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O SEU JORNAL DO CAMPO
9 de Agosto

Um viva ao
Dia Nacional da
Equoterapia!
Papel de equipe
multidisciplinar e de todos
profissionais, familiares
e instituições envolvidas,
fazem a diferença para
muitas pessoas que retomam
movimentos e a auto-estima
por meio da Equoterapia.

NESTA EDIÇÃO
Paulo Neumann
estreia coluna em
que irá sempre
abordar causos e
temas sobre cavalos.
Pág 3

Melhorias no portal
da ABQM permitem
total rastreabilidade
de laudos
laboratoriais
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COISAS DO CAMPO

FIQUE LIGADO

Mas é um Jacu mesmo?
Ralf Andreas, traz
curiosidades sobre o Jacu

Prova do concurso da
Adapar é remarcada
para 12 de setembro
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LABORATÓRIO PADDOCKTIBA

ANÁLISES CLÍNICAS VETERINÁRIAS LTDA.

Hematologia, Bacteriologia,
P.R.P. e GTA
Exame de Anemia Infecciosa
Equina, Mormo e Piroplasmose
(41) 3267-7563
(41) 99943-0235

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

Na farmácia veterinária da Selaria Dias você
encontra uma linha completa de medicamentos
e suplementos para seus animais.

www.selariadias.com.br/farmacia

Televendas
Farmácia
WhatsApp

41
41
41

3224-5248
3013-6209
99671-6415

Av. Visconde de Guarapuava, 2.225
Centro, Curitiba/PR
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LaÇos & Causos

Por Claudiane Crisóstomo Pasquali
EQUOTERAPIA: A cura com o cavalo
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 Associação Nacional de Equoterapia. O
método é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina e Conselhos de
Fisioterapia. Apesar de conhecer todos estes dados oficiais, como administradora de empresa e fiscal pública - e portanto desconhecedora 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...estritamente
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 consegue 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

Expediente

• Contato: (41) 99856-0330 • E-mail: cavalgadasecavalos@gmail.com
• Diretor: Fábio Kiil - DRT-PR 5145
• FK Comunicação CNPJ 27.261.034/0001-96 Circulação mensal (eventualmente
quinzenal) • Distribuição em Curitiba e Região Metropolitana
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QUALIDADE

Fiscalização evita
fraudes em vendas
de azeite de oliva
Para evitar a proliferação
de casos de fraude, o Mapa
realiza fiscalização com ações
programadas em média duas
vezes ao ano

Com o aumento no consumo do azeite
de oliva no Brasil, as ações de fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) vêm se
intensificando para evitar a comercialização de produtos fraudados. As ações
realizadas em conjunto com outros
órgãos registraram quedas no nível de
inconformidade desse tipo de produto
nos últimos anos, resultado também
da responsabilização dos comerciantes
pela venda de azeites com fraudes.

3º maior importador
Hoje o Brasil é o terceiro maior importador de azeite de oliva do mundo,

CONSTELAÇÃO COM CAVALOS
Paulo Neumann

O Venusto e as
constelações

atrás apenas dos Estados Unidos e da
União Europeia. De acordo com dados
do Conselho Oleícola Internacional
(International Olive Council, ou IOC,
na sigla em inglês), em 2020 o Brasil
importou 104.179 toneladas de azeite
de oliva e bagaço de oliva, 20% a mais
que no ano anterior.

Trabalhar ao lado do Venusto é uma dadiva divina! Às vezes tenho que
pedir para ele: - Menos. Mostre menos! Cheguei a dizer para não se
preocupar em ser tão intenso. E, o que ele não conseguisse mostrar no
campo das constelações, eu seguramente, veria e que não se preocupasse tanto em fazer o melhor.

Fraude mais comum

Uma noite qualquer de um grupo qualquer, grande parte do trabalho já
feito. De repente, olho para o Venusto, e vejo ele tranquilo lá no canto
da água. Esperava meu olhar. Bastou eu olhar pra ele e ele levantou a
cabeça e andou a passos firmes e decididos orelhas mergulhadas para
frente, narinas dilatadas , olhos puxados para trás, passou por mim e
seguiu firme para o outro lado da tenda onde tinham vária pessoas sentadas. Entre elas uma senhora acompanhada da filha adulta. Sabia que
ia dar “ziquizira” e ele foi direto no joelho esquerdo da senhorinha e
feito cachorro mordeu o joelho dela. Mordeu, balançou a cabeça e se
afastou. Fui até a senhora e vendo o estrago no joelho disse a única
coisa que podia dizer:

Atualmente, o azeite de oliva é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo, atrás apenas do pescado. A fraude mais comum é a mistura
de óleo de soja com corantes e aromatizantes artificiais. Também são encontrados casos de azeite de oliva refinado vendido como azeite extra virgem.
Ou seja, para o consumidor é impossível identificar alterações nesses produtos ao examiná-los na prateleira do
mercado, dentro da embalagem.

O Venusto é energia pura no campo. A maneira dele mostrar isso é algo
de impressionar mesmo os experientes como eu. Vou contar um causo
que vocês vão entender o Venusto constelando.

- Putz a senhora vai ter que ir no médico!
Finalmente hein mãe!!! Disse, quase gritando, a filha na cadeira do
lado. Finalmente!
- Justamente no joelho que tenho câncer!!! Lamentou a mãe.
Apesar do atendimento feito pela Blenda que usou de improviso os
curativos que usamos nos cavalos, ela foi na mesma noite no hospital
e lá ficou internada e o médico cuidou dela e do joelho doente dela. E
ela está curada!
Às vezes ela aparece por aqui! Abraça e beija o Venusto. Ela gosta dele!
Eu também!

Fiscalização
Em junho de 2021, uma ação de fiscalização foi realizada no Espírito Santo
e apreendeu mais de 2 mil garrafas de
azeite. Os produtos ainda estão sob avaliação técnica e, em breve, o resultado
dos laudos será publicado pelo Mapa.
Os fiscais do Ministério determinam

a apreensão dos produtores fora de
conformidade, a suspensão das marcas e multa para o lote.
A lista dos produtos fraudados está
disponível no site do Mapa e pode ser
consultada pelo público.
Com informações do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Na foto o mesmo Venusto brincando com minha neta
Contato:
Equus Curitiba - Constelação com Cavalos – Paulo Neumann
Rua: José Waldemar Baron, 174 Cachoeira - Curitiba/Pr
041 99272 2605
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Olhar Verde
Por

Raphael Rolim

O Coritiba Foot Ball Club
fez mais um golaço!
A Mata Atlântica hoje possuiu apenas 13% de seu tamanho original e é
um dos grandes biomas brasileiros, ao lado da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa. Nela vivem cerca de 72% da população brasileira, ou seja, 145 milhões de pessoas em 3.429 municípios, equivalentes
a 61% dos existentes no Brasil. Das 27 unidades federativas (26 estados
e um Distrito Federal) 17 estados são contemplados neste bioma: Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do
Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe,
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.

Grande Reserva Mata Atlântica
Um dos projetos ambientais mais importantes de nosso país na atualidade que trata da Mata Atlântica chama-se Grande Reserva Mata Atlântica
(GRMA). Abrigando algumas das cidades históricas mais antigas do Brasil
e comunidades indígenas muito próximas de dois dos maiores centros
urbanos do país, São Paulo e Curitiba, a Sociedade de Pesquisa em Vida
Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) e a Fundação Grupo Boticário de
Proteção à Natureza realizam este trabalho em conjunto com diversas
instituições.

Na camisa
Este trabalho desenvolve-se em rede e é articulado objetivando a promoção do desenvolvimento da região, baseado na sua vocação de conservação da biodiversidade e cultura regional. Neste sentido, o Coritiba
Foot Ball Club tornou-se o primeiro clube brasileiro a abraçar oficialmente a causa da biodiversidade. No jogo realizado em sua estreia pelo
Campeonato Brasileiro da Série B 2021, sábado dia 29 de maio, o Coxa
entrou em campo com a marca da GRMA estampada na sua camisa. Esta
parceria institucional objetiva divulgar a iniciativa fortalecendo a proteção da Mata Atlântica, estimulando o turismo responsável e favorecendo
o desenvolvimento socioeconômico local além de proteger e respeitar o
meio ambiente. Importantes vivências na GRMA junto a natureza existente no sul de São Paulo, Paraná e norte de Santa Catarina serão divulgadas pelo clube.

Estratégias de gestão
Esta parceria faz parte da política de Responsabilidade Socioambiental
do Coxa. Esta política é um compromisso assumido que visa a preservação do meio ambiente que será deixado para as gerações futuras. As
grandes empresas já têm adotado esta filosofia mediante estratégias de
gestão e o Coritiba mostra na prática que um clube de futebol pode e
deve ter uma atuação fora das quatro linhas do campo. O resultado do
jogo de estreia? Coritiba 2 a 0 no Avaí/SC. O resultado da parceria? Um
legado para as gerações futuras ressaltando a tradição inovadora do clube mais antigo e vitorioso do Paraná.

Raphael Rolim é biólogo, especialista em Gestão e
Planejamento Ambiental, mestre em Meio Ambiente e
Desenvolvimento e professor universitário
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OLHA O TREM

Prefeitura inicia testes com nova
tecnologia nos cruzamentos de trem
A Superintendência de Trânsito (Setran) em parceria com a concessionária Rumo e com apoio do Departamento de Trânsito do Paraná
(Detran-PR) iniciou no dia 2 de agosto, os testes do projeto PN (Passagem
em Nível) Sensoreada.

tados pelo equipamento e acionam a
sinalização do semáforo, alertando o
motorista para a necessidade de parar
e alternando novamente para verde
após o trem completar a travessia.

Sensores

De acordo com o diretor de Tecnologia da Rumo, Roberto Rubio Potzmann, caso os testes sejam positivos,
o projeto será repassado para que a
as prefeituras avaliem a implementação da tecnologia.

A tecnologia é composta por sensores
instalados nas proximidades dos cruzamentos rodoferroviários que identificam a aproximação do trem e acionam
o semáforo instalado para motoristas
no cruzamento com a ferrovia.
A iniciativa visa minimizar os riscos de
abalroamento e atropelamento envolvendo trens no perímetro urbano
da cidade.

Fase de testes
A PN Sensoreada consiste em quatro
sensores instalados nas proximidades
da ferrovia em uma distância de aproximadamente 400 metros que identificam a aproximação do trem. Por meio
de um sistema de inteligência artificial
com visão computacional e de monitoramento do local, os sinais são cap-

Implementação

Ações educativas
A “PN Sensoreada” é apenas mais uma
de uma série de diversas iniciativas
que a Rumo, em parceria com a Setran
e o Detran-PR, está desenvolvendo
para conscientizar motoristas e pedestres sobre os cuidados com a ferrovia.

Motoristas:
- Sempre pare o veículo antes de realizar a travessia e certifique-se de
que não há trens se aproximando
- Para realizar uma travessia segura,
tenha atenção redobrada à sinali-

zação visual (placas de trânsito) e
sonora (buzina da locomotiva)
- Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), atravessar uma passagem em nível sem antes parar é
infração gravíssima.
- Fique atento a sinalização de Pare,
Olhe e Escute. Essa atitude salva vidas.

Pedestres:
- Sempre mantenha distância segura

dos trens, parados ou em movimento.
- Nunca caminhe sobre os trilhos é
uma prática imprudente e com risco de morte. Somente pessoas autorizadas podem circular em áreas
operacionais da ferrovia.
- Nunca pegue carona nos trens e
não pratique surfe ferroviário. São
atividades ilegais que colocam a
vida em risco.

Concurso Café Qualidade inclui grãos
fermentados na edição 2021
19° Concurso Café Qualidade Paraná, Inscrições até 4 de
outubro, nos escritórios municipais do IDR-Paraná
Organizado pela Câmara Setorial do Café do Paraná e pelaSecretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, o
concurso é uma estratégia para
valorizar e fortalecer a produção de cafés especiais.
Nos últimos concursos, alguns
produtores inscreveram lotes
com esse tipo de tratamento
pós-colheita e isso causou certa
dificuldade entre os julgadores.

Exóticas
A fermentação de cafés vem despertando o interesse de produtores e consumidores. “Essas bebidas, que podemos chamar de
exóticas, atendem um nicho de
mercado interessado em novas

experiências. Como consequência, os lotes são mais valorizados
e melhoram a remuneração do
produtor”, avalia Franzini.

Natural e cereja
Nas duas formas de processamento utilizadas tradicionalmente — natural, em que os
grãos são secados inteiros, e;
cereja descascado, quando se
retira a polpa do fruto maduro
antes da secagem —, o desafio
dos cafeicultores é justamente
evitar ao máximo a fermentação, até bem pouco tempo atrás
considerada um defeito grave.

Três vezes mais caro
Segundo um produtor, para ob-

ter sucesso é necessário usar
apenas frutos maduros colhidos seletivamente, lotes pequenos e fazer o procedimento
em ambiente fresco. “Não pode
deixar esquentar”, aconselha.
Ele afirma, ainda, que o custo
para fazer cafés fermentados é
cerca de três vezes mais alto do
que nos métodos tradicionais.

Serviço

19° CONCURSO CAFÉ
QUALIDADE PARANÁ
Inscrições: até 4 de outubro,
nos escritórios municipais do
IDR-Paraná
Informações: www.cafequalidadeparana.com.br

6

CAVALGADAS E CAVALOS • 1 A 15 DE AGOSTO 2021

COM INFORMAÇÕES DA ABQM

Melhorias no portal da
ABQM permitem total
rastreabilidade de laudos
laboratoriais
A partir de agora, usuários poderão acompanhar status de exames,
sem precisar telefonar
para a Associação ou
para os laboratórios. O
acesso vai permitir a total rastreabilidade de
laudos laboratoriais, com
informações detalhadas
de pagamento e data de
emissão, facilitando a
vida do usuário.

Só clicar
Se o usuário do sistema de integração quiser acompanhar algum laudo
específico, basta ir em ‘Consulta de Pedido de Registro’, e clicar em documentos. Já no caso de um animal registrado, o caminho para acessar os
laudos é clicando em ‘Consulta de Animais’.

Estudo de relevância
internacional comprova
eficácia do protetor de
cauda e assegura bemestar dos bovinos nas
Vaquejadas
Uma pesquisa realizada por cientistas de Alagoas e publicada, no início do
primeiro semestre de 2021, pelo importante periódico Open Journal of
Veterinary Medicine, comprovou a eficácia do uso do protetor de cauda
cônico em bovinos, durante as provas de Vaquejada.
Introduzido em 2016 nas Vaquejadas, o protetor cônico protege a cauda
do bovino em toda a sua extensão, evitando acidentes durante o manuseio dos vaqueiros nas corridas.
Confira a publicação: www.scirp.org/pdf/ojvm_2021061714443928.pdf
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RAPIDINHAS

Coisas do
campo

Vagas para 30 VETERINÁRIOS E
50 TÉCNICOS AGROPECUÁRIOS

Prova do concurso da Adapar é
remarcada para 12 de setembro
A prova objetiva do concurso para contratação
de 30 médicos veterinários e 50 técnicos agropecuários será realizada em 12 de setembro
de 2021. Estão inscritos para o concurso 6.164
candidatos. Desses, 3.850 concorrem às vagas
de médicos veterinários, enquanto 2.314 para o
nível médio de técnico agropecuário.

Por

Ralf Andreas Berndt

Mas é um Jacu mesmo?

O edital com os locais será publicado em 2 de
setembro. Mais informações no site da Adapar e
do Cebraspe.

Piraquara renova
termo de cooperação
técnica das Ciclorrotas
Nascentes do Iguaçu
As Ciclorrotas Nascentes do Iguaçu, foram lançadas em agosto de
2019, e contam com 259km de
extensão, passando pelos municípios de Pinhais, Piraquara e Quatro
Barras, mas que são divididas em
14 rotas temáticas menores, que
variam de 5,9km a 42,1km

Na dia 22 de julho, foi assinado a
renovação do termo de cooperação
técnica das Ciclorrotas Nascentes
do Iguaçu, entre as três cidades.
As ciclorrotas fazem parte de um
projeto que incentiva a ciclomobilidade e fomenta o desenvolvimento
turístico da região.

Agricultura

Ceasa Paraná vai licitar áreas
da unidade de Curitiba

Quem vive no meio rural, próximo à matas e florestas, está bem
acostumado com a presença e a algazarra provocada por uma
espécie de ave muito comum neste tipo de ambiente. Uma ave
que chega a medir 75cm, pesar 1,2kg, de coloração negra, com
reflexos verde bronzeado, peito levemente estriado de branco,
topo da cabeça grisalho, e uma barbela (papo) vermelha. Estamos falando do Jacu (Penelope obscura),
O Jacu é uma espécie de ave da família Cracidae, à qual também pertencem outras espécies, como o Aracuã, a Jacupemba, os Mutuns, e a Jacutinga, esta última, drasticamente ameaçada de extinção, em função da caça predatória e redução
das florestas.

Habitat
Os Jacus vivem em bandos de 5 a 10 indivíduos, buscando
alimento no solo das matas e mesmo em campos abertos. É
predominantemente frugívoro, embora alimente-se também
de folhas, brotos, grãos e insetos. Entre as frutas de árvores
nativas, aprecia muito os frutos de araçá. Defeca as sementes
intactas, sendo por isso um importante dispersor de sementes.

Características e reprodução
O macho possui a íris vermelha, ao contrário da fêmea. Quando ameaçados, vocalizam e gritam escandalosamente, além
de produzir um ruído esquisito e fortíssimo, batendo as asas
em vôo. Formam casais monogâmicos, e o período reprodutivo vai de outubro à março, quando fazem seus ninhos entre
cipoais, no alto de árvores, dentro de bromélias ou aproveitando o ninho abandonado de outras aves. A fêmea põem 3
ovos brancos, e o período de incubação dura 28 dias.

Domesticável e pacífico

Além dos boxes para o comércio ataSerão disponibilizados 29 lotes com 41
cadista de hortigranjeiros, a licitação
boxes para as atividades de comércio
abrange também uma área para abriatacadista de hortigranjeiros e atípigar empresas de serviços para veículos
cos em geral, distribuídos em oito papesados e duas áreas destinadas à insvilhões da unidade. O pregão presentituição financeira – bancos e cooperacial tipo maior lance ou oferta por lote
tivas de crédito.
acontecerá nos dias 31 de agosto, 1º e
2 de setembro.
O edital está disponível em www.ceasa.pr.gov.br

O Jacu vive no sudeste e sul do Brasil, de Minas Gerais e Rio de
Janeiro até o Rio Grande do Sul, além de Uruguai, Paraguai, Argentina e Bolívia. Ele é facilmente domesticável, e oportunista,
aproximando-se com frequência de casas e galinheiros, onde
convive pacificamente com outras aves domésticas podendo,
eventualmente até cruzar com galinhas. Com a redução de áreas florestais e matas, essa espécie também já é observada em
praças e quintais de casas em plena cidade, desde que haja um
mínimo de arborização, e uma certa proximidade com áreas
verdes no entorno.
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

