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Adoção consciente: O que você precisa saber antes 
de adotar um animal.
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UTILIZAR RESÍDUO ORGÂNICO 
PARA PRODUZIR ENERGIA
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE 
OFERECE CRÉDITO SUSTENTÁVEL TAMBÉM.

Os animais de com-
panhia foram do-
mesticados há 

aproximadamente três mil 
anos, onde foram treinados 
a viverem junto com os se-
res humanos e servi-los de 
companhia e de alerta aos 
perigos.

É bom lembrar que ani-
mais vivem por muitos anos, 
sendo em média 14 anos os 
cães e 15 anos os gatos, e 
durante este período o ani-
mal vai necessitar de ali-
mentação adequada que 
contenha todos os nutrien-
tes necessários, água em 
abundância e de boa quali-
dade, proteção contra frio e 
calor. Manter a higiene e a 
saúde dos animais são fato-
res muito importantes para 
maximizar a longevidade do 
mesmo, protegendo-os con-
tra doenças e parasitoses, 
bem como da possibilidade 
de transmitirem doenças 
aos que com ele convivem - 
zoonoses.

Na tentativa de minimizar 
o sofrimento dos animais 

abandonados e mau trata-
dos, muitas pessoas adotam 
impulsivamente sem refl etir 
no ato da adoção, que me-
rece ser analisado de forma 
consciente. O ato de adoção 
de um animal tem por fi nali-
dade a garantia de proteção 
e comprometimento de zelar 
pelo bem estar e conforto do 
mesmo, mantendo-o livre de 
enfermidades e sofrimento 
durante toda a vida do ani-
mal. Os animais adotados 
geralmente possuem histó-
rico de maus tratos por isso, 
necessitam de acompanha-
mento ainda maior pelo seu 
tutor. Esses animais muitas 
vezes se tornam agressivos 
não pela sua personalida-
de, mas sim pelas condições 
impróprias e indignantes 
imposta pelos seres huma-
nos.

 As vítimas de aban-
donos e maus tratos não 
se restringem apenas aos 
animais sem raça defi nida. 
Muitos animais são adquiri-
dos em pet shop quando fi -
lhotes sem que seus futuros 

donos considerem que este 
animal irá crescer e neces-
sitará de novos cuidados, 
além de espaço, e desta for-
ma também são abandona-
dos e mau tratados. 

Ao se deparar com uma 
“carinha fofi nha” e encan-
tadora de um fi lhote muitas 
pessoas apaixonam-se a pri-
meira vista, principalmente 
as crianças. Elas impulsiva-
mente escolhem e insistem 
em convencer os pais de que 
este pequeno fi lhote será o 
seu companheiro de todas 
as horas, e que terá plena 
responsabilidade em cui-
dar e zelar por este animal. 
Geralmente, isto acaba não 
ocorrendo, e ao contrário do 
que se acreditava, o animal 
passa a ser um “objeto” que 
não possui mais o valor que 
tinha anteriormente, e aca-
ba sendo esquecido. Este 
animal acaba virando um 
“problema em casa”, pois 
a responsabilidade que an-
tes era submetida à crian-
ça acaba sendo transferida 
para os seus pais que por 

muitas vezes por falta de 
tempo ou de paciência com 
os animais, acabam aban-
donando estes nas ruas.

Após a adoção, a tarefa de 
ensinar os animais a fazer 
suas necessidades fi siológi-
cas no local certo deve ocor-
rer de forma direcionada 
e paciente. A colocação de 
produtos com odores nos lo-
cais para determinar o local 
certo é uma forma de ensi-
nar o animal. Jamais agrida 
o animal, pois como você, 
ele vai tentar se defender 
podendo lhe ferir com mor-
didas; e afi nal, você é o indi-
víduo racional.  
    
Muitas pessoas também 
têm dúvidas em relação ao 
tamanho que o animal fi ca-
rá quando crescer. Com re-
lação aos animais sem raça 
defi nida (SRD), por mais 
que se conheça o tamanho 
dos pais pode-se fazer uma 
previsão do tamanho, mas 
nunca podemos garantir. 
Quando o animal for morar 
em apartamento, o mais im-

portante não é o seu tama-
nho, mas no caso dos cães 
é o seu temperamento, lem-
brando que se deve sair com 
o animal ao menos uma vez 
ao dia, e caso ele faça suas 
necessidades na rua, não se 
esqueça de levar um reci-
piente para limpar sua su-
jeira. No caso dos gatos em 
apartamentos, é importante 
que telas de proteção sejam 
colocadas nas janelas para 
evitar acidentes que causem 
sérios ferimentos ou possam 
levar o animal a óbito.

É importante saber que 
todo animal possui seus di-
reitos de bem estar prote-
gidos por lei contra pesso-
as que venham a promover 
atos de violência e maus 
tratos. Os maus tratos de-
vem ser visto como um ato 
de maldade e destruição da 
própria sociedade.  Desta 
forma, adote consciente-
mente os animais e não seja 
conivente com o abandono e 
maus tratos; e nunca se es-
queça de que você é racional 
e os animais “não”.
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USAR O CARRO PARA PASSEAR
E A BICICLETA PARA TRABALHAR
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE 
VOCÊ É QUEM DECIDE O CAMINHO TAMBÉM.

Curso de Zootecnia da UDESC realiza Estágio de Vivência Saudades

O Município de 
Saudades

Segundo o histórico 
do município, Sau-
dades possui este 
nome em função do 
sentimento dos mi-
grantes de parte das 
famílias que vieram 
do Rio Grande do sul 
para este município. 
Saudades é predomi-
nantemente formada 
por descendentes de 
alemães e, em menor 
número, russos, ita-
lianos entre outros. 
Com uma população 
de 9.016 habitantes, 
distribui-se em torno 
de 56% na área ur-
bana e 44% na área 
rural. O município 
tem na agropecuária 
o cultivo e a comer-
cialização do milho, 
soja, fumo e mandio-
ca, além da criação 
de suínos, bovinos, 
aves e gado leiteiro. A 
indústria, em fase de 
crescimento, destaca-
-se nos setores da ele-
trifi cação, moveleiro e 
confecções.

O Estágio
O Coordenador Se-

torial de Estágios e 
professor do curso de 
Zootecnia Régis Can-
ton, afi rma que “o 
Estágio de Vivência 
pretende dar aos es-
tudantes uma noção 

clara da profi ssão em 
face do convívio com 
as famílias do campo, 
suas rotinas, a pro-
priedade e o contexto 
social/técnico em que 
a agricultura familiar 
está inserida”.

O estágio aconteceu 
no período de 16 a 
23 de março. Após a 
recepção na sede do 
município, os 29 es-
tudantes foram enca-
minhados, cada um 
para uma propriedade 
rural, onde fi caram 
hospedados e traba-
lhando (Figura 1) por 
uma semana com a 
família dos agriculto-
res, vivenciando o dia 
a dia da realidade da 
propriedade. 

 Ao término da 
semana, as famílias 
dos agricultores, aca-
dêmicos, autoridades 
municipais e repre-
sentantes da UDESC, 
reuniram-se no Cen-
tro Comunitário na 
sede do município 
para o encerramento 
do estágio (Figura 2).

A atividade leiteira 
é de grande impor-
tância no desenvol-
vimento sócio-econô-
mico da agricultura 
familiar do município 
e do oeste catarinen-
se. Por este motivo, 
o professor do Curso 

PAULO RICARDO FICAGNA

Estudantes Vivenciam a Realidade da Agricultura F

FONTE: MARCOS RODRIGO NUNES. COOPTRASC/CHAPECÓ – SC. TELEFONE: (49) 3322 2365. E-MAIL: COOPTRASC@GMAIL.COM

de Zootecnia, Carlos 
Eduardo Oltramari, 
proferiu uma palestra 
intitulada “Efi ciência 
na Produção de Leite” 
(Figura 3).

 Após os agra-
decimentos e conside-
rações tanto de repre-
sentantes da UDESC 
como da Prefeitu-
ra Municipal, cada 
acadêmico(a) fez a en-
trega de um certifi ca-
do para a família em 
que estagiou, como 
uma forma simbóli-
ca do reconhecimen-
to pelo acolhimento e 
os serviços prestados 
que receberam (Figu-
ra 4).

O evento encerrou 
com uma confrater-
nização de despedida 
(Figuras 5 e 6).

Relatos:
Agricultores
- Casal Adélio e Lia-

ne Lehnen “foi muito 
boa esta nova experi-
ência. O Diego virou 
um fi lho para nós. Os 
nossos fi lhos nunca 
tiveram a oportunida-
de de estudar e ago-

ra nós recebemos um 
estudante em nossa 
casa. Fica o convite 
para ele voltar com 
sua família para nos 
visitar” O Sr. Adélio 
relata que o acadêmi-
co Diego teve um bom 
desempenho “não re-
fugou nem um traba-
lho. Foi bem interes-
sado e sempre pedia 
informações”.

- Casal Natalio e 
Dulce Muller e a fi -
lha Larissa (Figura 
7).“Nós nos demos 
muito bem, foi uma fi -
lha adotiva para mim. 
Conversamos bastan-
te e tomamos muito 
chimarrão” relata a 

Sra. Dulce. A pequena 
Larissa, de 10 anos 
diz que “foi bem legal, 
gostei muito e arru-
mei uma irmã”.

Acadêmicos
- Diego Mateus 

Chiossi “O estágio me 
permitiu ter a percep-
ção da real vida no 
campo, por maior que 
seja o convívio com 
as atividades agrope-
cuárias, sempre há 
algo novo para apren-
der, como foi possível 
identifi car com a rea-
lização do estágio de 
vivência”. 

- Aline Aparecida Le-
onardo “A experiência 
do estágio foi muito 

importante, pois 
assim, como fu-
tura Zootecnis-
ta, pude ter uma 
noção de como 
o produtor ru-

ral vive e qual é 
a sua real situa-
ção, além de en-
riquecer nossos 
conhecimentos e 
domínios sobre a 
atividade agríco-
la”.

Autoridade
- Vice-Prefeito 

Municipal Osmar 
Prestes – popu-
lar Sadan, que 

também é Téc-
nico Agrícola 
“Acredito que foi 
uma grande tro-
ca de experiên-
cias tanto para 

Figura 1. O acadêmico Diego Chiossi, hospedado na Família do casal 
Adélio e Liane Lehnen, trabalhando na atividade de avicultura.

Figura 2. Encontro de encerramento do Estágio de Vivência no Salão Comunitário de Saudades, com a pre-
sença das famílias dos agricultores, acadêmicos, autoridades municipais e representantes da UDESC.

Figura 3. Professor Carlos Eduardo Oltramari ministrando a palestra 
“E> ciência na Produção de Leite” para as famílias de agricultores, aca-
dêmicos e convidados. 

Figura 4. Entrega do certi> cado de agradecimento que a acadê-
mica Vanessa M Dalla Rosa fez a Família de Antoninho Rossatto, 
propriedade onde realizou o estágio, como igualmente, todos os 
estagiários o > zeram. 

Figura 5. Almoço de confraternização oferecido pela comunidade 
aos participantes do evento
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Curso de Zootecnia da UDESC realiza Estágio de Vivência Saudades
PAULO RICARDO FICAGNA(1)

ivenciam a Realidade da Agricultura Familiar Por Uma Semana
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TRANSFORMAR LIXO EM
DESIGN É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECICLA 
RECURSOS NAS PRÓPRIAS COMUNIDADES TAMBÉM.

importante, pois 
assim, como fu-
tura Zootecnis-
ta, pude ter uma 
noção de como 
o produtor ru-

ral vive e qual é 
a sua real situa-
ção, além de en-
riquecer nossos 
conhecimentos e 
domínios sobre a 
atividade agríco-

Autoridade
Vice-Prefeito 

Municipal Osmar 
 – popu-

lar Sadan, que 

também é Téc-
nico Agrícola 
“Acredito que foi 
uma grande tro-
ca de experiên-
cias tanto para 

os agricultores como 
para os estudantes 
que conheceram de 
fato a realidade do 
mundo da Zootecnia 
através desta vivên-
cia. Também houve 
uma grande interação 
entre o município e a 
UDESC, fortalecendo 
os laços de amizade e 
cooperação”. 

Programa Oeste 
Rural – “TV Ric Re-

cord”
A equipe de repor-

tagem do Programa 
televisivo Oeste Rural, 
da Ric Record – Ca-
nal 10, acompanhou 
a realização do está-
gio e produziu uma 
matéria televisiva que 
será apresentada no 
Programa Oeste Rural 
neste próximo Domin-
go (07/04) - Canal 10 
ás 9:00 hs. A matéria 
também fi cará vincu-
lada na internet pelo 
You Tube.

Figura 4. Entrega do certi> cado de agradecimento que a acadê-
Vanessa M Dalla Rosa fez a Família de Antoninho Rossatto, 

propriedade onde realizou o estágio, como igualmente, todos os 

Figura 5. Almoço de confraternização oferecido pela comunidade 
tes do evento

Figura 6. Expressão cultural com o agricultor Sadi Báo abrilhantando a 
confraternização de encerramento do Estágio de Vivência. 

Figura 7. Família Muller. Da esquerda para a direita, a Sra. Dulci, a > lha 
Larissa, a estagiária Aline Aparecida Leonardo e o Sr. Natalio.
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que se empenharam para que este estágio ocorresse de forma bem su-
cedida. Em especial, os agradecimentos às famílias dos agricultores que 
receberam os estudantes de Zootecnia e os trataram como fi lhos.
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Tempo

Indicadores

Tempo instável nos próximos dias
Quinta-feira (04/04): Madrugada e manhã com 
chuva em boa parte de SC devido ao desloca-
mento da frente fria, melhorando com aberturas 
de sol no decorrer do dia do Oeste ao Sul do 
Estado. Temperatura em elevação. Vento de nor-
deste a sudoeste, fraco a moderado com rajadas.
Sexta-feira (05/04): Na madrugada ainda há 
chance de chuva isolada no Litoral. No decorrer 
do dia o tempo volta a fi car estável e seco com 
predomínio de sol em SC. Temperatura elevada, 
diminuindo no fi m do dia. Vento de sudoeste a 
sul, fraco a moderado com rajadas.
Sábado (06/04): Uma massa de ar seco deixa 
o tempo estável com sol em SC. Temperatura 
mais amena ao amanhecer e à noite, e elevada 
durante o dia. Vento de sudoeste a sul, fraco a 
moderado. 

TENDÊNCIA de 07 a 17/04/2013
Na maior parte do período o tempo permane-
ce estável e seco no Estado. Entre os dias 11 
e 13/04 uma frente fria deve provocar chuva 
em todas as regiões de SC. Temperatura mais 
elevada durante o dia e amena à noite, condição 
típica de outono. 

Previsão para ABRIL, MAIO e JUNHO

Chuvas
A previsão para o trimestre é de chuva próxima 
a acima da média climatológica, podendo ocorrer 
irregularidade na distribuição, especialmente no 
tempo.
Nos meses de abril, maio e junho, as chuvas di-
minuem signifi cativamente em relação ao obser-
vado em um verão normal (2013 foi atipicamente 
chuvoso em boa parte do Estado), fi cando com 
valores de 100 a 180mm mensais.

Temperatura
Em relação às temperaturas, a previsão é que 
fi quem próximas a ‘normal’ climatológica, no 
trimestre, mas com uma característica de noites 
e madrugadas mais frias devido a frequência das 
massas de ar frio e seco, refl etindo em tempera-
turas mínimas mais baixas.

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
pr> cagna@hotmail.com 

Publicação quinzenal
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Agenda

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

 

Fontes: 
Instituto Cepa/DC – dia 03/04/2013 
* 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$ 
2,74 kg 
2,79 kg 

Frango de granja vivo 2,01 kg 

Boi gordo - Chapecó 
- São Miguel do Oeste  
- Sul Catarinense 

97,50 ar 
99,00 ar 

101,00 ar 

Ovinos – Peso Vivo4 
- Cordeiro (até dois dentes) 
- Ovelha e capão (adultos) 

 
4,50 kg 
3,20 kg 

Feijão preto (novo) 130,00 sc 

Trigo superior ph 78 36,00 sc 

Milho amarelo 21,50 sc 

Soja industrial 52,00 sc 

Leite–posto na plataforma ind*. 0,86 lt 

Adubos  NPK (8:30:12+micro)1 

                       (8:20:20)1 

9:20:15 c/micronutrintes 1 

 
64,00 sc 
58,60 sc 
58,00 sc 

 

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

 
10,80 sc 
15,00 sc 

355,00 ton 

Queijo colonial3 11,00 – 13,00 kg 

Salame colonial3 12,00 – 17,00 kg 

Torresmo3 7,50 – 17,00 kg 

Linguicinha 6,50 – 9,00 kg 

Cortes de carne suína3 5,50 – 14,00 kg 

Frango colonial3 8,80 – 9,60 kg 

Pão Caseiro3 (600 gr) 3,00 uni 

Queijo de Ovelha3 35,00 kg 

Ovos  1,50 - 3,00 dz 

Ovos de codorna 3 1,20 dz  

Peixe limpo, fresco-congelado3 
- filé de tilápia 
- carpa limpa com escama 
- peixe de couro limpo 

 
19,00 kg 

10,00 – 11,00 kg 
12,00 kg 

Mel3 10,00 kg 

Pólen de abelha3 (130 gr) 13,40 

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) 2,00 uni 

Caldo de cana3 (copo 300 ml) 1,50 uni 

Banana prata do rio Uruguai3 2,00 kg 

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

 
12,50 sc 
6,85 sc 
99,00 tn 

Dólar comercial 
Compra: 2,0230 
Venda: 2,0245 

Salário Mínimo Nacional 
                          Regional (SC) 

678,00 
700,00 – 800,00 

18 e 19 de Abril de 2013 Hotel Four Points by Sheraton
Curitiba/PR www.integrall.org/forum

Dia 06 (Sab) - 20h Magus – Cia 

Della Curva - (Chapecó/SC) - Cine Teatro SESC

“Magus” é um espetaculeinternacionalité de mágica, 
conduzido pelo fantástico e quase inabalável mago 
ChamPingnon e sua esforçada assistente Marri. Tudo 
leva a crer que será mais uma apresentação deste ícone 
da mágica mundial, mas os bastidores do show começam 
a revelar que poderá ser uma noite atípica e cheia de 
surpresas.
Categoria: Teatro
Faixa Etária: Livre
Local: SESC Chapecó
Entrada Franca

Dia 07 (Dom) - 18h Show “Música ao Verso” 
Marcio Pazin e Grupo - (Chapecó/SC) - Cine Teatro 

SESC
Em julho de 2006 participou do 9º PRÊMIO VISA DE 

MÚSICA BRASILEIRA, um dos prêmios mais impor-
tantes da MPB. Selecionado entre os 24 fi nalistas do 
Brasil com 4 músicas, entre 13 mil inscrições, se apresen-
tou, nesta ocasião, no teatro do SESC Vila Mariana em 
São Paulo. Finalistas. Vencedor do II Festival de Música 
do SESC-SC com a canção “Encontro”.
Categoria: Música
Faixa Etária: Livre
Local: SESC Chapecó
Entrada Franca

Feira da Indústria Latino-Americana de Aves e Suínos 
14, 15 e 16 de Maio • Florianópolis • SC • Brasil
http://www.avesui.com.br

www.nucleovet.com.br
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COMEÇAR UMA
FACULDADE AOS 70 ANOS
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOMA
PESSOAS E DIVIDE RESULTADOS TAMBÉM.


