
mações e experiências. 

Desta maneira o curso se torna mais rico em 
assuntos que às vezes não estão no programa 
original, mas que debatemos e tiramos as dúvi-
das dos alunos.

Quer saber sobre mais Cursos da Universidade do Cavalo?
Acesse uccavalo.com.br  /  A Universidade do Cavalo � ca em Sorocaba-SP
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Terminou a primeira fase de 
vacinação contra a Bruce-
lose, onde foram vacinados 
animais em 248 proprieda-
des, somando um total de 
978 fêmeas bovinas de 3 a 8 
meses de idade.

A doença
Esta vacinação é obrigatória 
e faz parte do Programa Es-
tadual de Controle e Erradi-
cação de Brucelose e Tuberculose Bovina. A brucelose é uma doença en-
dêmica no Paraná e pode ser transmitida para o ser humano por contato 
com escoriações ou feridas na pele com tecidos animais, sangue, urina, 
secreções vaginais, fetos abortados e, especialmente, placentas; ingestão 
de leite cru e produtos lácteos (queijo não pasteurizado) provenientes de 
animais infectados.

Produtor
Para garantir a sanidade animal e a proteção à saúde do produtor, é ne-
cessário, portanto, vacinar as fêmeas bovinas e bubalinas, com idade 
entre 3 e 8 meses e comprovada a aplicação uma vez por semestre, de 
acordo com a Portaria nº 305/2017, da Agência de Defesa Agropecuária 
do Paraná (Adapar).

A vacina deve ser aplicada sob a responsabilidade de um médico veteri-
nário cadastrado na Adapar.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Curitiba 
concedeu no dia 25 de março de 2021 Autorização Ambiental de Fun-
cionamento com validade até 25 de março de 2023.

É mais uma situação regularizada pela Diretoria do clube, consideran-
do-se a importância da autorização de órgão ambiental e que permite 
o desenvolvimento de projetos e obras de forma regular.

O que é AFU – Autorização Ambiental de Funcionamento?
É um processo mais simples e rápido para a regularização ambiental. 
Refere-se a empreendimentos ou atividades que são considerados de 
impacto ambiental não significativo, que estão dispensados do licen-
ciamento ambiental, estes devem obrigatoriamente, requerer a AFU 
– Autorização Ambiental de Funcionamento.

Agricultura vacina 
bovinos contra a 

brucelose

JCPR OBTÉM SUA AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO

Televendas
Farmácia

WhatsApp

41  3224-5248
41  3013-6209
41  99671-6415

Av. Visconde de Guarapuava, 2.225 - Centro, Curitiba/PR

https://www.selariadias.com.br/farmacia.html

A Selaria Dias é uma empresa familiar que atua no ramos 
do mundo country há mais de 25 anos, oferecendo uma 

grande variedade de produtos.

• Se o intuito for a reprodução equina, faça isso com 
toda a segurança, usando produtos e acessórios das 
melhores marcas.

•  Os suplementos para cavalos possuem diversas 
vitaminas e minerais para várias fases da vida 
do animal. 

• A saúde bucal não pode ser esquecida e é por 
isso que também trabalhamos com produtos de 
odontologia equina.

• Para animais que estão em fase de desenvolvimento, 
no período de monta ou cavalos de esporte, você 
encontra os medicamentos veterinários necessários 
para o cuidado deles. 

• O casqueamento também é de extrema importância 
e cuidado. Encontre no nosso site casqueamento e 
ferraduras para manter os cascos saudáveis.

Na farmácia veterinária da Selaria Dias você 
encontra uma linha completa de medicamentos 

e suplementos para seus animais. 

A Selaria Dias é uma empresa familiar que atua no ramos 

RIO BRANCO DO SUL

A próxima etapa da campanha será realizada entre 
os meses de junho e julho. Para isso, o produtor deve 

fazer o agendamento o agendamento antecipado 
junto à SMAPA entre 1º e 31 de maio.
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Por Liédge Simi� i Felicio

Você sabia que a laminite é uma das maiores causas de 
claudicação em equinos e que ela pode se manifestar 
logo após um episódio de síndrome cólica?

Artigo Escrito pela Médica Veterinária Liédge Simioni Felicio e o Médico 
Veterinário Gabriel Barcellos Felicio, sócios-proprietários da empresa 

WeCare - Assistência Veterinária Especializada

A FAMOSA RELAÇÃO 
ENTRE A LAMINITE E A 

SÍNDROME CÓLICA

Isso pode ocorrer decorrente de alguns fatores que ocorrem no organismo 
do animal durante a síndrome cólica desencadeando a laminite. 

A in� amação 
Dentro dos cascos fazendo a adesão da coroa do casco com a terceira fa-
lange existem lâminas, extremamente vascularizadas, que tem como uma 
de suas funções manter a terceira falange em sua posição anatômica. 
Ocorre que em um episódio de laminte, acontece a infl amação dessas lâ-
minas e consequentemente elas acabam perdendo as suas funções, desta 
forma pode ocorrer a rotação ou o afundamento da terceira falange, oca-
sionando dor e claudicação intensa no animal e ainda podendo levar ao 
óbito ou a eutanásia. 

Hipóteses da síndrome cólica 
Dentre as várias hipóteses para o desenvolvimento da laminite, temos al-
gumas que envolvem a síndrome cólica. Em casos de cólica com exces-
so de proliferação bacteriana dentro da alça intes� nal, ocorre o chamado 
síndrome de reperfusão, aonde essas bactérias que estão se proliferando 
dentro da alça junto com as endotoxinas que estão sendo liberadas por 
essas bactérias, vão rapidamente para a corrente sanguínea, promovendo 
uma endotoxemia sistêmica no animal.
O excesso de bactérias e endotoxinas na corrente sanguínea vão chegar 
através da circulação até as lâminas do casco e vão promover a degenera-
ção do epitélio das lâminas e consequentemente elas infl amam e perdem 
a sua função. 

Bactérias
Ainda o excesso de bactérias na corrente sanguínea pode formar um agre-
gado de plaquetas-leucócitos resultando na formação de trombos que 
obstruem os capilares sanguíneos que vascularizam as lâminas do casco, 
gerando um quadro de isquemia das lâminas e também degeneração do 
epitélio das lâminas 
Por isso dietas ricas em carboidratos são perigosas, pois podem gerar uma 
alta fermentação dentro do trato gastro intes� nal, alterando a microbiota 
intes� nal e dando chances para a proliferação exagerada de bactérias. 

Possibilidades claras 
De acordo com essas informações podemos concluir que episódios de sín-
drome cólica que promovem endotoxemia sistêmica, excesso de fermenta-
ção e excesso de proliferação bacteriana dentro da alça intes� nal, podem 
sim gerar quadros graves de laminite. As possibilidades terapêu� cas são 
efi cientes de acordo com o grau de comprome� mento das lâminas do cas-
co e devem ser aplicadas o mais rápido possível! Não perca tempo e chame 
o seu Médico Veterinário!
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