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No domingo 
(17/06), pela 
manhã, duran-

te o evento da RIO+20, 
cerca de 30 pesquisa-
dores e produtores do 
mundo inteiro se reuni-
ram na Embrapa Solos, 
com sede no Rio de Ja-
neiro (Figura 1) a fim de 
debater a Iniciativa Glo-
bal pela Biodiversidade 
do Solo, projeto de es-
cala mundial, liderado 
por cinco instituições: 
Universidade do Estado 
do Colorado (EUA), Ins-
tituto de Ecologia/Wa-
geningen - Centro para 
Ecologia do Solo (Ho-
landa), Centro de Meio 
Ambiente de Lancas-
ter, da Universidade de 
Lancaster (Inglaterra), 
Universidade de Davis, 
Califórnia (EUA) e o Co-
mitê Científico da União 
Europeia (Itália).

A Dra. Marie Bartz, bi-
óloga e Pós-Doutoranda 
da UDESC/CEO (Cha-
pecó-SC) esteve partici-
pando da reunião, junto 
com representantes da 
Federação Brasileira de 
Plantio Direto na Palha, 
e expuseram principal-
mente a importância 
do papel do agricultor/
produtor rural no pro-
cesso de transferência 
de informações.

Durante o evento, 
George Brown cientista 
da Embrapa Florestas 
(Colombo-PR), lembrou 
que os valores dos ser-
viços do ecossistema do 
solo chegam a bilhões 
de euros por ano na 
Europa.

A partir do que foi dis-
cutido na reunião, a ini-
ciativa pretende, como 

próximos passos, en-
gajar os produtores no 
processo de avaliação e 
monitoramento da bio-
diversidade do solo; pro-
mover métodos simpli-
ficados para avaliação 
da qualidade do solo; 
desenvolver padrões 
de métodos de avalia-
ção e monitoramento; 
transmitir a informação 
para a sociedade (pro-
dutores, escolas) por 
meio de mecanismos 
de educação e trans-
ferência de tecnologia; 
integrar escalas de ava-
liação (nações, regiões, 
proprietários de terras, 
produtores) e promover 
capacitação tecnológica 
na área de avaliação de 
qualidade do solo.

“Creio que um gran-
de desafio é descobrir 
quais são os verdadeiros 
indicadores de qualida-
de do solo”, finalizou a 
pesquisadora Ieda Men-
des da Embrapa Cerra-
dos (Planaltina-DF).

No período da tarde 
do domingo (17/06) 
aconteceu o debate 
“Como a agropecuária 
brasileira gera e distri-
bui riqueza respeitando 
a natureza”, no Espa-
ço AgroBrasil, liderado 
pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), no Pier 
Mauá. Palestrantes se 
dividiram no auditório 
do estande, ao longo do 
dia, em evento organiza-
do pela Federação Bra-
sileira de Plantio Direto 
na Palha (FEBRAPDP).

A experiência da Itai-
pu Binacional na área 
de energias renováveis 
foi um dos destaques. 

Biodiversidade do Solo e Sustentabilidade da 
Agricultura Brasileira são debatidas na RIO+201

RIO+20 - – A COnfeRênCIA dAs nAções UnIdAs sObRe desenvOlvImentO sUstentável

O superintendente de 
energias Renováveis, 
Cícero Bley, falou sobre 
o projeto que transfor-
ma o biogás proveniente 
de dejetos da agropecu-
ária em energia elétri-
ca, térmica e veicular. 
Os projetos da Itaipu de 
apoio à agricultura sus-
tentável e à produção 
de alimentos orgânicos 
também foram tema de 
palestra. O engenheiro 
agrônomo João Passini 
apresentou o Programa 
Cultivando Água Boa e 
o Sistema de Qualidade 
do Sistema Plantio Di-
reto (SPD).

A Associação Brasi-
leira de Criadores de 
Zebu (ABCZ) também 
fez parte da programa-
ção. O pecuarista João 
Bento fez um apanhado 
das ações da pecuária 
associando a redução 
dos impactos ambien-
tais com melhora da 
produtividade. 

O caso sobre a Fa-
zenda Frankanna foi 
exibido pelo proprietá-
rio Franke Djikstra, um 
dos pioneiros do SPD 
no Brasil, que falou dos 
desafios da agricultura 
brasileira e mundial e 
como a tecnologia pode 
ajudar o setor. 

Em seguida, o repre-
sentante do Instituto 
Agronômico do Paraná 
(IAPAR), Rafael Fuentes, 
aproveitou para concei-
tuar o SPD e mostrou, 
ainda, a evolução do 
sistema no Brasil.  
A bióloga Dra. Marie 
Bartz, Pós-Doutoranda 
da UDESC/CEO (Figu-
ra 2) finalizou o debate 
abordando a biodiver-

Contato: Para maiores informações sobre o tema, contatar com: Dra. 
Marie Bartz, bióloga e Pós-Doutoranda da UDESC/CEO (Chapecó-
SC). E-mail: bartzmarie@gmail.com, Telefone: (49) 99332436 ou 
(43)992572.

sidade do solo no SPD, 
apresentando resulta-
dos de diversos estu-
dos, entre eles o Sis-
BIOTA/SC coordenado 
em Santa Catarina pelo 
Professor Dilmar Baret-
ta do Departamento de 
Zootecnia do CEO, de 
áreas sob SPD e Inte-
gração Lavoura-Pecuá-
ria apresentando biodi-
versidade comparável à 
áreas de vegetação na-
tiva.

Para o organizador 
do evento, Ricardo 
Ralisch (FEBRAPDP/
UEL), as palestras 
apontam como as ati-
vidades agropecuárias 
estão cada vez mais 

integradas. “Os bene-
fícios econômicos, so-
ciais e ambientais só 
acontecem se integra-

dos. A lavoura alimen-
ta os animais que gera 
dejetos que produz 
energia”, ilustrou.

RIO+20

figura 1. Reunião embrapa solos – Iniciativa Global pela biodiversidade do solo. 

figura 2. dra. marie bartz no espaço Agrobrasil – debate “Como 
a agropecuária brasileira gera e distribui riqueza respeitando a 
natureza”.

Embrapa SoloS

 r. FuEntES
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Vimos anteriormente 
como a piscicultura 
na região Oeste de 

Santa Catarina é caracteriza-
da e os parâmetros biológicos 
e físicos que vão influenciar a 
qualidade da água neste sis-
tema produtivo. Temos ainda 
os parâmetros químicos que 
interagem no sistema.

Como parâmetros químicos 
têm-se o pH, a alcalinidade, o 
oxigênio dissolvido, a amônia 
e o nitrito.

O pH é determinado pela 
concentração de íons H+ e 
OH-, utilizado para expres-
sar o grau de alcalinidade ou 
acidez de uma solução, e va-
ria de uma escala de 0 (mais 
ácido) a 14 (mais alcalino ou 
menos ácido). O pH ideal para 
o cultivo de peixes se encon-
tra entre 6,5 e 8,5. O pH da 
água varia muito durante o 
dia, em função da fotossín-
tese e respiração do plâncton 
presente na água. Devido ao 
consumo de CO2 pela fotos-
síntese durante ao dia, as 
quantidades de H+ são re-
duzidas aumentando o pH. 
No período noturno não há 
consumo de CO2, pois não é 
realizada a fotossíntese, des-
sa forma aumenta a concen-
tração de CO2 na água, aci-
dificando-a. A variação do pH 
pode ser controlada através 
da avaliação da alcalinidade 
da água, parâmetro que ex-
pressa a capacidade da água 

em neutralizar sua acidez. O 
pH pode afetar a reprodução 
e metabolismo dos peixes, 
pois não toleram grandes 
variações mesmo dentro da 
faixa ideal de pH. A correção 
do pH pode ser realizada por 
meio da calagem, através da 
aplicação de calcário agrícola 
para neutralizar o meio.

A amônia é o principal pro-
duto de excreção dos orga-
nismos aquáticos. Por apre-
sentar fácil absorção pelos 
peixes pode ser considerada 
tóxica dependendo de sua 
concentração. O poder tóxico 
da amônia é maior em água 
com pH alto associado a tem-
peraturas altas. A redução 
da toxidez da amônia ocorre 
de forma natural através da 
oxidação da amônia em nitri-
to por bactérias do gênero Ni-
trossomas, e o nitrito por sua 
vez, é oxidado por bactérias 
do gênero Nitrobacter até ni-
trato. Esse processo chamado 
de nitrificação é muito impor-
tante nos viveiros, pois o ni-
trato não é tóxico aos peixes, 
possibilitando a manutenção 
do ambiente de cultivo.

Elevadas concentrações de 
amônia na água pode preju-
dicar a excreção da amônia 
pelos peixes o que causa 
estresse metabólico, o que 
pode diminuir a resistência 
à doenças.

Todos estes fatores, sejam 
físicos ou químicos, irão in-

terferir num parâmetro quí-
mico muito importante, o 
oxigênio dissolvido. 

O oxigênio é um dos ga-
ses mais importantes para a 
piscicultura, suas fontes po-
dem ser da atmosfera ou da 
fotossíntese que os vegetais 
aquáticos realizam. O oxigê-
nio dissolvido é necessário 
para que ocorra a respiração 
dos peixes, algas e plâncton. 
Sabendo-se que é a noite o 
maior consumo de oxigênio 
dissolvido pelos organismos 
aquáticos, a maior preocu-
pação deve ser com o final 
da noite, ou seja, as primei-
ras horas da manhã.

Alguns sintomas estão re-
lacionados com a queda do 
oxigênio dissolvido, entre 
eles a aparição de peixes 
na superfície ou próximos 
à entrada de água, locais 
onde a supressão de oxigê-
nio é constante, e o princi-
pal e extremo, a morte dos 
animais. Em dias quentes, 
com o metabolismo acelera-
do, a exigência de oxigênio 
aumenta. Dessa forma, para 
suprir a demanda de oxigê-
nio noturna ou no caso de 
dias quentes se torna inte-
ressante a utilização de ae-
radores artificiais (Figura 
1). Estes equipamentos são 
providos de pás e através de 
movimentos rotativos fazem 
a movimentação da água in-
corporando nela o oxigênio 

Fatores Determinantes na Qualidade de Água de 
Pisciculturas em Sistema de Cultivo Semi-extensivo

1bOlsIstA dO GRUpO dO pROGRAmA de edUCAçãO tUtORIAl (pet) dO CURsO de ZOOteCnIA dO CeO/UdesC
2mOnItORA dA dIsCIplInA de bIOtéCnICAs dA RepROdUçãO AnImAl dO CURsO de ZOOteCnIA dO CeO/UdesC
3pROfessOR dO depARtAmentO de ZOOteCnIA dO CeO/UdesC. e-mAIl: pedROn.Ufsm@GmAIl.COm

Criadores dos conceitos de “pegada ecológica” e de 
“biodiversidade” ganharam prêmio na Rio+20

Os cientistas William 
Rees e Mathis Wa-
ckernagel que 

cunharam a ideia de “pega-
da ecológica”, que calcula 
a quantidade de recursos 
naturais necessários para 
uma determinada demanda, 
ganharam o “Blue Planet 
Prize”, uma das principais 
premiações de ambiente de 
hoje.

 De acordo com Ma-
this Wackernagel, presi-

dente da organização Glo-
bal Footprint Network, a 
ideia da pegada ecológica – 
criada no ano da Rio-92, foi 
permitir que uma pessoa, 
uma cidade ou um país pu-
dessem calcular quanto re-
curso natural é necessário 
para manter seu padrão de 
consumo.

“Não podemos esperar pe-
las consequências mais de-
sastrosas do aquecimento 
global para começar a pen-

sar em soluções”, disse.
“Todo mundo tem de fazer 

a sua parte, seja um cien-
tista ou um governante.”

Também foi premiado o 
biólogo Thomas Lovejoy, 
pai do termo “biodiversida-
de” para se referir à varie-
dade da natureza e grande 
especialista em Amazônia, 
região que pesquisa há 
cerca de quatro décadas. 
Em um evento paralelo à 
Rio+20 que reuniu cientis-

nAtálIA CRIstInA mIlAnI1, AnA pAUlA steffens2, fAbIO de ARAújO pedROn3Parte 03 - Parâmetros Químicos

figura 1: Aerador mecânico em funcionamento (modelo Aquapás, bernauer®)

Observação: é possível acessar todas as edições publi-
cadas, incluindo as partes 1 e 2 desta matéria, através 
do site: www.ceo.udesc.br – banner no lado direito 
“Acontecendo do CeO”clicando em “sul brasil Rural” 
ou ainda em um site de pesquisa com o nome “sul 
brasil Rural”

atmosférico.
Como pode ser percebi-

do o cultivo de peixes é um 
sistema complexo e depende 
de vários fatores que estão 
relacionados entre si, onde o 
desequilíbrio destes parâme-
tros pode comprometer toda 
a produção.

Muitas vezes os produtores 
não possuem conhecimento 
técnico destas propriedades 
que o meio aquático apresen-

ta, sendo estas característi-
cas passadas despercebidas 
no manejo da criação. Con-
tudo, mesmo sem este co-
nhecimento produzem peixes 
e acreditam obter bons resul-
tados produtivos. Porém, ao 
se aplicar estes conhecimen-
tos na prática, certamente os 
produtores irão obter ganhos 
na produção aproveitando as 
potencialidades do seu siste-
ma de cultivo. 

tas por cinco dias, 
disse que “estamos 
nos aproximando 
de um caminho sem 
volta”.

“As pessoas têm 
dificuldade em lidar 
com problemas que 
não conseguem ver 
imediatamente”.

(Fonte: Ambiente 
Brasil/Sabine Ri-
ghetti/Folha.com - 
18/06/2012)
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A constituição fede-
ral de 1988 atendendo 
a uma antiga reivindi-
cação dos trabalhado-
res em reconhecer a 
saúde como um direito 
e não como um bene-
ficio, determina que a 
saúde é um direito de 
todos e dever do Es-
tado. A saúde do tra-
balhador passou a ser 
incorporada nas ações 
do Sistema Único de 
Saúde - SUS em 1990, 
por meio da Lei Orgâ-
nica da Saúde (LOS, 
n 8080, artigo 6) é de 
total responsabilidade 
a direção e coordenar 
a Política de Saúde do 
Trabalhador ao SUS. 
Essa LOS é definida 
como um conjunto 
de atividades que por 
meio de ações de vigi-
lância epidemiológica 
e vigilância sanitária, 
que visa à promoção 

e a proteção da saúde 
do trabalhador, assim 
como a recuperação 
e a reabilitação dos 
trabalhadores sub-
metidos aos riscos 
e agravos advindos 
das condições de tra-
balho. Deste modo a 
saúde mental dos tra-
balhadores das diver-
sas áreas, nos últimos 
tempos tem apresen-
tado fatores relevan-
tes no desempenho de 
seu trabalho. Perce-
be-se isso através de 
stress interfamiliar, 
bem como no próprio 
ambiente de trabalho, 
carga horária exces-
siva, monotonia, falta 
de estímulos, dentre 
outros fatores. Estes 
fatores em um futuro 
próximo podem trazer 
à tona patologias como 
a depressão, caracteri-
zados por níveis altís-

simos de esgotamento 
emocional e psíquico.

No caso dos profissio-
nais da área da saúde, 
(atividades estas que 
lida com alta pressão 
psicológica emocio-
nal diária), um fator 
que muitas vezes não 
é trabalhado na maio-
ria das vezes durante 
o processo de forma-
ção do profissional, é 
o modo de se encarar 
a doença, a pressão 
da família, sobrecarga 
de trabalho, horário e 
até mesmo a relação 
direta com a morte de-
sencadeiam quadros 
angustiantes e muitas 
vezes desmotivação e o 
stress.

Devemos buscar o 
entendimento de que, 
como seres humanos, 
temos um ciclo de 
vida, que não importa 
qual seja a profissão 

ou atividade que de-
senvolvemos, devemos 
saber lidar com dife-
rentes ambientes de 
trabalho.

É essencial saber 
distinguir momentos 
que pode ser enfrenta-
do e momentos que se 
deve recuar e/ou pro-
curar auxílio para não 
prejudicar a própria 
saúde mental.

Observa-se que o 
mercado de trabalho 
atual vem exigindo do 
trabalhador certas ha-
bilidades intelectuais 
e agilidades motoras 
cognitivas para desen-
volver as atividades. 
Perante estas exigên-
cias muitos dos traba-
lhadores terminam por 
desenvolver quadros 
excessivos de esgota-
mento psíquico e, por 
conseguinte, stress, 
depressão e/ou outros 

Saúde Mental do Trabalhador

1 ACAdêmICAs dO CURsO de enfeRmAGem. pAlmItOs - CeO/UdesC.
2 enfeRmeIRAs. pROfessORAs dO CURsO de enfeRmAGem pAlmItOs - CeO/UdesC. e-mAIl: mARtAkOlhs@yAhOO.COm.bR

eslAIne fIGUeIRedO1 ;jOAnA beRnARdO mAChAdO1; sâmIA C. ReICheRt1; vAnesA nAlIn1; mARtA kOlhs2 e GRAsIelA bUsnellO2

transtornos mentais.
É necessário haver o 

entendimento de que 
o trabalhador não é 
uma máquina. Para 
que o processo do tra-
balho ocorra de forma 
coerente com a capa-
cidade de cada um, 

não deve prevalecer à 
lógica da quantidade 
e do lucro, sem pen-
sar antes no capital 
humano. Deve-se res-
peitar o trabalhador 
como um SER consti-
tuído de corpo, mente 
e alma.

Público Alvo
O curso é direcionado a professores da Rede Estadual 

e Municipais
de ensino da região de abrangência e regionais
de Chapecó e Maravilha.

Conteúdo Programático

Princípios Fundamentais do Direito Ambiental
Apoio
Política Nacional de Recursos Hídricos
- Aspectos Legais
- Instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídri-

cos.
Política Nacional de Educação Ambiental
- A Educação Ambiental como ferramenta para o Desen-

volvimen-to Sustentável.
Política Nacional do Meio Ambiente
- Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.
Gestão de Riscos
- Redução de vulnerabilidade e dos efeitos negativos de 

fenômenos ambientais adversos.

Promoção

> Pró - Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade - 
PROEX

>Programa de Apoio à Extensão - PAEX
>Departamento de Eng. de Alimentos – DEA

Período de Duração: 2 anos (Agosto de 2012 a Julho de 

2014) com aulas às Sextas e Sábados. 

 

Coordenação:  

Prof. Weber da Silva Robazza (49) 3366-6203 e Profa. 

Liziane Schittler (49) 3366-6208 

 

Carga Horária Total: 420 horas + 30 horas para a 

monografia de conclusão. 

 

Público Alvo: Portadores de Diploma de Ensino Superior 

(ou pessoas que concluirão o curso superior em 2012) em 

Engenharia de Alimentos ou áreas correlatas. 

 

Número de Vagas: 30 

 

Local e Período de Inscrições: Secretaria do 

Departamento de Engenharia de Alimentos da UDESC em 

Pinhalzinho/SC de 23/04/2012 a 01/06/2012. 

 

Documentação Necessária: 

 

  Formulário de Inscrição preenchido e assinado (A ser 

inserido no site http://www.ceo.udesc.br no link pós- 

graduação). 

  Cópia do Histórico Escolar de Graduação. 

  Fotocópia autenticada do Diploma de Graduação ou 

documento comprovando que o interessado está cursando 

o último período de curso de Ensino Superior. 

  Fotocópias do RG e do CPF. 

  2 Fotos 3x4. 

  Curriculum Vitae devidamente comprovado com 

fotocópias dos diplomas e certificados. 

Critério de Seleção: Análise do Curriculum Vitae e 

entrevista realizada durante o mês de Junho de 2012. 

 

Forma de Pagamento: Curso Gratuito. 

 

Disciplinas em ordem alfabética e docentes: 

 

  Análise Instrumental de Alimentos – Prof. Dr. Alexandre 

Tadeu Paulino 

  Detecção e Análise de Alimentos Geneticamente 

Modificados – Profa. Dra. Andréia Zílio Dinon 

  Gestão de Recursos Hídricos – Prof. MSc. Neudi José 

Bordignon 

  Metodologia Científica – Profa. MSc. Márcia Bäer Schuster 

 Microbiologia de Alimentos Aplicada à Agroindústria- Profa. 

MSc. Liziane Schittler 

  Modelagem Matemática e Microbiologia Preditiva – Prof. 

Dr. Weber da Silva Robazza 

  Monografia de Conclusão – Todos professores  

  Planejamento Experimental – Profa. Dra. Raquel Cristine 

Kuhn 

  Princípios de Conservação dos Alimentos – Profa. Dra. 

Andréia Zílio Dinon 

  Propriedades Físicas e Termofísicas de Alimentos – Profa. 

MSc. Adriana Dervanoski da Luz 

  Química de Alimentos – Profa. MSc. Lucíola Bagatini 

  Tecnologia de Processos Fermentativos – Profa. MSc. 

Aniela Pinto Kempka 

  Termodinâmica – Prof. Dr. Alessandro Cazonatto Galvão e 

Prof. Dr. Daniel Iunes Raimann 

  Tópicos Avançados em Enzimologia – Profa. MSc. Aniela 

Pinto Kempka 

  Tópicos Avançados em Físico-Química Aplicada à Ciência 

dos Alimentos – Prof. Dr. Gilmar de Almeida Gomes 

 
Contato: Ricardo Dutra Germani – (49) 3366-6200 entre 
13:00 e 19:00 horas (Segunda à Sexta-Feira).  
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Tempo

Indicadores

Semana de tempo seco com sol em SC!

Quinta-feira a Sábado (28 a 30/06):
O tempo segue estável com ar seco e presença 
de sol no decorrer do dia em todas as regiões 
catarinenses. Temperatura em elevação, mais 
alta à tarde. 

TENDÊNCIA 01 à 10/07/2012

O mês inicia com tempo estável e seco Santa 
Catarina. Mas no período, pelo menos uma 
frente fria vai passar pelo Estado, provocando 
chuva especialmente nas regiões mais próxi-
mas ao RS e no leste de SC. As temperaturas 
seguem baixas nesse período.

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 – 12/07/2012

Agenda

Setor de Previsão de Tempo e Clima 
Epagri/Ciram (ciram.epagri.sc.gov.br)

 

Fontes: 
Instituto Cepa/DC – dia 27/06/2012 
* 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. 

Suíno vivo  
- Produtor independente 
- Produtor integrado 

R$ 
2,00 kg 
2,05 kg 

Frango de granja vivo 1,65 kg 
Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  
- Sul Catarinense 

92,00 ar 
96,00 ar 

101,00 ar 
Ovinos – Peso Vivo4 
- Cordeiro (até dois dentes) 
- Ovelha e capão (adultos) 

 
4,50 kg 
3,20 kg 

Feijão preto (novo) 120,00 sc 
Trigo superior ph 78 26,00 sc 
Milho amarelo 22,00 sc 
Soja industrial 60,00 sc 
Leite–posto na plataforma ind*. 0,82 lt 
Adubos  NPK   (8:20:20)1 

(9:33:12)1 

(2:20:20)1 

60,00 sc 
69,50 sc 
57,00 sc 

Fertilizante orgânico2 
Farelado - saca 40 kg2 
Granulado - saca 40 kg2 
Granulado - granel2 

 
10,00 sc 
14,00 sc 

335,00 ton 
Queijo colonial3 11,00 – 13,00 kg 
Salame colonial3 11,00 – 13,00kg 
Torresmo3 7,50 – 17,00 kg 
Linguicinha 6,50 – 8,50 kg 
Cortes de carne suína3 5,50 – 8,00 kg 
Frango colonial3 8,00 – 8,75 kg 
Pão Caseiro3 (600 gr) 2,50 – 3,00 uni 
Pé de Moleque 9,00 kg 
Ovos 2,75 dz 
Batata doce assada 3,50 kg 
Peixe limpo, fresco-congelado3 
- filé de tilápia 
- carpa limpa com escama 
- peixe de couro limpo 

 
17,00 kg 

8,50 – 9,50 kg 
10,00 kg – 11,00 

Mel3 9,00 – 10,00 kg 
Pólen de abelha3 (120 gr) 21,00 
Muda de flor – cxa com 15 uni 10,00 – 12,00 cxa 
Suco laranja3 (copo 300 ml) 1,00 uni 
Suco natural de uva3 (300 ml) 1,50 uni 
Caldo de cana3 (copo 300 ml) 1,00 uni 
Cookies integrais 3,50  

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

 
10,00 sc 
6,10 sc 
91,00 tn 

Dólar comercial Compra: 2,0860 
Venda: 2,0875 

Salário Mínimo Nacional 
                          Regional (SC) 

622,00 
700,00 – 800,00 

Congresso de Iniciação Científica e Pós-Graduação
Local: UNISINOS – São Leopoldo/RS
Resumos poderão ser enviados até o dia 11/07 para o 

2º CICPG 2012 
Realização: UNISINOS
Apoio: UDESC
Maiores informações no site:
http://www.unisinos.br/eventos/cicpg2012/images/

conteudo/docs/manual_apoio_cicpg2012.pdf
 
29/06 a 1º/07 - 3ª. Feira Sustentável de Santa Catarina
Local: Expocentro Edmundo Doubrawa/Centro de 

Eventos Alfredo Salfer em Joinville.
Realização: Ministério do Desenvolvimento Agrário e 

Prefeitura de Joinville

30/06 - Encontro de Orquestras
Local: Teatro Municipal de Chapecó
Horário: 19h30
Promotores: Fundação Cultural de Chapecó e UNO-

CHAPECÓ
Contato: Jackon
Telefone: (49)3319-1010
Público Livre - Entrada Gratuita

Julho/ 2012 - Curso de Filosofia à Maneira Clássica
Atividade Gratuita
Organizador: Escola de Filosofia Nova Acrópole
Contato: Eliane Weirich
Telefone: (49) 3328 8903 ou (49) 9128 7124
Site: www.nova-acropole.org.br

13º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha
Local: Centro de Eventos da UPF, Passo Fundo - RS
09 a 11 de Julho de 2012
Informações:
Site: www.febrapdp.org.br
E-mail: 13enpdp@fbeventos.com
Fone: (43) 3025-5223

10 a 13/07 - Feira Metal-Mecânica + Corte e Corfor-
mação
Local: Parque de Exposições Tancredo de Almeida 

Neves (Efapi)
Site: www.simeconline.org.br

Somos exterminadores do futuro, 
diz Marina Silva no TEDxRio+20

A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Sil-
va, emocionou o público do TEDxRio+20 
ao falar sobre seu passado nos seringais. 

No Forte de Copacabana, ela disse que é preci-
so separar ética de política e pôr fim ao projeto 
de poder pelo poder e do dinheiro pelo dinheiro. 
“Isso nos transforma em exterminadores do fu-
turo”, disse.

Durante o painel “Da ignorância à sabedoria”, 
Marina afirmou que desenvolvimento susten-
tável não é apenas a criação de uma forma de 
energia mais limpa, mas sim, uma nova maneira 
de ser.

“É preciso valorizar o ser, e não o ter. Vivemos 
o mal do excesso, o que nos falta é ‘a falta da 
falta’. Estamos consumindo nosso planeta. A 
humanidade tem de se reencontrar com sua in-
fância civilizatória. O modelo sustentável é usar 
com sabedoria recursos de milhares de anos”.

Marina disse que diante da crise que o mundo 
vive, econômica, social, ambiental e política não 
vale perguntar se estamos otimistas ou pessimis-
tas. “Temos de ser persistentes. O ser humano 
tem a capacidade incrível de acreditar criando, 
não de forma ingênua, como num pensamento 
mágico, mas criando o futuro que queremos”

(Fonte: Lilian Quaino/ G1)

Utilidade pública

prezados Amigos dos bichos.
peço a todos que nos ajudem a divulgar estes filhotes 
de cães que precisam de adoção
voluntários Amigos dos bichos
www.amigosdosbichos.org.br
contatos: 8813-6112 com silvana


