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As parasitoses 
em geral podem 
causar enormes 

perdas econômicas na 
criação de ovinos, oca-
sionando crescimento 
retardado, diminuição 
da produção de lã, carne 
e leite pela diminuição 
no consumo de alimen-
tos, perda de fertilidade 
e quando em casos de 
grande infecção, um au-
mento considerável nas 
taxas de mortalidade. O 
Haemonchus contortus 
é responsável por cau-
sar verminoses gastrin-
testinais em ruminantes 
e é o principal parasita 
de ovinos. 

O parasito aloja-se no 

trato gastrointestinal, 
mais especificamente 
no abomaso, alimentan-
do-se de sangue. Quan-
do em número elevado, 
os helmintos podem 
causar anemia e ede-
ma submandibular nos 
ovinos e em casos extre-
mos levar ao óbito. Fa-
tores ambientais podem 
aumentar ou diminuir a 
incidência destes para-
sitas, como o tipo vege-
tação, altura, cobertura 
do solo e estação do ano. 
Em animais jovens, até 
seis meses de idade a in-
fecção é mais frequente, 
devido à baixa imunida-
de. O estado nutricional 
também interfere na 
taxa de infecção, portan-
to animais bem nutridos 
respondem melhor ao 
parasitismo e não apre-
sentam sinais clínicos. 

O controle das para-
sitoses pode ser feita de 
várias maneiras e tem 
os melhores resultados 
quando é planejado. O 
produtor deve utilizar 
um programa de tra-
tamentos estratégicos, 
baseado na estação do 

Haemonchus contortus: 
Um problema na ovinocultura

1 AcAdêmico do curso de ZootecniA dA udesc, chApecó-sc, BrAsil; 2 professor do curso de ZootecniA dA udesc, chApecó-sc, BrAsil 

“Famacha” na ovinocul-
tura, reduz em 43% os 
custos com antiparasi-
tários.

O controle biológico 
com fungos pode ser 
uma alternativa para 
controle de vermino-
ses em ovinos. Em um 
trabalho realizado na 
Universidade Federal de 
Santa Maria, animais 
foram divididos em dois 
grupos, sendo que um 
deles recebeu diaria-
mente na ração o fungo 
Duddingtonia flagrans, 
que quando eliminado 
nas fezes dos ovinos tem 
a capacidade de cres-
cer, capturar e matar 
as larvas de parasitos. 
Os autores obtiveram 
ótimo resultado, pois 
no período de um ano 
as borregas não rece-
berem tratamento com 
anti-helmínticos, já no 
grupo de animais que 
não ingeriram o fungo, 
tiveram de ser tratados 
por quatro vezes neste 
mesmo período. O uso 
do fungo reduz as con-
taminações das pasta-
gens, reduzindo à infec-
ção ou re-infecção.

Os alunos da terceira 
fase do Curso de Zoo-
tecnia da Universida-
de do Estado de Santa 
Catarina (UDESC) em 
um trabalho acadêmi-
co realizaram testes de 
diagnóstico de resistên-
cia em 10 propriedades 
de municípios próxi-
mos a Chapecó. Neste 
trabalho observou-se 
resistência parasitária 
aos fármacos utilizados 
em todas as proprieda-
des avaliadas. Este fato 

horAcio luis de limA1 & AleksAndro schAfer dA silvA2
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mostra o cuidado que 
se deve ter na escolha 
e no uso de tratamen-
tos para obter eficácia 
e reduzir custos. O la-
boratório de Parasito-

logia da UDESC recebe 
amostras de fezes para 
exames parasitológi-
cos, o que pode ajudar 
o produtor no controle 
parasitário do rebanho. 

ano e principalmen-
te utilizando dosagens 
adequadas de anti-hel-
mínticos para evitar a 
resistência do parasito 
aos fármacos. Os tes-
tes de diagnóstico de 
resistência também po-
dem ajudar na escolha 
de uma droga eficiente. 
Exames de fezes do re-
banho podem auxiliar o 
proprietário na hora de 
realizar ou não o trata-
mento. 

Outro programa es-
tratégico muito eficiente 
e que reduz os custos 
com anti-helmínticos 
é o método Famacha, 
se, executado adequa-
damente. Este método 
preconiza avaliar a co-
loração da mucosa dos 
ovinos e comparar com 
um cartão (Figura 1) 
para determinar quais 
os animais serão trata-
dos naquele momento. 
No cartão têm-se cinco 
imagens de conjuntiva 
com cinco colorações 
diferentes, sendo a nú-
mero 1 mais rosada, 
(animal normal = des-
necessário tratamento) 
e a número 5 apresenta 
coloração rosa pálida ou 
branca (animais anêmi-
cos = necessário trata-
mento). Resultando as 
colorações nº 1 e 2 não 
é necessário realizar tra-
tamento, a coloração nº 
3 fica a critério do pro-
dutor, já as colorações 
nº 4 e 5 é necessário o 
tratamento com anti-
helmíntico (Figura 2). 
Estudos realizados por 
nosso grupo de pesqui-
sa mostram que a im-
plantação deste método 

figura 1: exposição da conjuntiva ocular dos ovinos para avaliação 
da coloração, conforme recomenda o método famacha.  #fonte 
desconhecida.

figura 2: cartão utilizado para avaliar a coloração da conjuntiva de 
ovinos. do número 1-5, sendo 1 para animais sadios e 5 animais 
altamente infectados e necessitando de tratamento. observar reco-
mendações no cartão.
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Neste último 
dia 20 de ju-
nho iniciamos 

oficialmente o inverno, 
e com ele há a chegada 
de doenças respirató-
rias. Ambientes pouco 
ventilados facilitam a 
circulação de agentes 
causadores de doença, 
como a gripe. A secre-
taria de saúde de San-
ta Catarina registrou a 
ocorrência de 45 mor-
tes este ano no estado. 
Esses números são 
maiores que os casos 
registrados somados 
em 2010 e 2011. Com 
isso a população deve 
se prevenir tomando 
as medidas necessá-

rias e procurar o médi-
co no caso de qualquer 
suspeita. Vamos falar 
aqui das principais 
medidas de controle 
da disseminação do 
vírus influenza tipo A, 
as quais são de extre-
ma importância para 
prevenir a gripe. 

Deve-se evitar locais 
fechados ou pouco 
ventilados com gran-
de quantidade de pes-
soas, essas condições 
são ótimas para trans-
missão deste vírus que 
se faz através do ar. 
Nesses locais, ao tos-
sir e espirrar, cobrir 
o nariz e a boca utili-
zando lenços descar-

A Gripe A esta de volta! (e mais forte...)

1 médicA veterináriA – mestrAndA em ciênciA AnimAl - sAnidAde AvícolA - udesc-cAv- lAges/sc. e-mAil: juliAnAAlmeidA40@hotmAil.com
2 professorA de sAnidAde AnimAl do curso de ZootecniA ceo/udesc, chApecó/sc e do progrAmA de pós-grAduAção cAv/udesc, lAges/sc

Solos de Santa Catarina
O Brasil ocupa atual-

mente a quarta posi-
ção entre os produto-

res mundiais de carne suína 
e o estado de Santa Catarina 
é responsável por 25% desta 
produção. Nesse estado brasi-
leiro, a intensificação da pro-
dução em pequena área terri-
torial gera um grande aporte 
anual de dejetos de suínos por 
unidade de área agrícola. Isso 
porque a alternativa mais uti-
lizada para descarte desses re-
síduos é a sua aplicação como 
fertilizante agrícola, prática 
que tem gerado um dos maio-

res problemas de poluição 
ambiental, especialmente na 
região Oeste Catarinense.

Poucos estudos no Brasil fo-
ram desenvolvidos para ava-
liar o potencial impactante 
dessa prática em organismos 
edáficos.

Na Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz” 
(USP/ESALQ), a zootecnista 
Julia Corá Segat, mestranda 
do programa de Pós-gradu-
ação de Solos e Nutrição de 
Plantas, teve o intuito de ava-
liar o potencial toxicológico do 
uso de dejeto de suíno como 

fertilizante agrícola em solos 
de Santa Catarina, na fauna 
do solo, utilizando-se como 
ferramenta a ecotoxicologia 
terrestre.

“A ecotoxicologia terrestre é 
utilizada para avaliar efeitos 
de substâncias que, quando 
adicionadas aos solos, cau-
sam impactos em organismos, 
mensurando as respostas de 
alterações na taxa de letali-
dade, reprodução, desenvol-
vimento e comportamento de 
organismos edáficos padroni-
zados.

No Brasil a ecotoxicologia 

terrestre é 
uma ferramen-
ta nova e pou-
co utilizada, 
que vem sen-
do aos poucos 
implantada no 
país, em al-
guns centros 
de pesquisa. 
Já na Europa 
é amplamen-
te usada e até 
obrigatória para indicar a to-
xicidade de resíduos que pos-
sam ter como destino os so-
los”, explica a pesquisadora. 

juliAnA mAriA de AlmeidA1 & lenitA de cássiA mourA stefAni2

táveis. Pequenas gotí-
culas contendo o vírus 
podem infectar outras 
pessoas num raio de 
até 3 metros.

Outra medida de 
prevenção é a lavagem 
das mãos. Conforme 
recomendação da Or-
ganização Mundial 
da Saúde a lavagem 
frequente das mãos é 
uma das medidas mais 
eficazes na prevenção 
de doenças infecto-
contagiosas de manei-
ra geral. Ela deve ser 
feita com água abun-
dante (quente prefe-
rencialmente), sabão 
(líquido preferencial-
mente) incluindo o an-
tebraço, com atenção 
especial para a região 
abaixo das unhas. 
Caso não haja condi-
ções de lavar as mãos 
com a frequência de-
sejada, vale lembrar 
que os géis sanitizan-
tes (álcool-gel) vendi-
dos nas farmácias já 
tiveram sua eficiência 
comprovada e são re-
comendados pela sua 
praticidade. Quem 
puder, deve carregá-lo 
a mão e fazer seu uso 
sempre que lembrado.

Mantenha uma ali-
mentação balanceada, 
isso é vital para evi-
tar qualquer doença. 
Evite compartilhar 
alimentos, utensílios 
e objetos de uso pes-

soal.
Lembre que a luz so-

lar é um excelente de-
sinfetante. Portanto, 
sempre que possível 
mantenha o ambiente 
arejado e ensolarado.

Devemos também fi-
car atentos aos sinais 
clínicos, ao observar 
sinais clínicos da do-
ença, como febre alta, 
dor intensa no corpo, 
tosse, espirros, dor 
na garganta, procure 
ajuda médica o mais 
rapidamente possí-

vel, afinal as drogas 
anti-virais são mais 
eficientes no início da 
doença. Não utilize 
medicação por conta 
própria! Isto é peri-
goso para qualquer 
doença, não apenas 
para a gripe A. Os in-
divíduos com sinais 
respiratórios deverão 
permanecer em casa 
em quarentena domi-
ciliar até que liberado 
pelo médico.

Uma atenção maior 
deve ocorrer com as 

pessoas de potencial 
risco de contrair a gri-
pe A, que são crianças, 
idosos, profissionais 
da saúde e portadores 
de doenças crônicas. 
Esses indivíduos de-
vem ter cuidados re-
dobrados a fim de se 
prevenir e também de 
se perceber os primei-
ros sinais da doença, 
pois o curso da gripe 
progride rapidamente 
tornando-a mais seve-
ra se o diagnóstico é 
demorado.desenho esquemático do microscópico vírus influenza, causador da 

gripe em humanos e animais. 

melhor forma de prevenir a doença é a lavagem das mãos o mais frequente possível

Fonte:
http://www.esalq.usp.br/noticia/deta-
lhe.php?id=1716
Notícias Acom - Assessoria de Comuni-
cação (USP/ESALQ)
Texto: Caio Albuquerque (25/06/2012)

estudo promove avaliação ecotoxicológica do uso de 
dejeto de suínos em solos 

Julia Corá Segat
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Há evidências 
de que esta-
mos em um 

período de grave pro-
blemática ambiental, 
em que se convoca toda 
sociedade a discutir 
sobre o tema e agir em 
busca da preservação 
do planeta. No entan-
to, as ações desenvol-
vidas para combater 
a degradação ambien-
tal na prática não são 
suficientes. Cada vez 
mais surgem doenças 
e agravos para a saúde 
devido aos crescentes 
problemas ambientais 
que ameaçam a sobre-
vivência humana na 
terra, porque o meio 
ambiente é visto ape-
nas como algo exter-
no e não como o meio 
onde a população está 
inserida.

A crescente poluição 
química e seus impac-
tos sobre a qualidade 
do solo, água, ar e dos 
alimentos são resul-
tantes dessa poluição 
decorrente do cresci-
mento econômico de-
senfreado. Um exemplo 
é a redução da cama-
da de ozônio que pode 
aumentar o número 
de casos de câncer de 
pele demonstrando que 
existe uma relação di-
reta entre o ser huma-
no e o meio ambiente 
e quando essa relação 
sofre alterações pode 
desencadear várias 
doenças na população 
que está inserida nesse 
espaço.

É fundamental dis-
cutir entre os profis-
sionais de saúde a te-
mática ambiental e o 

acelerado crescimento 
econômico e popula-
cional, para que estes 
consigam integrar-se 
ao assunto, identifi-
car problemas relacio-
nados e intervir com 
ações preventivas que 
venham resolver ou 
amenizar os riscos que 
todos estão expostos.

O Profissional En-
fermeiro diante de seu 
conhecimento em saú-
de pode prestar as-
sistência ao individuo 
sadio ou doente, para 
a família ou comunida-
de, promovendo, man-
tendo ou recuperando 
a saúde, pois é uma 
ciência diretamente li-
gada ao cuidado, qua-
lidade de vida, e ações 
para promoção da saú-
de. Esta promoção en-
globa diversos fatores; 

desde o estilo de vida 
(alimentação, exercí-
cios, educação, mora-
dia), até como aconte-
ce a interação entre o 
individuo com o meio 
onde está inserido e 
vive. Para que as medi-
das de prevenção ocor-
ram, é necessário que 
haja o engajamento de 
outras áreas, como a 
política, assistencial, 
educacional entre ou-
tras. Assim é impor-
tante que a educação 
ambiental seja aborda-
da nos diferentes cam-
pos interdisciplinares, 
nas diferentes áreas 
de conhecimento, pois 
fará com que a com-
preensão ocorra de for-
ma mais fácil tendo em 
vista a complexidade 
do tema.

A interface saúde am-

A Relação da Saúde com o Meio Ambiente

1 AcAdêmicAs dA 6ª fAse do curso de grAduAção em enfermAgem dA udesc (e-mAil:sil.ferrABoli@gmAil.com). 
2 docentes do curso de enfermAgem dA udesc. ministrAntes dA disciplinA enfermAgem em sAúde comunitáriA vi.

cAmilA sAldAnhA1;grAcieli kAufmAnn1; lenir cArini1; sílviA ferrABoli1; fátimAnegri1, tiAne testA1

grAsiele Busnello2; mArtA kolhs2

biental e doença/hos-
pital poderá ser mais 
representativa para 
profissionais de saúde 
e também para os pa-
cientes, se além das 
importantes preocupa-
ções com os resíduos 
hospitalares e com as 
fontes de contamina-

ções por patógenos, for 
incorporadas atitudes 
simples para incenti-
var o não desperdício 
de fontes/recursos 
naturais, aumentando 
assim, a consciência 
da necessidade de se 
preservar o meio am-
biente.

As atividades 
rurais nos úl-
timos tempos 

veem revendo seus 
conceitos de produti-
vidade, buscando po-
tencializar sua pro-
dução e rentabilidade 
econômica com a pre-
servação ambiental e 
a valorização social 
do produtor. Com 
esta ideia foi realiza-
do no Estado do Acre 
um Workshop sobre 
Sistemas Agroflores-
tais, que reuniu os 
pesquisadores da Bo-
livia, Brasil e Peru, 
sendo estes, os paí-
ses que contemplam 
a maior parte da flo-
resta Amazonica.

Para evitar o qua-
dro de degradação, o 
Sistema de Produção 
Agrossilvipastoril co-
pia ao máximo a na-
tureza, preservando 
árvores, mantendo 
reservas de flores-

ta nas propriedades 
e a mata ciliar dos 
cursos d’água. Nele, 
as árvores e arbus-
tos são associados à 
agricultura e pecuá-
ria numa mesma área 
simultaneamente. 

Como modelo po-
demos admitir que a 
propriedade é dividi-
da em três parcelas: 
agrícola, pecuária e 
reserva legal. Isso evi-
ta a degradação por 
sobrepastejo, quando 
são mantidos animais 
em quantidade supe-
rior à capacidade do 
pasto. Na área agrí-
cola, a madeira útil 
é retirada. São plan-
tadas leguminosas, 
como leucena e gli-
ricídia e as culturas 
de grãos, como milho 
e feijão, se encaixam 
nos três metros. O 
objetivo de intercalar 
as culturas e manter 
o adubo verde para o 

solo. O modelo man-
tém também as árvo-
res nativas, que en-
tre outras vantagens, 
evitam a erosão e o 
empobrecimento do 
solo (Figura 1). 

Outra forma da 
aplicação dos Siste-
mas Agroflorestais é 
o Reflorestamentos 
mistos para Reser-
va Legal (nativas  e 
exóticas), promoven-
do geração de renda 
– Não madeiráveis, 
sementes de espé-
cies nativas, serviços 
ambientais, poliniza-
dores e madeira do 
manejo entre outros 
Manejo–regeneração–
reconstituição  da 
floresta nativa (FIGU-
RA 02). 

A integração de ár-
vores com lavouras e 
pastagens na mesma 
área por meio da con-
servação/ manuten-
ção de árvores pre-

viamente existentes, 
pelo plantio ou pela 
condução de árvores 
que emergem natu-
ralmente em meio às 
culturas.

O grande desafio é 
convencer o agricul-
tor, acostumado com 
a prática do mode-
lo de monocultivo, a 
adotar um novo sis-
tema de produção. 

Sistemas Sustentáveis na Agropecuária no Brasil

1 AcAdêmicos de grAduAção do curso de ZootecniA. ceo/udesc - chApecó/sc
2 pesquisAdor visitAnte. BolsistA pós-doutorAdo dA emBrApA Acre/cnpq. e-mAil: lhefArinAtti@gmAil.com

vinícius pAulo Agostini1, Bruno ABdAllA1 & luís henrique eBling fArinAtti2

figura 02: evolução da formação do Agrobosque no peru com os cultivos de maíz (milho), plátano (p), 
cacau (c) e tornillo. 

figura 01: sistema silvipastoris no estado do pará/Br, com Brachiaria 
humidicola (rendle) schweick) sendo pastejado por ovinos de corte.
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Tempo

Indicadores

Quinta-feira (12/07): No Oeste e Meio 
Oeste, nebulosidade variável ao longo do 
dia. Nas demais regiões catarinenses, mui-
tas nuvens e chuvisco isolados desde a ma-
drugada até o período da tarde, melhoran-
do sem chuva à noite. Temperatura muito 
baixa e umidade relativa do ar elevada.
Sexta-feira, sábado e domingo (13, 14 
e 15/07): Massa de ar frio e seco deixa o 
predomínio de sol e temperatura baixa em 
todo o Estado, com condições para forma-
ção de geada nas áreas altas do Oeste ao 
Planalto.

TENDÊNCIA de 16 a 26/07/2012

Na maior parte desse período massas de 
ar seco e frio devem manter o tempo firme, 
sem chuva significativa e com temperatura 
mais baixa em Santa Catarina.
Previsão climática para 3 meses em Santa 
Catarina 
(Atualizado: 02/07)

Inverno com mais chuva e pouco frio em 
Santa Catarina!

A previsão para Julho/Agosto/Setembro é 
de chuva próxima e acima da média clima-
tológica no Estado, devendo ser melhor dis-
tribuída no tempo e no espaço, em relação 
ao outono. Nos meses de Julho e Agosto, os 
valores esperados de chuva variam de 115 
a 180mm nas regiões Oeste e Meio Oeste. 
Setembro marca a transição entre o inverno 
e a primavera, dando início a época de chu-
va em SC com totais de precipitação mais 
elevados, variando entre 130 e 200mm.
Com relação à temperatura, a expectativa 
é de um inverno com pouco frio, com tem-
peratura próxima a acima da média clima-
tológica, lembrando que pela climatologia 
Julho é o mês mais frio do ano no Estado 
e que em Setembro, gradativamente o frio 
começa a diminuir.
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Setor de Previsão de Tempo e Clima 
Epagri/Ciram (ciram.epagri.sc.gov.br)

 

Fontes: 
Instituto Cepa/DC – dia 11/07/2012 
* 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 1,68 kg 
Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  
- Canoinhas 

92,00 ar 
96,00 ar 

100,50 ar 
Ovinos – Peso Vivo4 
- Cordeiro (até dois dentes) 
- Ovelha e capão (adultos) 

 
4,50 kg 
3,20 kg 

Feijão preto (novo) 110,00 sc 
Trigo superior ph 78 26,00 sc 
Milho amarelo 25,00 sc 
Soja industrial 65,00 sc 
Leite–posto na plataforma ind*. 0,82 lt 
Adubos  NPK   (8:20:20)1 

(9:33:12)1 

(2:20:20)1 

59,00 sc 
69,50 sc 
59,90 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: 2,0358 
Venda: 2,0363 

Salário Mínimo Nacional 
                          Regional (SC) 

622,00 
700,00 – 800,00 

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

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

Neves (Efapi)

15/07 - Show com o Paulinho Mixaria
Horário: 20:00 hs
Local: Centro de Eventos e Cultura Plínio Arlindo de 

Nes
Ingressos: Promocional R$ 30,00 – Na hora R$ 40,00 

e Meio R$ 20,00 (Posto Alfa e Super Alfa)

17/07 - Cinema - “ A Cidade e Seus Personagens”
Horário: 20h às 21h30
Local: Teatro do Sesc Chapecó
Rua Brasília, 475-D Fone: (49) 3319-9100 
Entrada Franca - Público Livre
Obs: Retirada de ingressos a partir de uma hora antes 

do evento. Ingressos limitados. Capacidade máxima 
do teatro: 95 lugares.

30/07 - WORKSHOP: Aprimoramento da Trans-
missão do Conhecimento para o Público Adulto
Local: Auditório da Embrapa Suínos e Aves – Con-

córdia
Evento Gratuito
As vagas são limitadas. Para oficializar sua inscrição 

envie um e-mail para cnpsa.eventos@embrapa.br, com 
as seguintes informações:
Nome; Instituição; Graduação; Área de atuação na 

empresa:
Promoção: Embrapa Suínos e Aves e CNPQ 
No local do evento há disponibilidade de restaurante 

para almoço no valor de R$ 12,00.

prezados Ami-
gos dos Bichos.
peço a todos 
que nos aju-
dem a divulgar 
este gato para 
adoção
é um macho, filhote de aproximadamente 3,5 meses; 
já está tomando as primeiras vacinas e sendo desver-
minado. contato: katrina (49) 9922-5082

utilidade 
pública

A udesc e o jornal sul Brasil parabenizam pela 
data comemorativa em alusão a:

12/07 - dia do engenheiro florestal
    13/07 - dia do engenheiro sanitarista

17/07 - dia da proteção às florestas
               25/07 - dia do colono


