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As árvores fazem 
parte da vida 
da humanidade 

em todo o seu ciclo his-
tórico. Utilizadas como 
fonte de energia para 
alimentar fogueiras 
e iluminar cavernas, 
para construir armas e 
implementos agrícolas, 
para construir casas e 
muitos utensílios. Atu-
almente estão inseri-
das no contexto e no 
cotidiano das pessoas 
que transformam es-
tes recursos naturais 
em inúmeras formas 
de utilização prática 
gerando divisas sócio-

ambientais econômicas 
e culturais.

As árvores são ele-
mentos naturais indis-
pensáveis no espaço 
urbano e rural, no ce-
nário paisagístico devi-
do à qualidade estética 
que oferecem ao local, 
a influência direta que 
exercem na qualidade 
do solo, da água, do 
ar e o bem-estar sócio-
ambiental e qualidade 
de vida que geram.

A arborização urbana 
contribui agindo sobre 
o aspecto físico e men-
tal dos seres humanos, 
atenuando o sentimen-

to de opressão frente às 
edificações constituin-
do-se em filtro de ru-
ídos. Exerce ação pu-
rificadora pela fixação 
de poeira, partículas 
residuais e gazes tóxi-
cos, proporcionando a 
depuração de micror-
ganismos além de reci-
clagem do ar por meio 
da fotossíntese. Serve 
de abrigo para a fauna, 
amenizando os impac-
tos da chuva, influen-
ciando diretamente no 
balanço hídrico e ate-
nua a temperatura.

Defender a presença 
das árvores deveria ser 

Arborização
Vitima da falta de informação sobre a poda

Por
Émerson Nunes Horostecki

Engenheiro Agrônomo
Especialista em Ecologia com ênfase em 

Educação Ambiental

Arborização urbana com adequada poda de formação, condução e manutenção 

uma atitude de todos, 
mas não é regra geral. 
Você já prestou atenção 
na montanha de galhos 
soltos nos canteiros e 
calçadas da cidade? 
As árvores são lesadas, 
agredidas, podadas in-
devidamente e danifica-
das. São consideradas 
vilãs sob o pretexto de 
que causam sombre-
amento em demasia, 
que estouram calçadas 
ou ainda porque sol-
tam as folhas. Como se 
este ato de soltar folhas 
não fosse natural. Es-
tas e outra colocações 
são corriqueiras para 
justificar atos de ver-
dadeira covardia pelas 
podas, radicais, inde-
vidas, especialmente 
neste período de outo-
no e inverno, causan-
do verdadeiros danos 
a esse patrimônio na-
tural. Afinal, as árvores 

são patrimônios natu-
rais da humanidade e 
ninguém tem o direito 
de danificá-las.

A intervenção na ar-
borização de vias pú-
blicas é de competên-
cia exclusiva do poder 
público, com acompa-
nhamento técnico pro-
fissional com observân-
cia a legislação vigente. 
Aos munícipes cabe 
preservar, colaborar, 
sugerir e participar da 
proteção deste patri-
mônio. Neste sentido é 
possível prever situa-
ções de poda ou corte 
de árvores com um pla-
nejamento adequado 
em situações que se faz 
necessária por medida 
de segurança. Quando 
o morador possui dú-
vida ou problemas com 
a arborização, ele deve 
buscar informações no 
setor competente, seja 

no plantio ou manejo.
O fato de podar anu-

almente as árvores sem 
critérios técnicos é uma 
rotina de moradores do 
Sul do Brasil e mau 
exemplo, pois as crian-
ças que presencia esse 
tipo de atividade pensa 
que é normal e interna-
liza esta conduta como 
natural. Aprende erra-
do. 

Estamos em uma 
época em que as au-
toridades e entidades 
ambientais fazem ape-
los com relação ao pro-
blema do aquecimento 
global, colocando a ne-
cessidade de se plantar 
mais árvores além de 
zelar pelas já existen-
tes.

Cada um deve cons-
cientizar-se e fazer a 
sua parte para viver-
mos em um ambiente 
melhor.Poda indiscriminada com danos tanto para a planta quanto para a paisagem
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Últimos dias para as 
inscrições

Site oficial do evento para inscrições on line:

www.anisus.com.br

Sexta-feira, 30 de maio de 2008Sul Brasil 1

Chapecó, 26 de novembro de 2009

Edição 26

Os custos crescentes da pecuária de corte e a
importância econômica do incremento dos
índices reprodutivos, incentivam o desen-

volvimento e a utilização de práticas de manejo como
o desmame precoce, o qual melhora a e ciência dos
sistemas de produção pelo aumento da porcentagem de
prenhez e diminuição do intervalo parto-concepção.

Os níveis nutricionais da alimentação no pré e pós-
parto afeta o desempenho reprodutivo das vacas de corte
adultas. O nível nutricional normalmente no pós-parto
é condicionado pelo manejo realizado no período de
prenhez da vaca. Quando a restrição alimentar no pré-
parto é muito alta e prolongada, havendo forte queda de
peso vivo, o nível nutricional no pós-parto é signi cati-
vamente mais importante em determinar o momento do
aparecimento do primeiro cio no pós-parto. Entretanto,
quando as vacas parem em bom estado corporal, o nível
alimentar no pós-parto tem menor efeito sobre o com-
portamento reprodutivo.

A alimentação no pré-parto associado ao nível ali-
mentar alto no pós-parto aumenta o índice de prenhez e
proporciona intervalos de partos inferiores a 365 dias.

Também deve-se dar atenção as vacas primíparas
aos três anos de idade, mestiças, zebuínas e taurinas,
com desmame precoce ou convencional aos seis meses
de idade, podendo ser observado menor Intervalo entre
partos, sabendo que vacas concebendo tarde na estação
de monta, produzem bezerros menores ao desmame.

Melhores condições corporais durante o período re-
produtivo re etem em maiores índices de prenhez.

Manejo Reprodutivo
de Bovinos de Corte

Desmame Precoce

Por
Grupo de Estudo de Bovinos de Corte

Prof. Orientador
Luis Henrique Farinatti

Curso de Zootecnia
CEO - UDESC

Um novo sistema
de cultivo de pei-
xes começa a ser

praticado na região Oeste
de Santa Catarina. Trata-se
do sistema Peixe Verde, um
policultivo baseado no uso
de vegetais que tem como
objetivo a certi cação da pro-
dução de peixe orgânico.

A produção de peixes em
Santa Catarina no ano de
2008 foi de 25,86 mil tonela-
das.As espécies mais criadas
foram a tilápia nilótica, com
13,04 mil toneladas, carpa
comum com 5,43 mil tone-
ladas, carpa cabeça grande
com 1,59 mil toneladas,
carpa capim com 1,59 mil to-
neladas, carpa prateada com
845,6 toneladas e pacu com
432,9 toneladas. A produção
da região Oeste de Santa
Catarina na safra de 2008
foi de 3,70 mil toneladas
correspondendoa 14,28 % da
produção do estado (Epagri-
Cedap, 2009).

A proposta da criação de
um novo sistema de cultivo
de peixes, com certi cação
orgânica, além de ser uma

alternativa de produção para
a região, pode ser recomen-
dada para produtores que não
possuem criações animais
para realizar os policultivos
integrados e nem recursos
financeiros para financiar
um cultivo com uso de ração
comercial.

A escolha da carpa capim
como espécie principal do
policultivo para a produção
do sistema Peixe Verde está
associada aos seguintes fato-
res: domínio da sua reprodu-
ção arti cial, disponibilidade
de alevinos o ano todo, acli-
matação ao clima regional,
rusticidade ao manejo, resis-
tência a enfermidades, bom
crescimento e boa aceitação
de mercado.

Outras espécies de peixes
fazem parte do sistema Peixe
Verde. Como espécies se-
cundárias são recomendadas
as carpas prateada, cabeça
grande e comum.Asespécies
complementares que podem
ser usadas são: jundiá, bagre
americano, bagre africano,
pacu e cascudo.

O sistema Peixe Verde

Produção Animal Sustentável

Peixe Verde
Uma alternativa para a agricultura familiar

Por
Jorge de Matos Casaca

Médico Veterinário, Dr. em Aquicultura
Cepaf/Epagri Chapecó/SC

(49)3361-0634
jmcasaca@epagri.sc.gov.br

tem como princípio básico
alimentar só a carpa capim,
espécie principal do policul-
tivo, com vegetais cultivados,
ervas daninhas e vegetais
aquáticos.

A carpa capim aproveita
a porção líquida dos vegetais
para o seu crescimento. As
suas fezes fertilizam a água,
gerando nutrientes que fazem
parte da cadeia alimentar
para as outras espécies do
cultivo. De 20 a 40 kg de
vegetais frescos produzem
um quilograma de carpa ca-
pim, indiretamente através
da fertilização até outros dois
quilos de peixes podem ser
produzidos.

A densidade de peixes no
povoamento pode variar de
2.000 a 4.000 alevinos por
hectare de área alagada. O
período de cultivo é em torno
de 2 anos, com a carpa capim
atingindo entre 2 a 4 quilos.

Diversos vegetais podem

ser usados no cultivo, como:
capim elefante, milheto, aze-
vém, sobrasde hortaliças, etc.
Na propriedade deve ser feito
planejamento para dispor de
vegetais o ano todo. Pastagem
de inverno e verão.

A alimentação dos peixes
deve ser realizada diariamen-
te na quantidade que a carpa
capim aceitar.

A produtividade do siste-
ma Peixe Verde varia de 2.500
a 4.000 kg/ha/ano.

O sistema Peixe Verde é
atrativo principalmente para
produtores da agricultura
familiar, tornando-se uma
boa fonte de renda comple-
mentar.

Este tema será apresentado
pelo mesmo autor em forma
de palestra no I Congresso Sul
Brasileiro de Produção Ani-
mal Sustentável (I ANISUS)
de 12 a 14 de maio de 2010

www.anisus.com.br

EXEMPLAR de carpa capim
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I Congresso Sul 
Brasileiro de 

Produção Animal 
Sustentável 
I ANISUS

O prazo para submissão de resumos de 
trabalho está encerrado. Foram subme-
tidos mais de 100 artigos científicos, os 

quais estão sendo avaliados pela Comissão Cien-
tífica do I ANISUS. Os 81 trabalhos aceitos serão 
apresentados pelos autores em forma de banner 
durante o congresso.

Dentro de alguns dias estará disponível no site 
a programação artística.

É importante destacar que as inscrições são 
gratuitas, sendo que as vagas são limitadas.

12 a 14 de maio de 2010
Chapecó

A Secretaria de 
Agricultura e 
Serviços Ru-

rais criou o Progra-
ma “Patrulha Agrícola 
Mecanizada” com o 
objetivo de atender os 
agricultores que não 
possuem equipamen-
tos.

O programa visa 
atender os agriculto-
res de forma associa-
tiva, onde cada grupo 
deverá compor uma 
Associação Agrícola 
com estatuto e regi-
mento interno. O pro-
grama tem como ob-
jetivo final abranger 
todas as comunidades 
rurais de Chapecó.

Cada Associação re-
ceberá da Prefeitura 
Municipal de Chapecó 
3 equipamentos em 
forma de empréstimo 
gratuito por 20 anos, 
sendo dos grupos a 
responsabilidade de 
manutenção e opera-
cionalização. No ano 

Patrulha Agrícola Mecanizada
Prefeitura beneficia agricultores com equipamentos agrícolas

Por 
Santo Maso

Engº Agrônomo
Secretaria da Agricultura

Chapecó-SC

de 2009 foram bene-
ficiadas quatro Asso-
ciações e em 2010 foi 
criada a associação de 
Faxinal dos Rosas. O 
programa prevê tam-
bém, subsídios de 
horas máquinas para 
àqueles agricultores 
que não possuem tra-
tor, até 50% da hora 
máquina de trator, 
com um limite máxi-
mo de 20 horas por 
ano. Foram assistidos 

com este programa 
mais da metade da 
área física agrícola do 
município, abrangen-
do 400 famílias. Os 
equipamentos agríco-
las emprestados em 
regime de comodato 
são: ensiladeiras, dis-
tribuidor de esterco 
líquido, distribuidor 
de calcário e de cama 
de aviário. Os equipa-
mentos estão de posse 
dos grupos de agricul-

tores em forma de as-
sociações sendo que a 
coordenação e super-
visão deste trabalho 
está a cargo da Secre-
taria de Agricultura de 
Chapecó com o apoio 
da Epagri local. 

Os interessados em 
serem contemplados 
pelo programa deve-
rão entrar em contac-
to com o Secretário da 
Agricultura e Serviços 
Rurais de Chapecó.

Uma unidade 
por dia dimi-
nui riscos de 

ter alguns tipos de tu-
mor, principalmente o 
de intestino. De quebra, 
você ingere substân-
cias que protegem as 
artérias e que ajudam 
a controlar os níveis de 
açúcar no sangue.

Na Universidade Cor-
nell, nos Estados Uni-
dos, nutricionistas pin-
garam o extrato de maçã 
diretamente em células 
tumorais de mama e no-
taram que ele foi capaz 
de frear sua multiplica-

ção. Na prática, isso in-
dicaria que a fruta não 
só atuaria na prevenção 
do problema como favo-
receria sua cura. 

“O mérito é dos cha-
mados compostos fe-
nólicos, um time pode-
roso de antioxidantes, 
presentes em doses 
generosas nas maçãs”, 
explica o engenheiro 
agrônomo Alessandro 
Nogueira, do Grupo de 
Trabalho sobre Maçã da 
Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, no in-
terior do Paraná.

“A maçã também con-

Uma maçã por dia previne o câncer

ta com minerais impor-
tantes para o funciona-
mento do organismo, 
como o potássio, o cál-
cio, o magnésio e o fós-
foro”.

Fonte
Saúde é vital, 

Março 2010
Leia mais em 

www.saude.abril.
com.br 
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Atualmente é 
crescente a 
demanda por 

alimentos saudáveis 
e com propriedades 
funcionais e, prefe-
rencialmente, com 
fatores que atuem na 
promoção de efeitos 
fisiológicos benéficos 
à saúde. Neste con-
texto, o leite é um ali-
mento composto por 
cerca de 100 mil di-
ferentes tipos de mo-
léculas com funções 
específicas e contém 
de 3 a 5% de lipídios 
totais, representados 
em quase sua totali-

dade por trigliceríde-
os encontrados nos 
glóbulos de gordura. 
Cerca de 70% dos áci-
dos graxos dos trigli-
cerídeos do leite são 
saturados, 25% são 
ácidos graxos mo-
noinsaturados e 5% 
são ácidos graxos po-
liinsaturados, porém 
estas proporções po-
dem ser afetadas por 
alguns fatores como: 
genética, alimenta-
ção, entre outros.

Dentre os ácidos 
graxos saturados 
com bio-efeitos des-
taca-se: o ácido bu-

Gordura do leite
Um paradigma que precisa ser quebrado

Pelos acadêmicos
Fernanda Batistel

Jonas de Souza 
Professor Orientador

Dimas Estrasulas de Oliveira, DSc.
Curso de Zootecnia

CEO - UDESC

tírico que possui fun-
ção de modulação dos 
genes e também pode 
desempenhar um pa-
pel na prevenção do 
câncer, os ácidos ca-
prílico e cáprico que 
desempenham fun-
ções antivirais, sendo 
que o ácido caprílico 
foi relatado por re-
tardar o crescimento 
tumoral. O ácido láu-
rico possui funções 
antibacterianas, an-
tivirais, atua como 
um anti-carie e anti-
placa. Além disso, os 
ácidos graxos podem 
matar a bactéria He-
licobcter pylori, que é 
encontrada no muco 
que recobre a super-
fície do estômago e 
predispõe o apareci-
mento de gastrite. 

Os ácidos graxos 
poliinsaturados en-

contrados no leite, 
como exemplo, o áci-
do linoléico conjuga-
do (CLA) possui dois 
isômeros principais: o 
trans-10, cis-12, que 
apresenta efeitos an-
tilipogênicos e sobre 
a resposta inflamató-
ria e, outro importan-
te isômero é o cis-9, 
trans-11, o qual é um 
potente inibidor do 
desenvolvimento de 
câncer, especialmen-
te de mama. 

Vários são os be-
nefícios dos lipídios 
presentes no leite ao 
organismo humano, 
portanto o consumo 
de leite deve ser es-
timulado, pois é um 
alimento que apre-
senta inúmeras fun-
ções fisiológicas be-
néficas para a saúde 
humana.

O desenvolvi-
mento das 
áreas rurais 

pode acontecer de 
forma sustentável, 
segundo especialis-
tas que participaram 
do “Desenvolvimento 
Sustentável de Ter-
ritórios Rurais em 
Santa Catarina”, rea-
lizado na Universida-
de Federal de Santa 
Catarina neste mês 
de abril.

Um dos painéis, 
apresentado pelo 
professor da Univer-
sidade da Califórnia, 
Miguel Altieri, apon-

tou a realidade atual 
e as iniciativas que 
mobilizam a agroeco-
logia para o manejo 
dos ecossistemas.

Experiências de 
organização social, 
produção orgânica, 
agroturismo, entre 
outros, foram temas 
abordados com re-
lação ao papel dos 
agricultores familia-
res na construção de 
territórios sustentá-
veis.

Fonte
Ambiente Brasil

*Com informações 
da UFSC.

Especialistas discutem 
em Santa Catarina 

sobre a sustentabilidade 
em territórios rurais

Pesquisadores 
da Universida-
de de Michi-

gan, nos Estados Uni-
dos, concluíram que 
consumir uvas pode 
reduzir riscos de do-
enças do coração e o 
excesso de gordura na 
barriga. Isso acontece 
por causa dos antio-

xidantes contidos na 
fruta.

Os pesquisadores es-
tudaram os efeitos dos 
tipos mais comuns de 
uva (verdes, vermelhas 
e roxas), que foram 
misturadas e integra-
das na dieta de ratos 
de laboratório. 

Depois de três me-

ses, os ratos que re-
ceberam a mistura 
de uvas diminuíram 
sua pressão arterial, 
melhoraram a função 
cardíaca e reduziram 
indicadores de infla-
mação no coração e 
no sangue comparado 
aos ratos que não con-
sumiram a mistura de 

uvas.
Diante do resultado, 

os pesquisadores afir-
mam que uma dieta 
rica no consumo de 
uvas pode ter efeitos 
benéficos para a saú-
de.

Fonte
www.ambientebra-

sil.com.br

Consumo de uva reduz risco de doenças do coração e diabetes

O ETCO – 
Unesp , Gru-
po de Estu-

dos e Pesquisas em 
Etologia e Ecologia 
Animal da Universi-
dade Estadual Pau-
lista, em parceria com 
a FAO – Organização 
das Nações Unidas 
para a Agricultura e 

a Alimentação e a Co-
munidade Européia, 
realizará dois impor-
tantes workshops na 
área de bem-estar 
animal, entre os dias 
31 de maio e 02 de ju-
nho, em Jaboticabal-
SP.

Com foco na reali-
dade latino america-

na, os workshops dis-
cutirão ferramentas 
e práticas de baixo 
custo para a melhoria 
do bem-estar dos ani-
mais de produção, as-
sim como estratégias 
educacionais.

Além disso, serão 
apresentadas as re-
cém desenvolvidas di-

retrizes da FAO sobre 
manejo e bem-estar 
animal, com o obje-
tivo de estimular sua 
adaptação aos siste-
mas de criação locais 
e discutir possíveis 
novos desenvolvimen-
tos.

Contato: 
www.wspabrasil.org 

Bem-estar de animais de produção na América 
Latina é tema de workshops no Brasil
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Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 28/04
1 Cooperativa Alfa/Chapecó
2 Ferticel/Coronel Freitas.
3 Feira Municipal de Chapecó (Preço médio)
Obs.: todos os valores estão sujeitos a altera-
ções.

- 27 a 29/04 - Ambientalis 2010- Conferên-
cia e Mostra de Sustentabilidade. Centro de 
Cultura e Eventos Promotor: AIS- Associação 
Internacional de Sustentabilidade. responsável: 
Agostinho Celso Gisi (49) 8407 – 2115/Sabrina 
Alves.

30/04 a 09/05 - Festival Mercosul de Balo-
nismo, Aeromodelismo, Paraquedismo, Acro-
bacias Aéreas e Motociclismo. Parque de Ex-
posições Tancredo de Almeida Neves (EFAPI) 
Promotor: Serena Eventos. Rogerio Royer (49) 
3323-2300/9135-9940 mercosuldebalonismo@
gmail.com 

- 04 e 05/05 – Congresso de Energias Reno-
váveis – Biocombustíveis e sustentabilidade. Fei-
ra Estadual do Milho. Xanxerê. Inscrições www.
chapeco.ifsc.edu.br / www.femi.com.br 

- 06 a 08/05 - II Feira Sustentável. Pavilhão 
Edmundo Doubrawa/ Centro de eventos Cau 
Hansen. Joinville. Contato dfdasc@mda.gov.br.

- 12 a 14/05/2010 – I Congresso Sul Brasi-
leiro de Produção Animal Sustentável – I ANI-
SUS. Centro de Cultura e Eventos – Chapecó/
SC. www.anisus.com.br

Tempo
Quinta e sexta-feira (29 e 30/04): Persiste 

a formação de nevoeiros no início do dia com sol 
predominando na maior parte de SC. Temperatura 
mais amena na madrugada e em elevação durante 
o dia. 

Sábado e Domingo (01 e 02/05): Tempo fir-
me com predomínio de sol entre algumas nuvens 
no estado. Temperatura em elevação.

TENDÊNCIA 03 a 13/05
O mês de maio inicia com tempo firme e mais seco 

em SC, com temperaturas mais baixas no período 
noturno. Entre os dias 8 e 10/05, uma nova fren-
te fria provocará chuva significativa e bem distri-
buída novamente em SC, com temporais isolados. 
Após, a passagem desta frente fria, a temperatura 
diminui com a chegada de mais uma massa de ar 
frio, mas é para a segunda quinzena deste mês 
que está previsto uma onda de frio intenso, com 
temperaturas negativas nas áreas altas do estado 
e geada mais generalizada.

Fonte:Epagri/Ciram
Setor de Previsão de Tempo e Clima

1ª Etapa: Consiste no preparo dos ingre-
dientes e dos utensílios utilizados: tenha 
em mãos uma leiteira ou panela com ca-
pacidade de um litro. Em seguida, adi-
cione um litro de leite (leite em saquinho 
fervido ou de caixinha) na leiteira e co-
loque o conjunto em uma panela vazia e 
maior. Preencha a panela vazia com água 
até a altura do conteúdo de leite existen-
te na leiteira. Por fim, adicione de 2 a 4 
colheres das de sopa (40-80ml de iogurte 
natural sem sabor, não pode ser bebida 
láctea). Tampe a panela com um prato 
transparente e depois envolva a pane-
la maior com papel alumínio, para reter 
mais o calor.

2ª Etapa: Ligue o fogão e inicie o aqueci-
mento do conjunto. A água será aqueci-
da e manterá a leiteira sempre com uma 
temperatura constante (banho Maria).

3ª Etapa: Com um termômetro, verifique 
a temperatura da água periodicamen-
te até alcançar a temperatura de banho 
Maria (≈45°C). No caso de não haver um 
termômetro utilize o dedo indicador e 
verifique a temperatura até o ponto em 
que você não suporte o calor presente na 
água. Após alcançar a temperatura dese-
jada, desligue o fogo.

4ª Etapa: Monitore periodicamente a tem-
peratura. Quando a água ficar morninha, 
acenda novamente o fogo e aqueça até a 
temperatura. 

O leite deixará de apresentar a consistên-
cia liquida, após a 2ª hora de produção, 
passando para uma mais viscosa e tam-
bém apresentará uma produção de um 
líquido amarelo-esverdeado entre a pane-
la e o iogurte quando estiver totalmente 
pronto.

No geral, o iogurte fica pronto ao redor de 
3,5 hs. É esperar o iogurte ficar pronto e 
pôr na geladeira.

O sabor é o mesmo do comercializado e 
tem as mesmas funções.

Aprendendo como fazer 
iogurte artesanal

Por
Otaviano Carneiro da Cunha Neto

Médico Veterinário

Agenda

IndicadoresReceita

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 28/04
1 Cooperativa Alfa/Chapecó
2 Ferticel/Coronel Freitas.
3 Feira Municipal de Chapecó (Preço médio)

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

R$
2,32 kg
2,18 kg

Frango de granja vivo 1,41 kg
Boi gordo - Chapecó

- Jaraguá do Sul
- São Miguel do Oeste

75,00 ar
82,00 ar
76,50 ar

Feijão preto (novo) 80,00 sc
Trigo superior ph 78 24,50 sc
Milho amarelo 14,80 sc
Soja industrial 32,00 sc

Adubos NPK (2:20:20)1

(9:33:12)1

Uréia1

39,70 sc
48,90 sc
39,90 sc

Fertilizante orgânico2

Granulado - saca 40 kg
Granulado - granel

14,00 sc
335,00 ton

Queijo colonial3 10,00 – 12,00 kg
Salame colonial3 9,50 – 11,00kg
Torresmo3 10,00 – 12,00 kg
Cortes de carne suína3 5,50 – 8,00 kg
Frango colonial3 6,50 – 7,15 kg
Pão Caseiro3 2,50 uni
Pé de Moleque 8,00 kg
Mini pizza 2,00 uni
Peixe limpo, fresco-congelado3

- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
- cascudo

16,00 kg
7,50 kg
9,00 kg
13,50 kg

Mel3 8,00 kg
Muda de flor – cxa com 15 uni 8,00 - 10,00 cxa
Suco laranja – copo 300 ml3 1,00 uni
Suco amora concentrado e
congelado – 300 ml3 2,50 uni

Caldo de cana – copo 300 ml3 1,00 uni
Banana prata agroecológica 2,00 – 3,00 kg

Calcário
- saca 50 kg1 unidade
- saca 50 kg1 tonelada
- granel – na propriedade

6,00 sc
4,80 sc

70,00–75,00 tn

Dólar comercial Compra: 1,763
Venda: 1,765

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

510,00
587,00 – 679,00

Retrospectiva 2009


