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Realizada Cerimônia de Transmissão de
Cargo de Nova Diretora Geral do Centro de
Educação Superior do Oeste – CEO/UDESC

N

o dia 17 de
setembro
de
2012 foi realizada a sessão solene de transmissão de
cargo de Diretor Geral
do Centro de Educação Superior do Oeste
- CEO da Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC. O
evento aconteceu no
Auditório da Secretaria de Desenvolvimento Regional - SDR de
Chapecó/SC
Esteve presente no
ato o Magnífico Reitor
da UDESC, Antônio
Heronaldo de Sousa; o
Pró-Reitor de Ensino,
Luciano Emílio Hack;
a Ex-Diretora Geral
do CEO, Maria Luiza
Bevilaqua Brum; a Diretora Geral eleita do
CEO, Renata Mendonça Rodrigues (Figura
1). Também participaram do evento: autoridades, professores,
técnicos, acadêmicos
dos cursos que compõe
o CEO - Zootecnia; Enfermagem; Engenharia
de Alimentos e Tecnologia em Produção Moveleira (Figura 2).
Após a execução do
Hino Nacional, o Reitor
da UDESC Antônio He-

ronaldo de Sousa, realizou a abertura oficial
do evento e deu posse
ao cargo de Diretora
Geral do CEO, à professora Renata Mendonça Rodrigues.
Após as referidas
posses e os pronunciamentos da Ex-Diretora Geral, Maria Luiza
Bevilaqua Brum, da
Diretora Geral eleita, Renata Mendonça
Rodrigues e do Reitor
Antônio Heronaldo de
Sousa, ouviu-se a primeira e quarta estrofes
do Hino de Santa Catarina, procedendo-se
o encerramento da solenidade.
A nova Diretora Geral do CEO teve como
lema da campanha
“Construindo e Crescendo Junto com Você”
e pretende desempenhar gestão democrática e transparente,
valorizando as pessoas
e promovendo a consolidação da UDESC no
Oeste de Santa Catarina, através de parcerias, fóruns de desenvolvimento, aumento
da inserção da Universidade na comunidade
dentre outras ações.
Foi eleita com apro-
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Figura 1. Da esquerda para direita: Pró-Reitor de Ensino, Luciano
Emílio Hack, Diretora Geral eleita do CEO, Renata Mendonça Rodrigues, Reitor da UDESC, Antônio Heronaldo de Sousa e a Ex-Diretora
Geral, Maria Luiza Bevilaqua Brum.

Como primeiro ato, a nova Diretora Geral
do CEO, empossou os diretores para compor
a equipe de trabalho

Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação: Professor Dilmar Baretta

Diretora de Administração: Servidora Técnica Vanessa Isabel
De Marco Canton

Diretora de Ensino de Graduação: Professora Lucíola Bagatini

Diretora de Extensão: Professora Bernadette Kreutz Erdtmann

ximadamente 80% dos
votos e seu mandato é
de quatro anos: 2012 a
2016.
A confraternização
ocorreu na sequência,
no Restaurante Casa
de Maria, em Chapecó.

Figura 2. Autoridades, professores, técnicos e acadêmicos dos cursos que compõe o CEO
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Controle Natural de Pragas e Doenças
Capacitação para Técnicos de Fruticultura
Gilberto Emilio Barella1

N

os dia 5 e 6 de setembro no Cetrec, a Epagri em parceria com o
Programa SC Rural, promoveu um curso para 40 Técnicos da Extensão Rural sobre
“Controle Agroecológico de
Pragas, Doenças e Convivência com Plantas Espontâneas
na Fruticultura”.
Foram ministradas palestras teóricas e práticas sobre

produção de uvas americanas
e híbridas no sistema orgânico, pelo Pesquisador Remi
N. Dambrós de Videira e metodologias de compostagem,
elaboração de biofertilizantes,
fito-protetores, repelentes, extratos vegetais e outros preparados para os controle natural
de pragas, doenças nas culturas, pelo Tecnólogo Leandro
Venturin do Centro Ecológico

de Ipê - RS.
Estas tecnologias alternativas são de uso cada vez maior
por produtores no mundo
todo. São tecnologias fáceis
de serem adotadas e são mais
econômicas e limpas, tornando mais saudável a vida do
produtor e com grande redução do impacto no ambiente.
Os assuntos abordados foram bem assimilados pelos

técnicos presentes e a recomendação aos produtores
terá uma praticidade e rapidez de adoção esperada muito
boa, pelas vantagens e resultados deste sistema de produção. Esse tipo de informação é
rapidamente socializada entre
as famílias rurais por serem
mais simples e porque vem ao
encontro do anseio de se produzir alimentos saudáveis e

diferenciados.
Além das aulas expositivas
e práticas foram disponibilizados materiais informativos
para facilitar o trabalho dos
técnicos no campo.
Maiores informações: Gilberto Emilio Barella Eng.
Agr. Resp. Área de Fruticultura Fone: (49) 3361-0600.
E-Mail:
barella@epagri.
sc.gov.br

1 Eng. Agr. da Epagri. Responsável pela Área de Fruticultura da UGT 1- Unidade de Gerência Técnica

Vice-Presidente da ABZ – Associação Brasileira de
Zootecnia proferiu palestra em Chapecó com o tema:
“Perspectivas da Zootecnia no Brasil”

N

o dia 31 de
agosto foi realizada a palestra intitulada “Perspectivas da Zootecnia no
Brasil” pelo Zootecnista Ézio Gomes da Mota
que é Vice-Presidente
da Associação Brasileira de Zootecnistas
- ABZ. O evento foi
promovido pelo Departamento de Zootecnia

do CEO/UDESC, local
da realização do evento
(Figura 1).
A ABZ tem como
um de seus objetivos,
promover e estimular
o desenvolvimento de
entidades públicas e
privadas em assuntos
de interesse da classe.
O palestrante possui
graduação em Zootecnia pela Faculdade de

Os principais assuntos abordados na palestra foram:
- Os marcos legais e regulatórios da profissão do Zootecnista;
- Limites a serem superados para o avanço e reconhecimento
da profissão do zootecnista;
- Desmistificação da competição entre os diversos profissionais da área das ciências agrárias;
- O agronegócio brasileiro e as oportunidades profissionais
para o Zootecnista;
- O perfil do futuro profissional e os desafios que irá encontrar frente à produção animal em um mundo em transformação;

Zootecnia de Uberaba
e especializações nas
áreas de Produção de
Ruminantes e Gestão de Agronegócios.
Atualmente é Servidor
Público da Carreira de
Fiscal Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
Esse encontro entre
os acadêmicos e um
profissional com vasta experiência na área
da Zootecnia, uniu em
um mesmo ambiente
inúmeras aspirações e
dúvidas quanto à profissão por parte dos
alunos, principalmente os que estão iniciando o curso.
Este encontro cum-
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Figura 1. Zootecnista Ézio Gomes da Mota que é Vice-Presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas
– ABZ, proferindo a palestra “Perspectivas da Zootecnia no Brasil”.

priu com seu objetivo
que foi o de promover
o estímulo e motivação
aos estudantes em for-

mação, para que exerçam com entusiasmo e
competência a futura
profissão de Zootecnis-

ta.
Centro Acadêmico e
Departamento de Zootecnia.

Trabalhos do Curso de Zootecnia do CEO Foram Destaques
nos Últimos Três Eventos Nacionais e Internacional

1 - De 09 a 11/06 aconteceu
em Passo Fundo/RS o 13° Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha com diversos temas relacionados ao Sistema
Plantio Direto. Neste evento
foram apresentados trabalhos
envolvendo diversas linhas
de pesquisa onde apenas 12
destes trabalhos foram selecionados como DESTAQUE.
O grupo de Pesquisa Solos e
Sustentabilidade da UDESC/

CEO representado pela Dra.
Marie Bartz, apresentou oito
trabalhos, dos quais, quatro
foram premiados como DESTAQUE devido à relevância de
seus resultados.
2 - No período de 06 a 10/08
em Coimbra – Portugal, aconteceu o XVI Colóquio Internacional de Zoologia do Solo
(XVI International Colloquium
on Soil Zoology – XVI ICSZ). O
evento ocorre a cada quatro

anos e reúne os principais
pesquisadores ligados à Zoologia do Solo do mundo todo.
O grupo de Pesquisa Solos e
Sustentabilidade da UDESC/
CEO representado pela Dra.
Marie Bartz & Prof. Osmar
Klauberg Filho (CAV/UDESC)
fizeram uma apresentação
oral e quatro apresentações
de pôsteres. Os resultados
das pesquisas e trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de So-

los e Sustentabilidade foram
referenciados por dois pesquisadores durante o evento.
3 - De 03 a 05/09 aconteceu em São Leopoldo/RS
o II Congresso de Iniciação
Científica e Pós-Graduação.
Neste evento, o Grupo de Solos e Sustentabilidade esteve
representado pelo Prof. Dilmar Baretta e seus alunos,
que apresentaram oito trabalhos, sendo quatro seleciona-

dos para apresentação oral
e quatro na forma de pôster.
Dos mais de 1300 trabalhos
inscritos, novamente o grupo
Solos e Sustentabilidade teve
um trabalho oral e outro em
pôster que receberam MENÇÃO HONROSA. Lista publicada em
http://www.unisinos.br/
eventos/cicpg2012/component/content/article?id=15

PARABÉNS AO GRUPO SOLOS E SUSTENTABILIDADE E AOS ALUNOS DA ZOOTECNIA DA UDESC!
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Curso de Zootecnia do CEO1/UDESC2 realiza Estágio de Vivência
Um encontro de estudantes com a agricultura familiar de
Paial e Quilombo

T

rinta e quatro
estudantes do
Curso de Zootecnia do CEO – Centro
de Educação Superior
do Oeste pertencente à
UDESC - Universidade
do Estado de Santa Catarina, foram ao campo
para realizar uma etapa da disciplina denominada Estágio de Vivência.
Cada estudante permaneceu uma semana – de 10 a 17 de setembro, hospedado em
uma família de agricultores nos municípios
de Paial e Quilombo.
O coordenador setorial de estágio e professor do curso de Zootecnia Régis Canton,
esclarece que na terceira fase do curso de
Zootecnia é realizado
o Estágio de Vivência.
“Este momento é importante para os acadêmicos, porque é uma
oportunidade para eles
terem uma vivência direta com a realidade
do campo, tanto nas
áreas técnicas como
em relação ao contexto
social e econômico da
agricultura familiar do
oeste catarinense, além
de proporcionar uma
noção mais realista da
profissão que irão exercer futuramente”.
As áreas do estágio,
na sua maioria, foram
ligadas aos sistemas de
produção com integração as agroindústrias
tradicionais com destaque para a bovinocultura leite; suinocultura
e avicultura.
Município de Paial
(Figura 1):
O Sr. Alceo Antônio Pohl, Secretário de
Agricultura de Paial,
expressou que “é uma
honra para o município,
com seu povo simples
e tranquilo, receber os

Paulo Ricardo Ficagna3

estagiários e contribuir
para sua formação”.
O acadêmico Dilson
Canci estagiou na propriedade do casal Sra.
Lourdes e o Sr. Osmarino Santos (Figura
2). O diferencial desta
família que trabalha
com bovinocultura de
leite e suinocultura, é
que seu filho Leandro
com 26 anos de idade
casou e foi morar na
área urbana, onde sua
esposa trabalha e tem
renda não agrícola.
Contudo, Leandro vai
todos os dias até a propriedade dos pais, que
fica somente a 2 km
do centro, para trabalhar, contribuindo com
sua mão-de-obra nas
atividades produtivas
e mantendo o vínculo
com o campo.
Município de Quilombo (Figura 3):
Há outras experiências no setor agropecuário que estão
sendo
desenvolvidas
relacionadas às agroindústrias familiares e
alternativas de comercialização. Segundo o
Secretário de Agricultura de Quilombo, Sr.
José Spolti, “o município, além das atividades tradicionais, possui 13 agroindústrias
familiares legalizadas,
como: laticínios, panificados; doces e conservas, suco de uva, além
de uma produção de
“frango caipira” que são
abatidos e processados
na própria propriedade
quando atingem aproximadamente 90 dias
de idades”. As famílias
estão organizadas em
uma cooperativa denominada COOPERAQUI
e a comercialização da
produção é destinada
para o mercado local,
programas
governamentais e para o Mer-

cado Público de Chapecó. Em parceria com
a EPAGRI, o município
foi contemplado recentemente com o primeiro Projeto SC Rural do
oeste catarinense, com
o objetivo de apoiar
tanto a estruturação
das agroindústrias familiares como o de organizar a comercialização.
A acadêmica Maríndia Kolm (Figura 4) diz
que foi muito bem recebida pelo jovem casal
Cátia e Jolvani Dallagnol com 30 e 33 anos de
idade, respectivamente. Relata que foi uma
experiência muito boa
porque nunca tinha vivenciado na prática a
rotina, o “dia-a-dia” e
a sequência das atividades que envolvem a
agricultura familiar e a
produção de leite.
Observa-se que apesar das diferentes e
contínuas dificuldades
enfrentadas pelo setor
agropecuário e em especial pela agricultura
familiar, os jovens, as
organizações de agricultores e o poder público, estão buscando
e construindo alternativas para seu desenvolvimento e a manutenção das famílias no
campo.
A Udesc agradece a
todas as famílias de
agricultores que receberam os estudantes;
aos municípios de Paial
em nome do Secretário
de Agricultura Alceo
Antônio Pohl e Quilombo em nome do Secretário de Agricultura
José Spolti, bem como
as equipes de trabalho
de ambos os municípios que se empenharam para que este estágio ocorresse.
Ao final do estágio,
no momento da des-
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- Figura 1. Agricultores e autoridades no município de Paial recebendo os estudantes para o estágio.

Figura 2. O acadêmico Dilson Canci e a Sra. Lourdes
Santos na varanda da casa. Momento da chegada na
propriedade para iniciar o estágio.

Figura 4. Acadêmica Maríndia Kolm (esquerda)
e a agricultora Cátia Dallagnol na conclusão do
estágio.

Figura 3. Agricultores, autoridades e técnicos no município de Quilombo ao térmico no estágio. Momento de agradecimentos, confraternização e despedidas.

pedida, a Udesc entregou um certificado de

agradecimento para as
autoridades e a cada

família que acolheram
os estudantes.

1 CEO – Centro de Educação Superior do Oeste
2 UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina
3 Professor do curso de Zootecnia do CEO/UDESC, Chapecó/SC. Coordenador do encarte Sul Brasil Rural
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Indicadores

Agenda
Tempo
Céu encoberto com chuva em SC!
Quinta-feira (20/09): O tempo volta a ficar estável no decorrer do dia com sol entre nuvens em
SC devido à chegada de uma massa de ar mais
seco e frio. Temperatura baixa, especialmente na
madrugada e amanhecer e amena durante o dia.
Sexta-feira, sábado e domingo (21, 22 e
23/09): A massa de ar seco e mais frio deixa o
tempo estável com sol entre nuvens em SC. Formação de geada no Planalto Sul, especialmente
na região de São Joaquim. Temperatura baixa no
período noturno com pouca elevação durante o
dia.

20/09 - Café Campeiro Semana Farroupilha CTG
Herança Gaúcha
Horário: à partir das 06h30
Local: Galpão CTG Herança Gaúcha
Contato: (49)3329-7593
Ingressos: R$ 10,00
21/09 - Recital de Violão Com Ricardo Mantelli
Horário: 20h às 21h
Local: Teatro do Sesc Chapecó
Público Livre - Entrada Franca
22/09 - Espetáculo de Dança - “Estarjuntos” (Grupo
de Dança Essência - Chapecó/SC)
Horário: 20h às 21h
Local: Teatro do Sesc Chapecó
Público Livre - Entrada Franca
25/09 - Cinema - “Aquele que Sabe Viver”
Horário: 20h às 21h
Local: Teatro do Sesc Chapecó
Público Livre - Entrada Franca

TENDÊNCIA de 24/09 a 04/10/2012
No dia 24, sol com aumento de nuvens em grande
parte de SC, com indicativo de chuva durante a
noite no Litoral Sul, Grande Florianópolis e Litoral
Norte. A partir do dia 29, há indicativos de chuva
mais frequente para o Estado. Até o momento não
há declínio significativo de temperatura.
Previsão climática para 3 meses
SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO
Início da primavera: 22/09 às 11h e 49min.

25 a 26/09 - Curso - “Desvenda - Segredos do Mundo
dos Vinhos”
Horário: 18h30 às 22h
Local: Auditório do Sicom
Contato: (49) 3319-4600
Inscrições no Sicom: 3319-4600
e-mail: unisicom@sicom.com.br
site: www.sicom.com.br
Certificação: Senac
Patrocínio Empório MMV

Primavera com previsão de El Niño e mais
chuva em Santa Catarina!

26 a 28/09 - FACE 2012 - Feira das Áreas de Conhecimento, Cultura e Educação
“ A Face é um Evento que Cria Ambiente para que as
Pessoas sejam Sensibilizadas pelo Conhecimento, Cultura e Educação”
Horário: 08:h às 22h
Fone: (49) 3361-9200 Responsável: Leonardo Rinaldi
Incrições até o dia 21 Site: www.zoomfeiras.com.br
Apoio: Sebrae/SC, Sicom, Sinepe/SC, Ampesc.
Patrocínio: Sesi

A primeira semana de setembro configurou mais
seca do que o normal em SC, mas os indicativos
para o fechamento do mês é de chuva próxima a
média climatológica em boa parte do Estado. Para
os meses de outubro e novembro, a previsão é de
chuva acima da média climatológica, bem distribuídas no tempo e no espaço. Vale salientar que
episódios de chuva intensa, em curto espaço de
tempo, podem ocorrer nesse trimestre, resultando
em totais de chuva superiores a média climática
mensal, o que dependendo da vulnerabilidade
da região pode colocar a mesma em estado de
atenção.
Com relação à temperatura a expectativa é de um
final de inverno com pouco frio, com temperatura
acima da média climatológica. Já a primavera,
como o indicativo é de ser mais nublada e chuvosa, a previsão é de temperatura mínima acima da
média climatológica, e máxima abaixo da média.

26/09 - Recital de Violão Clássico
Horário: 20h
Local: Escola de Artes de Chapecó
Contato: (49)3322-3690
Entrada Franca
4 a 6/10 – V SUL LEITE
Universidade Estadual de Maringá
Cidade: Maringá/PR
Site: http://www.nupel.uem.br/sulle

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 – 04/10/2012

Sul brasil

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 Moleque
Ovos
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 flor – cxa com 15 uni
Suco laranja3 (copo 300 ml)
Suco natural de uva3 (300 ml)
Caldo de cana3 (copo 300 ml)
Cookies integrais

2,65 kg
2,59 kg
1,76 kg
97,00 ar
102,00 ar
99,00 ar
4,50 kg
3,20 kg
110,00 sc
30,00 sc
27,00 sc
75,00 sc
0,83 lt
64,70 sc
69,50 sc
69,00 sc
10,00 sc
14,00 sc
335,00 ton
11,00 – 13,00 kg
11,00 – 13,00kg
7,50 – 17,00 kg
6,50 – 8,50 kg
5,50 – 8,00 kg
8,00 – 8,75 kg
2,50 – 3,00 uni
9,00 kg
2,75 dz
3,50 kg
17,00 kg
8,50 – 9,50 kg
10,00 kg – 11,00
9,00 – 10,00 kg
21,00
10,00 – 12,00 cxa
1,00 uni
1,50 uni
1,00 uni
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: 2,0255
Venda: 2,0270

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

622,00
700,00 – 800,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 19/09/2012
* 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.
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