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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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EDIÇÃO

A colunista e médica veterinária, Caroline 
Rodenbusch Destro, destaca em seu artigo na seção 
Terapia para Cavalos, a importância da acupuntura 

para dor na coluna dos cavalos atletas.
Pág. 7

A eficácia da 
acupuntura no 
tratamento de 

equinos

4ª  CAVALGADA  DE  2018  RANCHO  VENTANIA
DATA: 29/07    /   LOCAL: São Luiz do Purunã-PR    /    

TRAJETO: percurso de 18km, 3 horas de cavalgada, terminando no Rancho Ventania, para o almoço no Restaurante.
Faça a sua reserva por email ou por Whatsapp (41 99994-1113) rventania@gmail.com

Rua Konrad Adnauer, 941- Tarumã - Ctba/PR 
(em frente ao Cemitério Vertical) 

41 3266-5093 / 3266-7849

41 98729-8583            Farmácia ACPCCP
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Descontos e eventos promocionais são destaques 
na Fármácia Veterinária da Associação dos 
Criadores de Cavalos de Corrida do Paraná 

Serão 22 quilômetros de passeio a cavalo entre trilhas 
e áreas verdes com vistas exuberantes. Uma excelente 

oportunidade para sair da rotina e passar um dia 
agradável em meio à natureza. A cavalgada será no dia 

07 de julho e terá início a partir das 10 horas.

Além do evento da Cavalgada, o hotel oferece no Day-
Use, uma opçãp para passar o dia e desfrutar de toda 

infraestrutura do hotel, incluindo: almoço, piscinas, 
trilhas para mountain bike, trilhas para caminhada, 

pescaria, parquinho infantil, espaço para futebol, sala 
de brinquedos, sinuca, carteado, peteca, e muito mais. 

Os valores das diárias incluem almoço e estão com 
promoção de 20% de desconto. 

Uma café da manhã e uma linha de 
medicamentos com preços com descontos 
únicos para o dia da promoção, tem sido um 
marco de grandes resultados com a parceria 
de laboratórios no balcão de atendimento da 
Farmácia do Jockey. 

Na primeira semana de julho, foi a vez do 
Laboratório Calbos Saúde Animal, abrir o 
evento do mês com um delicioso café da 
manhã. Ao longo do dia teve distribuição 
de brindes e descontos especiais em 
suplementos, vermífugos e outros produtos 
para equinos.

Torne-se sócio e compre com descontos
Contando com uma linha completa 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 cadastro de produtor rural 
CICAD-PRO,  podem realizar compras com desconto na farmácia.

Além da linha de produtos para equinos, a farmácia tem preços 
especiais na  linha Pet,  rações, vermífugos, anti-pulgas e diversos 
produtos para cães. 

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     

Localizada anexo ao Jockey Club do Paraná, qualquer pessoa pode comprar medicamentos, 
além de preços especiais para produtores rurais

Horário de funcionamento da Farmácia Veterinária da ACPCCP
De segunda a sexta-feira das 9h às 18h, e sábados das 9h às 12h

 41 3266-5093 / 3266-7849 / Whatsapp 41 98729-8583

Equipes da Calbos 
e da Farmácia 
ACPCCP: Saulo, 
Esilda, Douglas, 
Bernadete, 
Patrícia, Renato, 
Zoelete e Sandra

Saulo Torres entregando um suplemento mineral para 
o veterinário Lael do regimento Cel. Dulcídio

O veterinário Mauricio Pontarolo também ganhou o 
suplemento Neocidine do laboratório Calbos

Rafael Mercadante, Gilberto Koppe, Saulo, Esilda, Sandra e o médico veterinário, Alessandro Mercadante 
de São José dos Pinhais

Equipe Calbos 
entregando 
Neocidine para 
o engenheiro 
florestal, 
Rodrigo Seixas 
da Estância 
Vendramin que 
fica nos Campos 
Gerais
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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

Acupuntura para dor 
crônica de coluna

Dentre os muitos usos da acu-
puntura o mais comum é para 
a dor, seja ela de início, aguda, 
ou que já perdura por algum 
tempo. Nos cavalos atletas esse 
tipo de sinal, principalmente na 
coluna, é muito mais comum 
do que parece. Alterações de 
comportamento, diminuição 
de performance, claudicação e 
até atrofia da musculatura são 
alguns sinais comuns relaciona-
dos à dor crônica na coluna.

A acupuntura é muito recomen-
dada nesses casos por auxiliar 
na regulação da transmissão 
nervosa, melhora da circulação 
local, relaxamento muscular e manutenção à curto e a longo prazo dos 
benefícios. Podendo ser associada com medicações e fisioterapia por 
exemplo.

As técnicas utilizadas (agulhamento, eletroacupuntura, moxa, aqua/
hemopuntura) irão depender do que será encontrado no exame do 
cavalo. E tanto o número de sessões quanto o intervalo entre elas irá 
depender principalmente da gravidade do caso, sendo recomendado 
sempre uma manutenção para otimização dos resultados.

Além de ser uma técnica terapêutica, a acupuntura ainda pode ser 
utilizada de forma preventiva em cavalos atletas. Ele é feita através da 
utilização de finas agulhas inseridas em pontos específicos, visando o 
reequilíbrio energético.

Caroline Rodenbusch Destro é proprietária da ZenEqqui Terapias Integrativas. 
Formada em Medicina Veterinária pela UFPR - Palotina em 2012, 

participou do programa de Residência em Clínica Médica e Cirúrgica de 
Grandes Animais pela UFPR – Palotina, possui experiência com Medicina 
Esportiva Equina, possui Pós-graduação em Acupuntura Veterinária pelo 

IBRATE(Curitiba) e é Responsável Técnica na Moabe Natural Pet.
Contato: carolrd9@gmail.com/zeneqqui@gmail.com/(41)99627-3477

TERAPIAS 
PARA CAVALOS
Caroline Rodenbusch Destro 

ACUPUNTURA VETERINÁRIA
SESSÕES COM AVALIAÇÃO PELA 

MVTC E MEDICINA CLÍNICA 
OCIDENTAL. TRATAMENTO POR 
AGULHA SECA, AQUAPUNTURA, 
HEMOPUNTURA, MOXABUSTÃO 

E ELETROACUPUNTURA

Acunputura
Veterinária

 41 99627-3477 • Curitiba-PR 
zeneqqui@gmail.com
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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

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

VENCEDOR DO GP PARANÁ 
LEVARÁ R$ 55 MIL

ATENÇÃO PROPRIETÁRIOS E 
TREINADORES: NOVAS REGRAS DE 

VACINAÇÃO

O Jockey Club do Paraná 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

A comissão de turfe do Jockey Club do Paraná divulgou a chamada clás-
sica do festival máximo local, programado para o dia 23 de setembro. 
Páreo central da jornada, o Grande Prêmio Paraná (gr.III) renderá ao seu 
ganhador R$ 55 mil.

Destinado a produtos de 3 e mais anos, na distância dos 2.000m, na areia, 
o GP Paraná destinará R$ 12 mil ao 2º lugar, R$ 8 mil ao 3º, R$ 4 mil ao 4º 
e R$ 2 mil ao 5º. O custo da inscrição será de R$ 2 mil, dos quais R$ 1 mil 
revertido numa aposta na modalidade vencedor do animal inscrito. Na 
tabela de pesos, consta que produtos de 3 anos deslocarão 50,5 quilos, 4 
anos 57 quilos e 5 e mais anos 59 quilos, respectivamente.

Mais informações em www.jockeypr.com.br

A Comissão de Corridas publicou em seu último boletim as novas regras 
de vacinação para entrada de animais na Vila Hípica do Hipódromo do 
Tarumã. Confira abaixo:

Para aqueles que vivem ou frequentam o campo, existem espécies da 
fauna silvestre que não tem como passar despercebidas, nem mesmo 
para o menos observador dos humanos. Entre as Aves, muitas espécies 
são encontradas no ambiente de campo, mas uma delas se destaca: Tra-
ta-se do Quero-quero (Vanelus chilensis), ave de porte médio, de 32 a 
38 cm de comprimento, e pesando em média entre 300 e 320 gramas. 

Chama a atenção o esporão ósseo nas asas, de até 2cm de comprimento, 
que o Quero-quero exibe a rivais ou inimigos durante o voo. Esse espo-
rão é utilizado tanto para o ataque quanto para a defesa de seu território 
e dos filhotes.

Está amplamente distribuído pela 
América do Sul, e alguns pontos da 
América Central, habitando campi-
nas úmidas e os espraiados dos rios 
e lagoas. Prefere viver em locais onde 
predomine a vegetação rasteira, como 
campos, praias, brejos, mangues e 
várzeas. Tolera habitats degradados 
e com presença humana, e sua pre-
sença já é comum em áreas urbanas, 
como aeroportos, praças, gramados e 
campos de futebol.

Nascimento e 
alimentação
Alimentam-se de grande quantidade 
de insetos, minhocas, invertebrados 
aquáticos, artrópodes, moluscos ter-
restres, além de pequenos peixes 
apanhados em águas rasas. Via de 
regra são monogâmicos, construin-
do ninhos simples, basicamente uma 
pequena depressão no solo, com al-
guns gravetos e palha. A fêmea põem 
de 3 a 5 ovos marrom-esverdeados 
com pintas pretas, que permanecem 
totalmente camuflados no ambiente, 

protegendo-os de predadores. 

Após 27 dias de incubação nascem os filhotes, dotados de uma penu-
gem cinza-escuro ou castanha com preto. Desde cedo apresentam a tí-
pica mancha negra no peito, com as costas, pescoço e ventre brancos. 
Já saem andando pelo campo, e ao menor sinal de perigo permanecem 
agachados, imóveis, e em função de sua coloração, passam despercebi-
dos no ambiente.

Vigias
Nas fazendas e sítios funcionam como vigias, pois a qualquer movimen-
tação estranha, disparam o grito de alarme, alertando toda vizinhança, 
em especial à noite. 

É a ave-símbolo do Uruguai e do Rio Grande do Sul. E como já citou Rui 
Barbosa, que chamou a ave de “o chanceler dos potreiros”: Este pássaro 
curioso, a que a Natureza concedeu o penacho da garça-real, o vôo do 
corvo e a laringe do Gato, tem o dom de encher os descampados e san-
gas das macegas e canhadas com o grito estrídulo, rechinante, profundo, 
onde o gaúcho descobriu a fidelíssima onomatopeia que o batiza.

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

Quero-quero, um vigia do 
campo e pássaro símbolo do 
Uruguai e Rio Grande do Sul

LEMBRAR:

Aos senhores treinadores, proprietários e demais interessados, 
que conforme Boletim nº 521/2018 que é: OBRIGATÓRIA A 

APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 
EQÜINA, DEVIDAMENTE PREENCHIDA, COM NÃO MAIS DE 90 
(NOVENTA) DIAS E NÃO MENOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS DA 

DATA DE ENTRADA NA VILA HÍPICA, ALÉM DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICAÇÃO (C.I. ou PRP), EXAME NEGATIVO DE MORMO E A.I.E, 

ALÉM DE G.T.A. EM NOME DO TREINADOR RESPONSÁVEL.

A NÃO APRESENTAÇÃO DE QUALQUER UM DOS ITENS EXIGIDOS 
ACARRETARÁ NA PROIBIÇÃO DA ENTRADA DO ANIMAL NAS 

DEPENDÊNCIAS DA VILA HÍPICA E RETORNO DO MESMO A ORIGEM.

LEMBRAMOS TAMBÉM QUE O DESCONHECIMENTO DO BOLETIM 
NÃO ISENTA O CUMPRIMENTO DE SUAS DETERMINAÇÕES.
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DE OLHO NAS REGIÕES

CURSO DE JARDINEIRO 
ACONTECE EM AGOSTO

Câmara propõe sete 
indicações de melhorias em 
Colombo em sessão ordinária

OS INTERESSADOS DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARA 

REALIZAR A INSCRIÇÃO GRATUITA

Meio Ambiente, Manutenção, Trânsito, Sinalização e Retorno da Linha Integrada Mara-
canã/Bairro Alto estavam entre os temas discutidos. Projetos de Lei do Executivo e do 
Legislativo foram divulgados. 

Também houve a votação do Projeto de Decreto que aprovou as contas do exercício de 
2013 do Poder Executivo

Em sessão ordinária realizada no dia 03 de julho, sete indicações de interesse da popu-
lação foram apresentadas:

1) estudos para elaboração de propostas para adesão ao programa de iniciativas so-
cioambientais para redução de vulnerabilidade à mudança do clima em áreas urbanas, 
conforme edital do Ministério do Meio Ambiente;

2) patrolagem e ensaibramento no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima;

3) implantação de travessia elevada no bairro Rio Verde;

4) implantação de lombada no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima;

5) substituição das lâmpadas de iluminação pública no bairro Campo Pequeno;

6) revitalização asfáltica no bairro Paloma;

7) e reimplantação da linha integrada Maracanã/Bairro Alto de modo que a mesma 
volte a atender os moradores do bairro Campo Alto, em Colombo. 

Essas indicações foram encaminhadas à Secretaria de Meio Ambiente, à Secretaria de 
Obras e Viação e à Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC). Tiveram 
suas indicações divulgadas os vereadores Anderson Prego (PT), Edson Baggio (PTC), Pas-
tor Jerçon (PSL), Vardão (PSB) e Eurico Dino (PR). 

Projeto de Decreto - Foi colocado em votação única o Projeto de Decreto n° 97/2018, 
de autoria da Comissão de Economia e Finanças, que aprova as contas do exercício de 
2013 do Poder Executivo. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. 

Votos de Congratulações – o presidente da Casa, vereador Vagner da Viação (PRB) 
registrou votos à Senhora Ester Schelbauer, proprietária da Escola Pavilhão das Artes, 
pelo trabalho realizado na cidade há mais de quatro anos e pela presença há 15 anos 
no mercado cultural, recebendo diversos prêmios em sua área de atuação. O vereador 
Pastor Jerçon parabenizou o Pastor Edison dos Santos, pela dedicação e serviços presta-
dos à comunidade do Alto da Cruz. 

Colombo I

Colombo II

A Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento em par-
ceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), realiza no mês de agosto – o 
curso de Jardineiro gratuitamente.

Durante a programação, os participantes poderão conhecer sobre a identificação de plan-
tas e meio ambiente, preparo e melhoria do solo, materiais e equipamentos de jardina-
gem, implementação de projetos, tratos culturais, tratos fitossanitários, manutenção de 
jardins e fundamentos básicos na prestação de serviços em jardinagem.

Para participar basta entrar em contato com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
pelo telefone 3656-2490 ou no endereço Rua Pedro Pavin, 1022 – Centro. O curso tem 
carga horária de 24 horas (três dias) e a idade mínima é de 18 anos. As vagas são limitadas 
de 10 a 15 pessoas.

CURSO DE JARDINEIRO
Data: Agosto (a definir)  •  Local: Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento  - Rua Pedro Pavin, 1022  - Centro
Mais informações: 3656-2490

SERVIÇO

POR PATRÍCIA RINALDI
Panelas

Mexendo com
as

Abóbora Moranga com Carne Seca
Ingredientes
• 01 abóbora moranga sem a tampa e sem sementes.

• 01 kg de carne seca cozida, dessalgada e desfiada.

• 01 copo de requeijão.

• 01 colher de sopa de manteiga.

• 02 tomates picados em cubos sem sementes.

• 02 cebolas picadas em cubos.

• Salsinha, cebolinha e coentro picado.

• 1/2 pimenta dedo de moça picada e sem sementes.

• Sal a gosto.

Modo de preparo do molho:
Em uma panela derreta a manteiga, refogue a cebola e o tomate,  acres-
cente a carne e mexa.
Coloque o requeijão e os outros temperos.
Reserve um pouco da cebolinha para salpicar no final.
Envolva a moranga várias vezes em papel filme e cozinhe no microondas 
por aproximadamente 20 minutos.
Recheie com o refogado de carne.
Cubra com um pouco de requeijão e leve ao forno por 10 minutos para 
gratinar.
Sirva com arroz branco e uma bela salada.

Não esqueça do vinho cabernet sauvignon.

Bom apetite! Hummmmmmmm!!!

RANCHO VENTANIA
Contato: rventania@gmail.com

(41) 99994-1113
São Luiz do Purunã - PR

Cavalgadas  •  Aluguel de cocheiras 
Restaurante e pizzaria  •  Espaço para 

pequenos eventos

www.ranchoventania.com.br
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“Agradeço a todos que 
participaram da nossa 
cavalgada e tiveram o 
privilégio de curtir um 
passeio maravilhoso em um 
dia espetacular. Faremos 
outra na primavera, dia 03 
de novembro. Estão todos 
convidados” disse Aristides 
Athayde Neto

1ª Cavalgada de Inverno 
impressiona participantes

Uma dia de céu azul, cheiro de mato em 
meio às trilhas da Fazenda da Araucárias. 
Assim foi a cavalgada de inverno, realizada 
no dia 07 de julho, e que passou por lugares 
dignos de cenas de filme.

De acordo com o proprietário, o passeio 
foi proveitoso e já tem data marcada para 
nova cavalgada.

Confira algumas das imagens feitas pelo fotógrafo Pedro Vieira da ID Comunicação.

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
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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


