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O SEU JORNAL DO CAMPO

Desde 2002

Faça seu pedido!

41 3013 0862 / 3274 5340
Av. Nossa Sra. Aparecida, 1865 - 

Seminário

2ª Cavalgada da Fazenda das 
Araucárias – Inverno  
Data: 07/07/2018  (Sábado) 
Em breve mais informações

VEM 
AÍ...

José Caetano 
é reeleito 
presidente da 
Associação 
dos Criadores 
e Proprietários 
de Cavalo 
de Corrida 
do Paraná – 
ACPCCP

Eleição definiu a diretoria que terá mais 
dois anos de trabalho pela frente.
Pags 4 e 5

NOTA DE REPÚDIO 
O Jornal Cavalgadas & Cavalos 
esclarece a quem interessar 
e a quem vem respondendo 
e informando em nome deste 
respeitado veículo, que:
• o jornal não está à venda;
• que não fechou e não fechará, 
nem tampouco deixou de ser 
impresso;
• que se mantém por meio de 
seus anunciantes e continua a 
dar apoio e destaque aos eventos 
equestres e ligados à medicina 
veterinária e as coisas do campo;
• que a única pessoa que 
responde pelo jornal é seu diretor 
e proprietário, jornalista Fábio Kiil
• que se soubermos e tivermos 
provas dos interessados em 
difamar este jornal, responderão 
juridicamente pelo seus atos de 
calúnia, injúria, difamação e seja 
o que for que estejam falando 
para prejudicar e difamar o 
Cavalgadas & Cavalos

Atenciosamente
Fábio Kiil 
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Coleta Verde tem datas definidas até julho 
A Prefeitura de 

Colombo divulgou 
o calendário do 

Programa Coleta Verde 
que acontece entre 

os meses de março a 
julho. A ação, que neste 

período abrangerá 19 
bairros, arrecadará 

materiais recicláveis 
em troca de vales, que 

podem ser substituídos 
por sacolas que 

contém cinco quilos de 
hortaliças e legumes.

O projeto é realizado 
por meio de uma 

parceria entre 
as Secretarias 

de Agricultura e 
Abastecimento e Meio 

Ambiente. 

Para receber o vale 
sacola o morador 

precisa levar dez quilos 
de materiais recicláveis 

nos pontos de troca. 
Lembrando que os 

materiais válidos são: 
latas, plástico, metal, 
papel, vidro e pneus. 

Cada morador tem 
direito a dois vales.

A igrejinha das marrecas

Claudiane Crisóstomo Pasquali é Diretora de Esporte Paraequestre da Federação Paranaense de Hipismo, endurista e apaixonada por cavalos. Contato: claupasquali@uol.com.br

Pelos idos de 1890, nascia uma das mulheres mais fortes que Bocaiúva do Sul 
conheceu. Casando com o capataz da fazenda de seu pai, tiveram 11 filhos 
e hoje, tenho orgulho de pertencer a 4a. geração da família Ribeiro, iniciada 
com Maria e João, a vó Marica. 

Perdeu o marido muito cedo. Criou os filhos e comandou a fazenda das Marre-
cas sozinha.  O que lhes garantia o sustento. Rezadeira – hábito visto em diver-
sas tias e primas – tinha uma promessa feita ao padroeiro de Iguape: levar 
toda a família para conhecer o lugar e agradecer pela saúde farta dos seus. 
Pagando a promessa feita, emendou aos pés do Santo uma nova promessa. 
Iria construir uma igrejinha com o nome de Senhor Bom Jesus de Iguape e dar 
uma imensa festa de inauguração.  

Construída com madeira de primeira, há mais de meio século, a igrejinha per-
manece em frente a antiga casa, que continua ainda em família e, tendo pas-
sado por tios e primos, hoje pertence ao meu irmão.  

Estive com primas e tia lá neste mês, no intuito 
de  levantarmos as necessidades para se rein-
augurar a igrejinha. E dentro da casa, olhando 
pelas janelas em arco, pude ter uma das vistas 
que mais me tocaram profundamente o coração: a  igrejinha no alto do morro. 

Fiquei somente em dúvida se seria a visão mais tocante, pois quando subimos 
o morrinho, olhamos para casa da Vó Marica e vislumbrei outra vista:  uma casa 
branca centenária com janelas azuis e beirais vermelhos, com um lindo lago ao 
lado, árvores de fruta entre a casa e o lago, tudo protegido por uma cerquinha 
baixa, feita a mão, abaixo de um céu azul com uma única nuvem sobre a casa.

 Ali eu também fiz minha promessa, plageando minha bisavó: pedi saúde e 
energia à todos que ajudarão na reforma, em troca de entregar uma linda 
igreja a qual a Vó Marica se orgulharia. E olha que os pedidos feitos ao Senhor 
de Bom Jesus de Iguape são sempre atendidos!  Amém!
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...Cavalo rompendo 
fronteiras

Nova diretoria da ACPCCP para 
biênio 2018-2020 é eleita

Muitos que acompanham o trabalho dos diversos Centros de Equotera-
pia que atendem pessoas com algum tipo de deficiência e visualizam a 
reabilitação destes, por meio do cavalo, talvez nunca possam imaginar 
onde estas pessoas podem chegar através de suas potencialidades .

Em novembro de 2017, uma Delegação Brasileira, chefiada por Claudia-
ne Crisóstomo Pasqualli ( Diretota de Esportes Paraequestres da Fede-
ração Paranaense de Hipismo) e este que vos escreve (Vice diretor) , 
atravessou o oceano  rompendo todas as barreiras físicas, psicológicas 
e financeiras, e deslocou se até a região de Rio Frio próximo a Lisboa/
Portugal, com o objetivo de representar o Brasil no Campeonato Inter-
nacional de Endurance, com atletas de Paraenduro.

Para a grande maioria a descoberta de uma nova cultura, novos cavalos, 
novos amigos, enfim novas experiências, que com toda certeza contri-
buíram para o desenvolvimento biopsicossocial de todos os envolvidos.

A “Missão Brasileira” foi cumprida com sucesso mostrando que sim” é 
possível “ incluir pessoas no paradesporto  equestre  através do Paraen-
duro. Sempre lembrando que todos os nossos paratletas iniciaram na 
hipoterapia,  primeiro programa da Equoterapia, 

A nossa equipe 100% paranaense demostrou onde o cavalo pode nos le-
var, fica o exemplo destes paratletas que defenderam as cores de nossa 
nação e de forma pioneira apresentaram o Paraenduro a outros países.

Eros Spartalis • Instrutor de Equitação, Professor de Educação Física
Vice Diretor de Esporte Paraequestre da FPrH e Representante da 

ANDE-BRASIL (Associação Nacional de Equoterapia)

O assunto é ... 
Eros Spartalis

Aconteceu no dia 26 de março nas 
dependências da sede da ACPCCPP a 
eleição da diretoria da Associação dos 
Criadores de Cavalos de Corrida do 
Paraná - ACPCCP. Com chapa única, a 
nova diretoria segue com maioria da 
mesma composição anterior, tendo 
como presidente reeleito, José Caeta-
no Ferreira Neto.

“A ACPCCP vem fomentando os pro-
prietários e criadores com auxílio de 
financiamento para compra de gara-
nhões para melhoramento genético da 
raça, bem como financiamento para 
aquisição de animais para as corridas” 
destacou o presidente José Caetano.

FARMÁCIA PARA TODOS

Contando com uma linha comple-
ta de medicamentos e suplementos 
para equinos , a Farmácia Veterinária 
da ACPCCP, além do associado, está 
aberta ao público em geral, tendo um 
benefício para produtores rurais, que 
devidamente certificados pelo cadas-
tro de produtor rural CICAD-PRO, po-
dem realizar compras com desconto 
na farmácia.

Além da linha de produtos para equi-
nos, a farmácia trabalha com produtos 
com preços especiais na linha Pet, ra-
ções para cães e conta com amplo

Registro de Luizito Malucelli e Pedro Luiz Nicolau durante a votação

Gilberto Koppe, tesoureiro da Acpccp; José 
Caetano Ferreira Neto, presidente da Acpccp e 
Paulo Pelanda,  presidente do Jockey Club do 
Paraná - JCPR

Leonardo Scremin, Newton Birskis, José Caetano, Joaquim 
Antunes e Antônio Fernando Perche

José Caetano, Zoelete e Gilberto Koppe

Rubens Gusso, diretor de marketing do JCPR, José 
Caetano e José Antonio Garcez Castellano, diretor 
de compras da ACPCCP

SERVIÇO 
Horário de funcionamento da Farmácia Veterinária da ACPCCP (anexo ao Jockey)

De segunda a sexta-feira das 9h às 18h, e sábados das 9h às 12h
41 3266-5093 / 3266-7849
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Mais uma vez a estação do Outono chegou, como sempre acontece 
todos os anos, no dia 21 de março. É um dos dois dias do ano em que a 
noite e o dia tem exatamente a mesma duração, fenômeno conhecido 
como Equinócio de Outono. 

A partir desse dia, as noites começam a ficar mais longas, e os dias mais 
curtos, as temperaturas médias caem, mas o que caracteriza mesmo o 
Outono, é a mudança na coloração da paisagem, mudando o verde das 
árvores, para os tons amarelados e alaranjados, e em seguida, a queda 
das folhas. Isso é particularmente evidente nas regiões mais tempera-
das, e esse fenômeno não acontece por acaso.

Na primavera e no verão, quando os dias são mais longos que as noites, 
e portanto há mais radiação solar, as plantas realizam a fotossíntese a 
partir da clorofila, transformando gás carbônico e água, em açúcares, 
amidos e oxigênio. É a clorofila que dá a coloração verde às folhas, mas 
à medida que as plantas recebem menor radiação solar (outono), a pro-
dução de clorofila é interrompida, e as folhas perdem a sua coloração 
verde, ocorrendo a predominância dos carotenoides.

Estes pigmentos estão sempre presentes nas folhas o ano inteiro, mas 
permanecem “mascarados” pela clorofila na primavera e verão, e 
acabam conferindo às plantas os tons amarelados e alaranjados, carac-
terísticos do Outono. 

Ao mesmo tempo, a planta inicia a produção de um hormônio (Ácido 
abscísico) que se acumula na base das folhas, no pecíolo, matando as 
células daquela região. Isto causa o rompimento do pecíolo, e a folha 
cai, não precisando mais ser alimentada pela árvore, que passa a utilizar 
essa energia para sua manutenção durante o período do Inverno.

No Brasil, a grande maioria das árvores que ganham tons amarela-
dos e avermelhados são de espécies exóticas, procedentes de regiões 
temperadas, entre elas, o Carvalho-Vermelho, a Nogueira, o Álamo e 
espécies dos gêneros Platanus, Acer e Liquidambar.

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

Platanus e Liquidambar plantados em algumas vias 
expressas em Curitiba, representam bem a estação do 
Outono na cidade. Fonte: GPC

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

Exame de Anemia Infecciosa 
Equina e Mormo

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

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

“Nossa gestão quer 
dar continuidade no 
trabalho desenvolvido 
nos últimos dois anos. 
Agradeço a participação 
dos proprietários, 
criadores, integrantes 
da diretoria e dos 
funcionários pelo apoio e 
presteza de sempre” José 
Caetano Ferreira Neto – 
presidente da ACPCCP

CONSELHO DIRETOR
Presidente  ..................................  José Caetano Ferreira Neto
1º Vice Presidente Tesoureiro  ...  Gilberto Luiz Koppe
2º Vice Presidente Secretário  ....  Joaquim Dias A.da Silva Jr
Diretor Técnico ............................  Joaquim G.L.Alda Rompáni
Diretor de Compras  ....................  José Antonio G.Castellano
Diretor de Eventos  .....................  Carlos Alberto Piovesan

CONSELHO DELIBERATIVO (MEMBROS TITULARES)
Presidente do Conselho ..............  Alcibiades de A. Faria Neto  
1º Secretário do Conselho ..........  Rubens Luiz Ferreira Gusso
2º Secretário do Conselho ..........  Alexandre Zacarias Frare
3º .................................................  Roberto Belina
4º .................................................  Romulo Augusto Ewald
5º .................................................  José Cid Campelo
6º .................................................  Luiz Renato Malucelli
7º .................................................  Antonio Acir Breda
8º .................................................  Paulo Irineu Pelanda
9º .................................................  Silvério Bogucheski

CONSELHO DELIBERATIVO (MEMBROS SUPLENTES)
1º..................................................  Antonio Fernando M.Perche
2º..................................................  Mauricio Pontarollo
3º..................................................  Clemente Moletta
4º..................................................  Newton Birskis
5º..................................................  Divonsir Hay

CONSELHO FISCAL (MEMBROS TITULARES)
1º Presidente do Conselho Fiscal ..  Pedro Luis Nicolau
2º .................................................  Luis Fernando C.Bastos
3º..................................................  Gelso Luiz Cima

CONSELHO FISCAL (MEMBROS SUPLENTES)
1º..................................................  David Soifer
2º..................................................  Ary Guerra
3º..................................................  Tiago B.Garcez Castellano

Eleição – Nos trabalho 
da mesa, Danielle 

Gusso Fagundes 
Kreusch, e Sebastião 

Carneiro de Souza, 
com José Caetano (ao 

centro)

José Caetano, Zoelete e Gilberto Koppe
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Festas de Nossa Senhora 
da Guia tem programação 

para o ano todo
A tradição pela religiosidade em harmonia com o cavalo, faz das festas de Nossa 

Senhora da Guia que abrange os municípios de Colombo, Rio Branco do Sul 
e Bocaiúva do Sul, na região metropolitana de Curitiba, são uma verdadeira 

atração.
 Há sempre uma cavalgada saindo bem cedinho de uma comunidade para outra 

levando a santa, seguido de missa e um delicioso almoço com churrasco, costela e 
porco assado, além de muitas delícias preparadas pela comunidade.

 As provas de baliza e tambor movimentam as canchas e animam o público.
Programe-se! Vale a pena.

Haras Adal recebe 
alunos e professores 

da APAE

No Dia Internacional da Síndrome de 
Down, comemorado em 21 março, a 
Prefeita Beti Pavin participou da visi-
ta dos alunos da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE) – ao 
Haras Adal, no São Gabriel, no municí-
pio de Colombo na região metropolita-
na de Curitiba.

A ação foi promovida pela Prefeitura 
de Colombo, por meio da Secretaria de 
Esporte, Cultura, Lazer e Juventude em 
parceria com a Secretaria de Educação 
– em comemoração à data –  que tem 
como objetivo conscientizar as pesso-
as da importância da luta por direitos 
igualitários e a inclusão das pessoas 

EQUOTERAPIA

O Haras Adal abriu as portas para os 
alunos e professores da APAE que fo-
ram recebidos pelo Alberto Dalcanale, 
proprietário do Haras e apoiador do 
projeto.

“A ideia de aplicar a equoterapia no 
tratamento dos alunos especiais sem-
pre houve, mas existia uma carência 

Calendário das Festas 2018

11.03  

08.04  

06.05  

15.07 

26.08  

02.09  

09.09

Águas Fervidas

Pocinho

Bacaetava 

Bom Retiro  

Ribeirãozinho

Morro Grande

Antinha

23.09

14.10

28.10

04.11

11.11

18.11

02.12

Santa Gema

Pernambuco

Olaria

Cedrinho

Potreirinho

Boicininga

Roseira

“Sempre tive um grande carinho pela APAE 
e seus alunos, eu espero que possamos 
implementar o Projeto de Equoterapia o mais 
breve possível no nosso município. Entendo, 
que esse contato com os animais, seja bom 
para o desenvolvimento deles”,  Beti Pavin. 
Prefeita de Colombo

Prefeitura analisa parceria para 
levar a Equoterapia aos alunos com 

deficiências

com Down. A trissomia do cromosso-
mo 21 (em que as células da pessoa 
têm três cópias desse cromossomo, 
em vez de duas), conhecida popular-
mente como síndrome de Down, é a 
alteração cromossômica mais famosa.

de lugares em que o projeto pudesse 
ser realizado. Foi então que proprietá-
rio do Haras Adal se mostrou interes-
sado em disponibilizar os cavalos e o 
espaço para que pudéssemos realizar 
o projeto”, conta o Secretário de Es-
porte, Cultura, Lazer e Juventude Mar-
cio Strapasson.

A equoterapia pode ser utilizada para 
complementar o tratamento de pes-
soas com deficiências ou síndromes.  
“Nosso intuito é proporcionar o bem-
-estar da população.  O Haras existe 
há 25 anos e a 10 anos abrimos uma 
escola de hipismo, e no setor esporti-
vo sempre tivemos ótimos resultados. 

Conseguir proporcionar a essas pes-
soas, o contato com os animais e com 
a natureza, me traz uma sensação de 
alegria e satisfação muito grande”, dis-
se Alberto Dalcanale.

PARCERIA

Vale lembrar, que o projeto ainda está 
em fase de desenvolvimento e a Pre-
feitura busca parceiros e recursos para 
concretizar o programa.  Na visita, reali-
zada na última quarta-feira, 21, apenas 
alunos com Síndrome de Down partici-
param. Porém, a expectativa é que to-
dos os alunos com deficiências tenham 
acesso ao Projeto de Equoterapia.
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Elodontia: cavalo 
precisa de dentista ao 

longo da vida
Você sabia que os dentes do cavalo 
crescem durante toda a sua vida até 
acabarem?! Sim!!! A esta particulari-
dade dos equinos damos o nome de 
elodontia. 

Quando o dente dos equinos é for-
mado tem em média 7 cm de com-
primento. Durante o ano chega a 
crescer aproximadamente de 2 a 3 
milímetros até acabar. 

Muitos proprietários não entendem porque a necessidade de realizar o 
tratamento odontológico no equino várias vezes ao longo vida do animal. 
Mas há explicações;

 As pontas de esmalte dentário voltam a surgir porque o dente do cavalo 
continua crescendo ao longo da vida do animal e é desgastado durante a 
abrasão  dos dentes superiores e inferiores na mastigação. 

Sendo o esmalte uma substância muito dura, não desgasta. Portanto, não 
acompanha a degradação das outras estruturas do dente e acaba “sobrando”. 

Com o tempo tornam-se maiores e começam a machucar as bochechas e 
a língua do equino fazendo com que comam mal, derrubem comida, etc. 
Muitas vezes a montaria é prejudicada não por estar com um freio errado 
ou o animal ser ruim, mas, porque o animal esteja necessitando de cuida-
dos na boca.

Por isso a importância de manter uma avaliação periódica da boca do seu 
cavalo pelo menos uma vez ao ano para equinos com mais de 5 anos. Já  
para os potros o ideal seria a cada seis meses, mantendo a saúde da boca 
e a funcionalidade do seu cavalo!

Duda – Odontologia Equina, sempre prezando pelo bem estar dos equinos!

Até a próxima!

Eduarda M. G. das N. Oliveira, (Duda) é 
Médica Veterinária, mestre pela UFPR, 
Dentista de cavalo.
Contato: emgdasno@gmail.com 
41 99985-1094

Eduarda Oliveira
ODONTOLOGIA EQUINA

Rua Carlos Rodrigues da Cruz, 1495 – Centro 
Campina Grande do Sul – PR

41 99243-0403 • Rony

41 99141-2317 • Antonio (Gauchinho)

Rancho Dalprá
Escola de Equitação  

Doma • Estabulagem 
 Treinamento Baliza e 

Tambor

HOTEL FAZENDA DAS ARAUCÁRIAS 

www.hotelfazendadasaraucarias.com
atendimento@fazendadasaraucarias.com.br

Fone  41 3322 2221 -  41 99616 8188

Br 277 Curitiba - Paranaguá Km 61   - 500 
metros antes do pedágio

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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