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O SEU JORNAL DO CAMPO

Desde 2002

Faça seu pedido!

41 3013 0862 / 3274 5340
Av. Nossa Sra. Aparecida, 1865 - 
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CHACARÁ SANTO ANTÔNIO  COLOMBO/PR

23 de JUNHO de 2018
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2ª Cavalgada 
da Fazenda 
das Araucárias 
– Inverno

Data:
 07/07/2018  

(Sábado) 
JÁ FEZ SUA 

RESERVA?

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

Pág. 7
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Genética e memética

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

claupasquali@uol.com.br

Expediente www.cavalgadasecavalos.com.br  •  Contato: (41) 99907 7105 • (Tim) 99152 8701  •  E-mail: cavalgadasecavalos@gmail.com • Diretor: Fábio Kiil  - DRT-
PR 5145 • FK Comunicação CNPJ 27.261.034/0001-96 • Circulação mensal • Distribuição em Curitiba e Região Metropolitana     

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

41 99907-7645 Mosquito / 41 98420-3218 Cleverson

Os seres vivos, humanos ou animais, quando nascem, carregam uma carga ge-
nética 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 da-
dos caracterizam sua conformação e aparecem descritos em sua resenha, bem 
como a cor do pêlo e forma das manchas (pampa, tordilho, 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 transmitidos pela hereditariedade. A importância dos me-
mes 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, provavelmente será bem pior que outro sem genética 
comprovada, mas que tenha recebido a carga de memes suficiente para desta-
cá-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 brilhan-
te carreira de uma vida desportiva. Quem recebeu o prêmio? O dono do cria-
tório, 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 citados? Fica aqui o registro 
de revolta da colunista... 

Os memes podem ser transmitidos de um pro outro dependendo do desprendi-
mento, da generosidade, da vontade de trocar experiências e informações, por-
tanto, compartilhemos livremente nossos memes  e com cautela os nossos genes.

QUE TAL APRENDER 
A FAZER APOSTA?

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

VENCEDOR
Você aposta apenas em 
um vencedor para o 
páreo (corrida)

PLACÊ
Vale se o cavalo 
chegar em primeiro ou 
segundo lugar

DUPLA
Consiste em 
acertar os dois 
primeiros colocados, 
independente da 
ordem de chegada

EXATA
Consiste em acertar 
os dois primeiros 
colocados, na ordem 
exata

MODALIDADES

TRIFETA
São os três primeiros 
colocados pela ordem 
exata. Pode-se fazer 
apostas combinadas 
ou simples. Nas 
combinadas (quantas 
inversões quiser). Na 
simples (um cavalo 
para primeiro, outro 
para segundo e mais 
um para terceiro).

QUADRIFETA
São os quatro 
primeiros colocados 
pela ordem exata. 
Pode-se fazer apostas 
combinadas (quantas 
inversões quiser). 
Ou simples (um 
cavalo para primeiro, 
segundo, terceiro e 
quarto lugares)

Veja como é fácil apostar no Tarumã. Se 
você nunca apostou, conheça as principais 

modalidades de aposta, olhe sempre o 
programa das próximas corridas para conhecer 

os páreos e divirta-se!
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COLOMBO

Inverno, a estação das 
hortaliças e das geadas

Vários fatores contribuem para o cultivo em Colombo; a adaptação das plantas ao 
clima e a pouca incidência de pragas, devido à baixa umidade e a escassez das chuvas

Embora o inverno comece oficialmen-
te no dia 21 de junho, as primeiras se-
manas de junho já bateram recorde de 
temperaturas baixas. E, os produtores 
de hortaliças em Colombo já se pre-
param para a temporada das geadas. 
Além de mantas de TNT e lonas usadas 
durante a noite, para diminuir as con-
sequências das geadas sobre a planta-
ção, é comum também a utilização de 
estufas climatizadas para o cultivo de 
hortaliças. Totalizando, são aproxima-
damente 1200 produtores na região.

 “Algumas espécies são muito sensíveis 
e a quantidade de água absorvida pela 
planta, torna-se prejudicial em contato 
com a geada. Quanto maior a umida-
de, maior também será o impacto do 
frio, muitas vezes tornando a planta 
imprópria para o comércio”, explica o 
secretário de Agricultura e Abasteci-
mento, Márcio Toniolo.

HORTALIÇAS DA ÉPOCA
As hortaliças folhosas, por exemplo, a alface, bró-
colis, couve flor, repolho, rúcula, agrião, escarola, 
couve manteiga, espinafre e acelga são as mais pro-
duzidas no município, nesta época do ano. “Devido 
à adaptação ao clima da região e dependendo da 
qualidade da planta são mais resistentes à geadas”, 
explica Toniolo que acrescenta. “Além de ser um pe-
ríodo em que as incidências de pragas são menores, 
em consequência da baixa umidade relativa do ar e 
pelo fato de não termos tantas chuvas como a época 
de verão”.

Também durante a estação mais fria do ano são pro-
duzidas várias espécies de vegetais como a beterra-
ba, rabanete, cenoura e abóbora. A opção de plantio 
de inverno em Colombo se deve ao período entre 
safra que acontece de maio a outubro.

Lembrando que neste mês de maio, ainda existem 
culturas de verão que estão em fase de colheita, 
como o chuchu, tomate, vagem e pimentão verde.

“Esse período do ano, o risco é eminente devido às 
geadas, por isso que a maioria dessas variedades de 
plantio são produções de baixo custo, e o ciclo de 
produtividade é mais curto”, enfatiza o secretário.

CONSUMO SAUDÁVEL
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 
o consumo de hortaliças de, no mínimo, 400 gramas 
por pessoa, por dia. Porém, apenas um terço dessa 
quantidade, recomendada pela entidade é consumi-
da. Ou seja, 62,7% dos brasileiros não cumprem a 
recomendação. A Prefeitura de Colombo, por meio 
da secretaria de Agricultura e Abastecimento incen-
tiva o consumo de hortaliças.

Geada nega
Na região de Colombo, a geada branca 
é mais frequente, e o prejuízo é me-
nos avassalador, pois congela apenas a 
planta por fora. Já fenômeno climáti-
co conhecido como “geada negra” ou 
“geada preta” acontece quando quei-
ma a planta por dentro, deixando-as 
com aparência escura. “Embora, isso 
aconteça apenas quando se combina 
a baixa temperatura, ou seja, 0°C, com 
ventos intensos e ar seco”, ressalta o 
secretário.

Pois, além do frio, a oscilação de tem-
peratura também influencia na pro-
dução e no preço final dos produtos. 
A Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento, de acordo com o secretário da 
pasta, apoia o agricultor sempre que 
necessário.

“Priorizamos o 
investimento em cultivo 

protegido. A secretaria 
disponibiliza toda a 
terraplanagem e o 
preparo do solo destas 
áreas. Nossa intenção 

é ajudar na prevenção 
para que os agricultores 

não tenham prejuízos 
com as geadas”, Márcio 

Toniolo, secretário de Agricultura e 
Abastecimento
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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

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.

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.

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

Calendário das Festas 2018
08.04  

06.05  

15.07 

26.08  

02.09  

09.09

23.09

Pocinho

Bacaetava 

Bom Retiro  

Ribeirãozinho

Morro Grande

Antinha

Santa Gema

14.10

28.10

04.11

11.11

18.11

02.12

Pernambuco

Olaria

Cedrinho

Potreirinho

Boicininga

Roseira
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Inscrições para o 
curso de Tratores e 
Implementos estão 

abertas
O objetivo é empregar técnicas corretas na 

operação, na regulagem e na manutenção de 
tratores agrícolas e implementos, promovendo a 

formação profissional rural

A Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SE-
NAR), realizará entre os dias 02 e 06 de julho – o curso de Tratores e Imple-
mentos gratuitamente para os agricultores do município.

O objetivo é empregar técnicas corretas na operação, na regulagem e na 
manutenção de tratores agrícolas e implementos, promovendo a formação 
profissional rural.

O CURSO
Durante a programação, os participantes poderão conhecer sobre normas 
de segurança na operação de tratores agrícolas; simbologia universal; con-
troles e instrumentos; funcionamento de motor quatro tempos; sistemas 
de ar, combustível, lubrificação, arrefecimento e elétrico; tipos de tração 
acoplamento e regulagem de implementos; seleção de marcha e rotação 
do motor para trabalho e operação do trator.

INSCRIÇÕES 
Para participar basta entrar em contato com a Secretária de Agricultura e 
Abastecimento pelo telefone 3656-2490 ou no endereço Rua Pedro Pavin, 
1022 – Centro. O curso tem carga horária de 40 horas e a idade mínima é 
de 18 anos. As vagas são limitadas.

Vale lembrar que o certificado não habilita o participante a conduzir a má-
quina em deslocamento fora da propriedade.

Serviço

CURSO DE TRATORES E IMPLEMENTOS
Data: de 02 a 06/07

Local: Secretária de Agricultura e Abastecimento – 
Rua Pedro Pavin, 1022– Centro.
Mais informações: 3656-2490

COLOMBO II

 Proteja seu jardim neste inverno!

Rua Nicola Pellanda, 4871 - 
Umbará (2km do Ceasa) - Curitiba-PR 

www.grameiragabardo.com.br 
 Facebook: Grameira Gabardo

41 3348-1442 / 99124-0026 (Whats)
 99234-8560 (Whats)

O inverno é um período que maltrata muito a maior 
parte das plantas, como gramas, algumas espécies de 
frutíferas, trepadeiras e arbustos. Pensando nisso, a 

Grameira Gabardo coloca à disposição de seus clientes 
alguns produtos de excelente qualidade e que com 

certeza vão minimizar os efeitos do frio:

Venha tomar um café conosco e aproveite 
para conhecer nossa loja!

Saco de terra adubada com 30 l

Saco de composto orgânico (terra preparada)

Linha Forth
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2ª Cavalgada
FAZENDA DAS 
ARAUCÁRIAS

Inverno

Inscrições: (41) 3322 2221 - 99616 8188
www.hotelfazendadasaraucarias.com

E-mail: atendimento@fazendadasaraucarias.com.br

Local: Hotel Fazenda das Araucárias – BR 277, Km 62, sentido  
Paranaguá,  500 metros antes do pedágio fazer retorno para Curitiba, 

logo em seguida à direita já avistará a entrada da Fazenda.
Coordenadas GPS: 

S: 25.5492 W: 049.042.35

Distância: 22km
Data: 07/07/2018

Horário: 10h

No dia 5 de junho foi come-
morado o Dia Mundial do 
Meio Ambiente. A data foi 
criada em junho de 1972, 
em Estocolmo, Suécia, por 
ocasião da 1ª Conferência 
Mundial do Meio Ambien-
te. Já naquela época havia a 
preocupação de alguns seg-
mentos da sociedade com 
a degradação dos recursos 

naturais, sendo que as principais problemáticas relativas ao Meio Am-
biente discutidas na Conferência, foram a poluição do ar e da água, efei-
to estufa, aquecimento global, mudanças climáticas, desmatamento e 
desertificação.

A partir daí, temas relativos à Conservação Ambiental em geral come-
çaram a fazer parte do cotidiano, mas ainda sem ações e atitudes mais 
contundentes. Vinte anos depois de Estocolmo, aconteceu no Rio de Ja-
neiro a “ECO-92”, ou “RIO-92”, diferenciando-se da 1ª Conferência, pela 
presença de Chefes de Estado do mundo todo, evidenciando-se a im-
portância dos assuntos tratados, e de certa forma, a preocupação dos 
diversos países com a questão ambiental mundial. 

Um dos reflexos da reunião no Brasil, foi a criação neste mesmo ano, do 
Ministério do Meio Ambiente. Na ECO-92 foram estabelecidos diversos 
conceitos, entre eles, o do Desenvolvimento Sustentável, um modelo de 
desenvolvimento que visa garantir a qualidade de vida hoje, sem contu-
do destruir os recursos necessários às gerações futuras. 

O Desenvolvimento Sustentável se baseia em ações ambientalmente 
corretas, economicamente viáveis e socialmente justas. Também foi cria-
do a “Agenda 21”, que serve de base para cada país elaborar o seu pla-
no de Preservação Ambiental em cima do conceito de Desenvolvimento 
Sustentável, além da assinatura da Convenção da Biodiversidade e das 
Mudanças Climáticas.

Em 1997 foi criado no Japão, o Protocolo de Kyoto, um tratado mun-
dial que estabelece metas para a redução da emissão do gás carbônico, 
principal responsável pelo efeito estufa. O Protocolo foi assinado por 55 
países, entre os quais não se inclui os Estados Unidos, país que se res-
ponsabiliza pela maior parte da emissão desses gases.

Hoje, a responsabilidade para com o planeta é de todos nós. Devemos 
agir ativa e efetivamente na defesa do Meio Ambiente, em suas diversas 
frentes: proteção da fauna e flora (tráfico de animais silvestres, desma-
tamentos), poluição (ar, 
água, solos), queimadas, 
lixo (reciclagem), uso ra-
cional dos recursos na-
turais (energia, petróleo, 
florestas), educação am-
biental, entre tantas ou-
tras ações que estão ao 
nosso alcance.

Spin Horse
Materiais de qualidade

Protetores, cloches, cabrestos, látego
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

Você e o Dia Mundial 
do Meio Ambiente
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Sua participação é importante

Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação

www.colombo.pr.gov.br
planodiretor@colombo.pr.gov.br

(41) 3656-8119


