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Agropecuária Vinculada ao Turismo Rural
“Pedagógico” na Agricultura Familiar

A

agricultura
e
a pecuária há
muitos
anos
realizam
atividades
voltadas
à
produção primária. Com as
transformações ocorridas no campo, surgiram outras atividades
e formas de trabalho
no meio rural, onde
a agricultura familiar
passou a desenvolver alternativas além
da produção primária
vinculadas à agropecuária. A partir dessas
novas possibilidades,
surgiu a pluriatividade no meio rural, que
vai além do conceito de
que a agricultura exerce somente funções ligadas a produção primária.
Dentre as novas atividades
emergentes
permeadas pela organização e o cooperativismo, pode-se citar a
agroindústria familiar,
a comercialização direta entre produtor e
consumidor, além do
Turismo Rural “Pedagógico” na Agricultura Familiar, que une
a educação formal e o
meio rural como uma
nova
estratégia
de
aprendizado. Incluemse aqui acadêmicos do
meio urbano que não
tiveram muita vivência
com o espaço rural.
Essa atividade turística praticada no
meio rural possibilita
aos acadêmicos contatar com pessoas e
instituições que possuem experiências e
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bagagem de conhecimentos práticos, que
vão desde aspectos
culturais, formas de
trabalho que conciliam produção com
preservação ambiental
através da Agroecologia, novas estratégias
de geração de renda,
entre outras. Este ambiente gera uma fonte
de conhecimento para
o “acadêmico turista”
como também para o
produtor que os recebe, pois uma “simples”
troca de conhecimento pode gerar retornos
para ambas as partes.
Visa mostrar qual é o
papel da agricultura
na sociedade, além de
fazer com que os acadêmicos desenvolvam
novas técnicas para
auxiliar futuramente
os produtores rurais,
com responsabilidade
e consciência, visando
um
desenvolvimento
sustentável que beneficie os agricultores,
consumidores e a natureza.
Uma experiência que
pode ser relatada como
fonte de conhecimento
nessa área foi a “saída de campo” através
de disciplina oferecida pelo curso de Zootecnia da Udesc/CEO
– Chapecó/SC (Figura
1), onde foram visitadas propriedades de
pequeno porte com diversas formas de trabalho, no município
de Seara/SC. Tivemos
o
acompanhamento
do agricultor e Diretor

da Cooperativa Cresol
Seara - Gilson Giombelli, que junto aos
agricultores familiares
buscam novas alternativas de produção sustentável. Nessa visita
conhecemos três propriedades que trabalham respectivamente com a produção do
leite orgânico – família
Hartmann;
laticínio
familiar de pequeno
porte – família Bollis e
ainda a produção agroecológica de frutas e
sua agroindustrialização artesanal – família
Cosmann.
A visita que nos chamou muita atenção foi
a propriedade do casal, Egon e Secy Hartmann, onde visitamos
a produção de leite orgânico. A alimentação
do rebanho é a base
de pasto (Figura 2) e
a família usa a fitoterapia para prevenção
e controle de possíveis
doenças que possam
acarretar
problemas
de saúde aos animais e
comprometer a produção. Os principais produtos fitoterápicos utilizados na propriedade
são o alho, a grimpa
de pinheiro e a folha
de bálsamo. Segundo
informou o Sr Egon, o
alho amassado ou inteiro é fornecido aos
animais a fim de eliminar vermes do organismo, usa-se também
como desvermifugante
das bezerras. A grimpa
de pinheiro seca e moída juntamente com o

grão de milho triturado, ajuda na eliminação dos bernes e carrapatos do rebanho.
Já a folha de bálsamo
(amassada) ajuda a
eliminar e prevenir as
rachaduras dos tetos.
“Essas
alternativas
funcionam muito bem
e estão sendo utilizadas a vários anos na
nossa propriedade”,
complementa o Sr.
Egon.
A partir destas práticas
sustentáveis
pode-se perceber a
preocupação e responsabilidade da família
Hartmann, que utiliza
técnicas alternativas
para ter seu produto
diferenciado buscando o reconhecido através da certificação, e
pela sociedade através da produção um
leite de boa qualidade

Figura 2. Vacas leiteiras com alimentação a base de pasto

para fornecer aos consumidores e com respeito a natureza.
Com o Turismo Rural Pedagógico, nós
acadêmicos, podemos
perceber quais são as
dificuldades enfrentadas pelos produtores
e quais os possíveis
caminhos para que

eles possam se manter na atividade e nas
propriedades rurais.
Estamos
buscando
conhecimentos para
futuramente
atuar
como técnicos e contribuir para uma produção
agropecuária
de forma rentável e
sustentável.

Figura 1. Turma da disciplina de Bases da Agropecuária Sustentável 2011/2 da Udesc/CEO em visita de
estudo na propriedade rural da família Egon e Secy Hartmann (a direita da figura) – Seara/SC

1 Acadêmicas do curso de Zootecnia. UDESC/CEO - Universidade do Estado de Santa Catarina. E-mails: carol_giuriatti@hotmail.com/moga_girl@hotmail.com
2 Engº Agrº. Ms. Prof. Colaborador do Departamento de Zootecnia. Coordenador do encarte Sul Brasil Rural. UDESC/CEO Chapecó/SC. E-mail: prficagna@hotmail.com
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Fibra fisicamente efetiva (peFDN) & Fibra
Efetiva (eFDN) na nutrição de ruminantes
Alsiane Capelesso1 & Leandro Sâmia Lopes2

P

ara um bom
desenvolvimento de animais
ruminantes, é preciso
que a dieta contenha
uma quantidade mínima de fibra, pois teores insuficientes desta,
reduzem consideravelmente o pH do rúmen,
diminuindo assim consumo de matéria seca,
o que pode provocar
também queda no teor
de gordura no leite e
aumento nas chances
de distúrbios metabólicos nos animais, como
por exemplo, acidose
(Berchielli et al., 2011).
Desta forma, diferenças na quantidade e
nas propriedades físicas da fibra vem afetar
a utilização da dieta e
consequentemente
o
desempenho dos animais.
Nutricionalmente fibras, são porções dos
carboidratos que apresentam baixa taxa de
degradação, podendo

também parcela desta
ser indigestível. Estas
são usadas exclusivamente pelos animais
ruminantes como fonte
de energia, sendo seus
teores também utilizados para caracterizar
os alimentos e para
estabelecer limites máximos de ingredientes
nas rações (Van Soest,
1994), onde a fração de
maior interesse é definida como FDN (Fibra
em Detergente Neutro).
Assim, a fim de contornar situações em
que a dieta tenha FDN
desejável e que esse,
ainda promova efetividade, foi criado o
conceito de FDN fisicamente efetivo (peFDN),
sendo este definido
como a porcentagem do
FDN que efetivamente
estimule a mastigação,
salivação e ruminação,
estabelecendo
assim
uma estratificação bifásica do conteúdo ru-

minal. Cabe ainda ressaltar que peFDN está
relacionado com as
propriedades físicas da
fibra (principalmente o
tamanho da partícula).
Já em contra partida,
FDN efetivo (eFDN)
relaciona-se com a capacidade total do FDN
de um alimento em
manter
efetivamente
o teor de gordura no
leite, sendo este o critério de atribuição de
valores de eFDN aos
alimentos. Para isso o
NRC (2001), estabelece um mínimo de 21%
de peFDN e de 19% de
eFDN na dieta.
Desta forma, peFDN e eFDN diferem
em conceito e valores
estabelecidos,
sendo
específicos para cada
alimento. Na prática,
normalmente a concentração de peFDN
é menor do que a de
FDN, ao passo que a
eFDN pode ser menor
ou maior que a concen-

Figura 01. Relações entre FDN, FDN fisicamente efetivo e FDN efetivo

tração de FDN de um
alimento. Esta última
variação é dada ao fato
de que alguns alimentos são mais efetivos,
mesmo em mesmas
porções totais de fibra
(Figura 01).
Por fim, denota-se

que o uso unicamente
do FDN como medida
da adequação do teor
de fibra dos alimentos
se mostra insuficiente, pois na determinação do nível mínimo
de fibra na dieta, é importante que seja con-

siderada a porção da
fibra que efetivamente estimule a mastigação, ruminação, ao
passo de manter os
níveis de gordura no
leite, refletindo assim
em saúde e desempenho animal.

1. Acadêmica do Curso de Zootecnia - Chapecó/SC. CEO/UDESC - Centro de Ensino Superior do Oeste/Universidade do Estado de Santa Catarina E-mail: alsiane@zootecnista.com.br
2. Zootecnista. Dr. Professor do Departamento de Zootecnia. CEO/UDESC. Chapecó/SC

O Uso Seguro das Plantas Medicinais
Eloisa Benedetti1 & Daniela Reis Joaquim de Freitas2

S

abe-se que uso
das
plantas
medicinais foi
uma das primeiras formas de prática de medicina utilizada pela
humanidade. Segundo a Organização das
Nações Unidas (ONU),

cerca de 65 a 80% da
população de países
em
desenvolvimento
ainda utiliza a fitoterapia como única forma
de acesso a cuidados
com a saúde.
Atualmente a fitoterapia tem se tornado

uma forma alternativa
de medicina. Influenciada pela mídia e por
movimentos
naturalistas, uma parcela da
população tornou-se
adepta a esta forma
“natural” de tratar doenças. No Brasil, devido à grande gama de
espécies encontradas
na flora, o uso de plantas medicinais é muito frequente. Porém, a
falta de conhecimento
sobre os constituintes
químicos das plantas
torna-se preocupante,
pois, existem diversos
componentes tóxicos
que devem ser utilizados com cautela ou até
mesmo ser evitados.
Existem diversos sin-

tomas causados pelo
uso de plantas medicinais, que varia desde
uma hipersensibilidade leve (na forma de
alergia) até mesmo a
uma intoxicação. A utilização de cosméticos
ou fármacos a base de
fitoterápicos também
tem causado preocupações aos pesquisadores, já que em muitos
casos não há qualquer
estudo que comprove o
efeito e na maior parte
das vezes nem mesmo
vêm descritas as contra indicações em sua
bula. Por isso é muito
importante o conhecimento acerca da utilização de fitoterápicos e
de como usá-los, para

Siga algumas dicas importantes:

1) Nunca utilize para chás ou extrações com álcool ou mesmo emplastros plantas que você realmente não conheça os efeitos que causam;
2) Esteja atento: muitas plantas são apenas para
uso externo. Quando ingeridas as folhas ou feito
chás, podem se tornar altamente tóxicas.
3) Quando for comprar um produto fitoterápico
em farmácias ou casas especializadas, veja quem é
o fabricante e se na bula do produto existe alguma
explicação a respeito do princípio ativo encontrado na planta, bem como as contra indicações do
produto.
4) JAMAIS compre preparações vendidas em
barraquinhas e camelôs, sem fiscalização da vigilância sanitária e sem bula.
5) Sempre que você desejar consumir um produto fitoterápico, mesmo que seja uma planta para
chá, procure um profissional para ajudá-lo na escolha – médico, biólogo botânico ou farmacêutico.
Assim, você evitará riscos à sua saúde.
que a mesma auxilie
na saúde ao invés de

se tornar um incômodo
à mesma.

1 Acadêmica do curso de Ciências Biológicas – UNOESC - Universidade do Oeste de Santa Catarina
2 Bióloga. Dr. Professora Orientadora. UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina. E-mail: danielarjfreitas@yahoo.com.br
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A Influência Sócio-Ambiental na
Saúde do Trabalhador

Daniela Boccalon1; Eidione Romani1 ; Jorge F. Soares1; Juliana Sandrin1; Thamara C. T. Vargas1; Marta Kolhs2 & Grasiela Busnello2

O

entendimento
sobre o que
é
concebido
como saúde no ambiente que insere o trabalhador, no decorrer
dos últimos anos teve
uma atenção maior
em face que, esta seria
uma das transformantes da qualidade de
desenvolver atividades
trabalhistas. Desde a
Revolução Industrial
no século XIX até os
dias de hoje a evolução
em comunhão à saúde
do trabalhador protagonizaram grandes
transformações. O número de indivíduos que
se liga ao trabalho informal, ao que tange o
modo: “hoje aqui, ou lá
e amanhã não sei”, são
ainda presentes e de-

terminantes na saúde
de qualquer pessoa, a
vontade de trabalhar é
muitas vezes sufocada
pelo pouco oferecido,
bem como as condições
que se encontram. Pessoas são expostas muitas vezes a condições
de trabalhos escravistas, onde encontramos
o caso dos trabalhadores
classificados
como boias-frias. Estes acabam sendo intermediados por patrões que se valem do
modo de pagamento
vinculado a um prato
de comida, na maioria
das vezes e/ou pagamentos baixíssimos e
descompensados para
sustentar uma família.
A saúde do trabalhador é esquecida junto

com sua dignidade enquanto ser humano,
exposto a riscos ergonômicos (posições indevidas, trabalho em
série que acabam por
trazer problemas futuros); riscos químicos
(inalação de produtos
químicos) e riscos físicos (barulho acima
do tolerável, sol, entre
vários outros). Entretanto pode-se perceber
que a sociedade brasileira além de todos estes fatores, apresenta
a determinante escolaridade onde o número
de pessoas com ensino
incompleto e até mesmo analfabeto ainda é
preocupante uma vez
que determina muitas
vezes a incompreensão
das normas legislati-

vas brasileiras, acerca
do trabalho.
A desinformação é
problema social e econômico, pois o trabalhador muitas vezes
desconhece os direitos
que o cercam e acaba por agir mecanicamente conforme o
que seu patrão almeja,
trabalhando em condições como no caso
dos trabalhadores rurais, muitas vezes expostos aos riscos do
sol e de agrotóxicos,
não percebendo que
futuramente estas exposições poderão trazer problemas de pele,
respiratórios, neurológicos entre outros.
O contexto pelo qual
se insere o Brasil ainda
é preocupante, o país

II ANISUS - Congresso Brasileiro

Produção Animal Sustentá
que é rico em belezas
naturais, mas compreende uma população
com problemas sociais
que vão do mais pobre e desinformado ao
mais estressado e por
vezes acomodado em
suas funções.
É importante desta
forma que, haja orientação ao trabalhador
dos riscos que seu ambiente de trabalho pode

trazer. Mas salienta-se
que o ambiente onde
vive/mora (sócio-ambiental) tem influencia direta e indireta na
saúde do trabalhador
pois muitas das atividades, das influencias
culturais e do estresse
do dia-a-dia não estão
somente no ambiente
onde trabalha-se (empresa) , mas sim onde
vive-se.

De 29 a 31 de Maio de

Centro de Eventos Plinio Arlindo de Nês

CHAPECÓ - SC

1 Acadêmicas(o) do Curso de Enfermagem/Palmitos. CEO/UDESC - Centro de Ensino Superior do Oeste/Universidade do Estado de Santa Catarina.
2 Enfermeiras. Professoras do curso de Enfermagem Palmitos - CEO/UDESC. E-mail: martakolhs@yahoo.com.br
A

Dia 29/05
13:30 Metodologias de avaliação de impactos ambientais nas produções animais
Palestrante: Dr. Júlio Palhares - EMBRAPA Sudeste

Dia 30/05

14:30 Avicultura Alternativa
Palestrante: MSc. Luiz Carlos Demattê Filho - KORIN / AVAL

13:30 Fontes alternativas de energia na avicultura
Palestrante: Dr. Paulo Abreu - EMBRAPA Suínos e Aves

15:30 Coffee Break

14:30 Produção de suínos em sistemas sustentáveis
Palestrante: Dr. Paulo Armando de Oliveira - EMBRAPA Suínos e Aves

16:00 Eficiência da produção de bovinos e o impacto ambiental da atividade pecuária
Palestrante: Prof. Dr. Mário Luiz Chizzotti - UFLA

15:30 Coffee Break

17:00 Abertura oficial do evento

16:00 Biofertilizantes na produção de forrageiras
Palestrante: Dr. Juliano Corrêa - EMBRAPA Suínos e Aves

18:00 Integração lavoura pecuária e sua relação com impacto ambiental
Palestrante: Prof. Dr. Carlos Clemente Cerri - CENA / USP

17:00 Minerais orgânicos na produção sustentável de aves e suínos
Palestrante: MSc. Alexandre da Silva Sechinato - TORTUGA

19:00 Coquetel de abertura

Dia 31/05

13:30 Desenvolvimento Regional - Temas estratégicos: oportunidades e desafios
Palestrante: Dr. Vilson Marcos Testa – EPAGRI

www.anisus.com.br

Informações

Inscrições Gratuitas

REALIZAÇÃO
DE

EDUCAÇÃO

SUPERIOR

15:30 Coffee Break
16:00 Aquicultura e serviços ecossistêmicos
Palestrante: Dr. Jorge de Matos Casaca – EPAGRI
17:00 Novo Código Florestal: suas relações com a produção agropecuária e a sustentabilidade
Palestrante: Moisés Savian – Gerente de Sustentabilidade do Agronegócio - MMA
Convidados: Pedro Uczai – Deputado Federal
Valdir Colatto – Deputado Federal
18:00 Encerramento do evento

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
CENTRO

14:30 Agricultura de baixa emissão de carbono
Palestrante: Eng. Agrônomo Elvison Nunes Ramos - Coordenador de Manejo Sustentável do MAPA

DO

OESTE

-

CEO

UDESC

BAESA

ENERGÉTICA BARRA GRANDE S.A.

Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Estado de Santa Catarina

TORTUGA

Enercan

Campos Novos Energia S.A.

Sul brasil

www.jornalsulbrasil.com.br
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Indicadores

Agenda
Tempo
Sol e calor para época do ano à tarde, em SC!
Quinta-feira (19/04): Nevoeiros ao amanhecer
com sol em SC e aumento de nuvens a partir da
tarde. À noite há condições de pancadas isoladas
de chuva com trovoadas no Oeste devido à aproximação de uma frente fria e um cavado no Oeste
do Estado. Temperatura amena no período noturno e elevada para época do ano à tarde.
Sexta-feira e Sábado (20 e 21/04): As nuvens
predominam em boa parte do Estado, com condições de chuva e trovoadas no Oeste e Meio Oeste.
Temperatura mais elevada na sexta, diminuindo
um pouco no sábado com a passagem de outra
frente fria pelo oceano.
Domingo (22/04): Nebulosidade variável com
chuva isolada no início e fim do dia. Temperatura
mais amena.
Atenção: A chuva prevista para esses dias deve
ser mal distribuída no Estado, com acumulados
pouco significativos.
TENDÊNCIA 23/04/ a 03/05/2012
Neste período, as chuvas devem ocorrer com mais
frequência em boa parte do Estado, devendo amenizar um pouco a situação da estiagem em SC. A
última semana do mês de abril deve ser influenciada por uma onda de frio no Sul do Brasil.
PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL PARA
ABRIL, MAIO e JUNHO
Outono mais seco, com frio antecipado e fim da
La Niña!
A previsão para o Oeste e Meio Oeste, as regiões
mais atingidas pela estiagem, não é animadora
para o próximo trimestre, que ainda deve ser
marcado por chuva abaixo da média climatológica.
O padrão atmosférico que deve seguir em boa
parte do outono é o mesmo que foi observado no
verão, com chuva mal distribuída no tempo e no
espaço.
Nos meses de abril, maio e junho, as chuvas diminuem significativamente em relação ao observado em um verão normal (2012 foi atipicamente
seco), ficando com valores de 100 a 180mm
mensais.
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram (ciram.epagri.sc.gov.br)

Espaço do Leitor
Este é um espaço para você leitor (a).Tire suas dúvidas, critique, opine, envie
textos para publicação e divulgue eventos, escrevendo para:
SUL BRASIL RURAL
A/C UDESC-CEO
Rua Benjamin Constant, 84 E Centro. Chapecó-SC
CEP.: 89.802-200
prficagna@hotmail.com
Publicação quinzenal
Próxima Edição – 03/05/2012

Sul brasil

20 a 29/04 - 2ª Mãos da Terra - Feira Internacional de Cultura e Artesanato
Horário: 14h00 às 22h00
Local: Parque da Efapi
Contato: (47)3361-7959
25/04 - Espetáculo - “O Menino Maluquinho”
Horário: 20h
Local: Teatro Municipal de Chapecó
Contato: Wanderlei dos Anjos
Telefone: (45)9961-2700
Ingressos: R$10,00 antecipados, R$ 20,00 na hora
Ponto de Venda: Livraria Educativa.
26/04 - Filme - “Stella” (França, 2008)
Entrada Gratuita
Horário: 20h ás 21h45
Local:Teatro Sesc Chapecó
End: Rua Brasília, 475-D
Telefone: (49)3319-9100 / 3319-9124
Obs: Retirada de ingressos a partir de uma hora
antes do evento. Ingressos limitados. Capacidade
máxima do teatro: 95 lugares.
28/04- Espetáculo Tangos e Tragédias
Horário: 20h
Local: Teatro Municipal de Chapecó
Informações: Alberto Stolt
Telefone: (49)3322-2235
29/04 - Cinema - “As Bicicletas de Belleville”
(França, 2003)
Horário: 20h às 21h20
Local: Teatro Sesc Chapecó
End. Rua Brasília, 475-D
Telefone: (49)3321-0090
3 e 4/05 - II Congresso Sul-Americano de Energias Renováveis e Meio Ambiente
Xanxerê/SC – junto FEMI - Festa Estadual do Milho (49) 3441-8575() 3441-8575
Inscrições gratuitas até 22/04
www.congresso.xanxere.ifsc.edu.br
29 a 31/05 – II ANISUS – Congresso Brasileiro
de produção Animal Sustentável
Chapecó/SC.
Inscrições Gratuitas
www.anisus.com.br

Expediente

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Centro de Educação Superior do Oeste – CEO
Endereço para contato: Rua Benjamin Constant, 84 E,
Centro. CEP.:89.802-200
Organização: Prof.º: Paulo Ricardo Ficagna
prcagna@hotmail.com
Telefone: (49) 3311-9300
Jornalista responsável: Juliana Stela Schneider REG.
SC 01955JP
Impressão Jornal Sul Brasil
As matérias são de responsabilidade dos autores

www.jornalsulbrasil.com.br

R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado
Frango de granja vivo
Boi gordo - Chapecó
- São Miguel do Oeste
- Sul Catarinense
Ovinos – Peso Vivo4
- Cordeiro (até dois dentes)
- Ovelha e capão (adultos)
Feijão preto (novo)
Trigo superior ph 78
Milho amarelo
Soja industrial
Leite–posto na plataforma ind*.
Adubos NPK (8:20:20)1
(9:33:12)1
(2:20:20)1
Fertilizante orgânico2
Farelado - saca 40 kg2
Granulado - saca 40 kg2
Granulado - granel2
Queijo colonial3
Salame colonial3
Torresmo3
Linguicinha
Cortes de carne suína3
Frango colonial3
Pão Caseiro3 (600 gr)
Pé de Moleque3
Ovos3
Batata doce assada
Peixe limpo, fresco-congelado3
- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
Mel3
Pólen de abelha3 (120)gr
Muda de flor3 – cxa com 15 uni
Suco laranja3 – copo 300 ml
Suco natural de uva3 – 300 ml
Caldo de cana – copo 300 ml3
Cookies integrais
Calcário
- saca 50 kg1 unidade
- saca 50 kg1 tonelada
- granel – na propriedade

2,08 kg
2,05 kg
1,64 kg
95,00 ar
102,00 ar
104,00 ar
4,00 kg
3,00 kg
90,00 sc
25,00 sc
23,50 sc
52,00 sc
0,84 lt
54,00 sc
62,70 sc
52,90 sc
10,00 sc
14,00 sc
335,00 ton
11,00 – 13,00 kg
11,00 – 13,00kg
7,50 – 15,00 kg
6,50 – 8,50 kg
5,50 – 8,00 kg
8,00 – 8,75 kg
2,75 uni
8,00 kg
2,75 dz
2,50 – 3,50 kg
17,00 kg
8,50 – 9,50 kg
10,00 – 11,00 kg
9,00 – 10,00 kg
21,00
10,00 – 12,00 cxa
1,00 uni
1,50 uni
1,00 uni
3,50
10,00 sc
6,10 sc
122,00 tn

Dólar comercial

Compra: 1,877
Venda: 1,879

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

622,00
700,00 – 800,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 18/04/2012
* Chapecó
1
Cooperativa Alfa/Chapecó
2
Ferticel/Coronel Freitas.
3
Feira Municipal de Chapecó (Preço médio)
4
Frigorífico Palmeira Ltda/Palmeira
Obs.: Todos os valores estão sujeitos a alterações.

16 Anos

