Política

EDIÇÃO 147 ANO 7 - Quinta-feira, 12 de Fevereiro de 2015

MESTRADO EM ZOOTECNIA GRATUITO
DA UDESC OESTE em Chapecó
Inscrições abertas: de 02 a 27 de fevereiro de 2015
Dilmar Baretta1

CURSO PÚBLICO, GRATUITO E DE QUALIDADE
O novo Mestrado em Zootecniaaprovado pela UDESC
via Resolução Nº 007/2013
– CONSUNIe em termos de
qualidade Recomendado pela
CAPES iniciará suas atividades em março de 2015 no
Campus do Oeste em Chapecó, SC. Neste primeiro Edital
de seleção serão disponibilizadas 13 vagas, dependendo
da disponibilidade de orientadores.
Podem se inscrever profissionais com Diploma de Nível
Superior ou Tecnólogos de
Cursos Superiores relacio-

nados à área de Zootecnia,
Medicina Veterinária, Agronomia ou áreas afins.
O corpo Docente é composto 100% de Doutores, sendo a
maioria destes também com
Pós-Doutorado nas diferentes
áreas do conhecimento. Os
professores incialmente credenciados e aptos a orientar
alunos do Mestrado em Zootecnia são: Dr. Aleksandro
Schafer da Silva; Dra.; Ana
Luiza Bachmann Schogor;
Dr. Diego de Cordova Cucco;
Dr. Dilmar Baretta; Diovani Paiano; Dr. Fernando de
Castro Tavernari; Dr. Julcemar Dias Kessler; Dr. Leandro Samia Lopes; Dra. Leni-

ta de Cassia Moura Stefani;
Dr. Marcel Manente Boiago;
Dr. Mauricio Gustavo Coelho
Emerenciano; Dra. Monica
Correa Ledur; Dr. Paulo Augusto Esteves&Dr. Rogerio
Ferreira.
Sugere-se que os candidatos escolham um orientador
dentro da área de atuação do
professor relacionada a uma
das duas linhas de pesquisa,
sendo essas informações disponíveis no Edital.
O local de inscrição é na própria Universidade do Estado
de Santa Catarina – UDESC,
Centro de Educação Superior do Oeste – CEO., junto a
secretaria de Ensino de Pós-

Os documentos requeridos para inscrição são:
1. Formulário de inscrição devidamente preenchido;
2. Currículo Lattes(CNPq);
3. Histórico escolar do curso de graduação e cópia autenticada do Diploma
do curso de graduação ou cópia autenticada de comprovante de conclusão
de curso de graduação;
4. Uma proposta sucinta (até uma página) do trabalho de pesquisa que
pretende desenvolver, vinculada às linhas de pesquisa do Mestrado em
Zootecnia;
5. Duas cartas de apresentação do candidato, enviadas por docentes e/ou
pesquisadores;
6. Cópia da cédula de identidade e CPF;
7. Declaração devidamente assinada sobre a necessidade ou não de bolsa
de estudo.
Outras informações podem ser obtidas no site: http://www.ceo.udesc.
br/?id=319(Link Pesquisa e Pós-Graduação/Mestrado em Zootecnia).

O Programa de Mestrado em Zootecnia
possui duas linhas de Pesquisa:
1) Nutrição animal e sistemas de produção;
2) Relação clima-solo-planta e animal.
-Graduação sito a Rua Beloni Trombeta Zanin, 680E,
Bairro: Santo Antônio. Chapecó - SC. CEP: 89.815-630
Tel. Direção Pesquisa:+55
49 3330-9413. As inscrições
poderão ser efetuadas diretamente na Secretaria de Pós-Graduação do CEO-UDESC,
de segunda a sexta-feira, no
horário das 13:00 às 18:30
horas, ou através do correio,
com envio de toda a documentação por SEDEX, sendo
que neste caso, para efeito
de prazo, será considerada
a data da postagematé 27 de

Quadro de alguns dos Professores Doutores e Pós-Doutores credenciados a orientar no novo Mestrado em Zootecnia da
UDESC Oeste em Chapecó, SC.
1Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro de Educação Superior do Oeste (CEO) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e Professor Doutor do
Departamento de Zootecnia e do Mestrado em Zootecnia da UDESC.

O Sicoob MaxiCrédito conta
com 33 agências, 8 delas em Chapecó.
Encontre a mais próxima de você.

fevereiro de 2015.
O período de seleção será
de05 a 06 de março de 2015.
A prova escrita será realizada
no dia 05 de março de 2015,
às 14:00 horas, no mesmo local da inscrição e o resultado
já saíra até o dia 09 de março
de 2015.Já as matriculas dos
alunos selecionados deverá
ser realizada na Secretaria de
Ensino de Pós-Graduação do
CEO-UDESC, em março de
2015 em data a ser fixada,
conforme Edital específico.
As aulas iniciaram ainda no
mês de março de 2015.

Maiores Informações podem ser obtidas por meio do telefone(049) 3330-9413 (Secretaria de Ensino de Pós-Graduação
das 13 às 18:30 hs);E-mail: secepg.ceo@udesc.br (Secretaria
do Programa) e no site: ww.ceo.udesc no Link: Pesquisa e
Pós-Graduação/Mestrado em Zootecnia.
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Leucena: Uma Planta Útil Para a Alimentação Animal
Guilherme O.S.Ferraz de Arruda1

B

oas forragens em
épocas secas são escassas, pois a disponibilidade e o teor nutritivo
das pastagens nativas são
menores, afetando a produtividade animal. Neste cenário,
a Leucenaassume função de
forrageira promissora pois é
proteica, rebrota até emperíodo seco e é bem aceita por
bovinos, caprinos eovinos.
Aplanta: É da América Centraledispersou para
outras regiões tropicais de
solos férteis por sua versatilidade. Além da madeira,
nutre o solo epode ser utilizada na alimentação animal
como ótimo recurso forrageiro (1);(2). Recupera áreas degradadas, enriquecepastos,
é sombreadora,quebra-vento
eapícola(3).
O gên. Leucaena (Fabaceae) tem espécies arbóreas
earbustivas.
Sãoheliófitas,
perenifólias e mantém-se
verde por quase o ano todo.
As folhas sãobipinadas e somente caem com secas prolongadas ou geadas, mas rebrotam(2).As inflorescências
são brancas, arredondadas e
o fruto é do tipo legume (vagem) achatado, com 20 cmem
média(Figura1).Sua tolerân-

cia à seca é relevante para o
uso na dieta animal em algumas regiões(2).
Leucena não cresce bem em
solos ácidos e pouco férteis.
Recomenda-se corrigir o pH e
adubo fosfatadopara produzir
boa “fração utilizável” forrageira (folhas,vagens e hastes
finas)(1).Seu sistema radicular é profundo mascom poucas raízes laterais, onde bactérias Rhizobium em nódulos
róseos fixam N atmosférico no
solo.
As diversas espécies de
Leucena e seus híbridos são
representados por “grupos”,
conforme seus hábitos arbóreo/arbustivo. Grupos arbóreos denominados “Peruano”
e “Salvadorenho” destacam-se por produzirem bom material forrageiro (folhas, ramos
e vagens), além da madeira(2).
Dentre as espécies, destacam-se a L. leucocephala e L. pulverulenta.
Na alimentação animal: A
Leucena tem excelente valor
proteico. Produz elevados teores de proteína bruta (PB),
úteispara compor a dieta animal (2);(1). A “fração utilizável” para forragem (folhas +
vagens e hastes finas, na proporção 1:1) apresenta teores
médios entre 14,7 e 16,5% de
PB, valor nutritivo comparável ao da alfafa (1).As folhas
também possuem beta-caroteno, relevante para a épocasem pasto verde e nutritivo
(1).
Pode-se utilizar 20 a 30% da
área de pastagem com Leucena para formar um banco de
proteína suficiente às demandas da seca ou ser consorcia-

da em faixas com gramíneas
de alta produtividade (Figura2). Ex: Compete adequadamente com Brachiaria de
cumbens e Panicum maximum
até sob pastejo pesado (2).
A legumineira de Leucena pode ser utilizada de diversas formas, sendo bem
aceita pelos animais por ter
boa palatabilidade(1); (2). A
“fração utilizável” pode ser
misturada a volumosos ou
disponibilizada em pastejo
direto livre ou controlado (2).
Em ração, deve ser introduzida aos poucos,até no máximo 20 a 30% da dieta (1).
Em feno e em farinha (planta moída e dessecada ao sol)
também pode ser fornecida à
criação. A preferência é usarespécies combaixos teoresdo
aminoácido Mimosina (Ex: L.
pulverulenta e o híbrido Cunningham (L. pulverulenta x L.
leucocephala) (1). Exige-se
atenção caso seja alimento
exclusivo. Se for consumida
em mais de 50% da dieta e
por mais de seis meses, pode
causar efeitos adversos, como
perda de pelos na cauda, salivação e perda de peso(2).
Portanto, a Leucena é boa
alternativa
para
aumentar o teor proteico em dietas
animais a baixo custo, em
especial nos sistemas com
pastagens (consórcio com
gramíneas ou como banco de
proteína).
Referências:
(1) MARTINEZ, J.C.Banco
de proteína de leucena: mais
uma alternativa interessante.
MilkPoint/Radar técnico, Piracicaba, 2009.

Figura1: Folhas, flores e frutos

Figura 2: Plantios maciços ou consorciados

(2) SEIFFERT, N.F.; THIAGO,
L.R.L.S.Legumineira:
cultura forrageira para produção de proteína – Leucena. Campo Grande: Embrapa
Gado de Corte, 1983.

(3)
SOUSA,
F.B.
de.
Leucena:alternativa forrageira de alta qualidade para
caprinos e ovinos. Sobral:
Embrapa Caprinos, 2001.

1Eng. Florestal, MSc em Produção Vegetal. guilherme.arruda@unoesc.edu.br

Substância do Vinho Tinto Ajuda a Controlar Perda de Memória

M

ais uma boa notícia para os amantes
do vinho tinto: uma
nova pesquisa americana sugere que um de seus componentes pode ajudar na prevenção da perda de memória e
humor ocorrida pela idade. As
informações são do IFL Science.
Cientistas da Universidade
do Texas A&M usaram dois
grupos de ratos para testar os
efeitos do resveratrol, um polifenol que pode ser encontrado
principalmente nas sementes
de uvas, na película das uvas
pretas e no vinho tinto. E os

resultados revelam a possibilidade de que o tratamento de
pessoas de meia-idade, com
este composto, poderá ajudar
a melhorar a memória e o humor na velhice.
Apesar de poucos estudos
analisarem os efeitos do resveratrol em humanos, os resultados encontrados nos
laboratórios e nos animais
provam que, em altas quantidades, ele pode ser forte inibidor de câncer e possui propriedades anti-inflamatórias.
Além disso, possui benefícios
cardiovasculares, combatendo
danos aos vasos sanguíneos,

reduzindo o nível do colesterol
ruim e prevenindo coágulos
sanguíneos.
Desde as primeiras descobertas sobre tais benefícios do
elemento, os cientistas começaram a se questionar se ele
poderia neutralizar a falha
de memória. Assim, estudam
dois grupos de ratos de meia-idade – um que recebe placebo, outro, o resveratrol – e os
resultados mostram que, dois
meses depois, as habilidades
de memória e aprendizado
cresceram entre aqueles do
grupo controlado. Ademais,
estes ratos experimentaram o

dobro da taxa de crescimento
e desenvolvimento de células
no hipocampo. Não só isso,
mas a formação de vasos sanguíneos na região também
aumentou, e morte celular e
inflamação diminuiu.
“Os estudos demonstram
que o tratamento com resveratrol na meia-idade pode
ajudar nas funções de humor
e memória durante a velhice”, afirma o líder da pesquisa AshokShetty. Contudo, os
efeitos benéficos de altas doses do elemento ainda devem
ser investigados nos seres humanos.

CRÉDITO RURAL
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Os Microrganismos como causadores de
Doenças Transmitidas por Alimentos

O

alimento nutre e
fornece energia, entretanto a falta de
cuidados pode torná-lo um
transmissor de doenças aos
seres humanos. As doenças
transmitidas por alimentos
(DTAs) podem ocorrer pelo
consumo de alimentos ou
de água que estejam contaminados por microrganismos causadores de doença,
chamados de patogênicos.
A identificação de um alimento contaminado é difícil,
uma vez que sua aparência,
odor e sabor podem se apresentar normais. Quando o
alimento está alterado, é
sinal de que um processo
de deterioração está ocorrendo e assim o consumidor rejeitará o produto. Nos
contaminados e sem sinal
aparente de deterioração, o
consumidor não está consciente dos riscos e, no caso
de uma DTA, muitas vezes

Morgana Balbueno Ferreira1, Cássia Regina Nespolo2

não consegue identificar em
suas últimas refeições o alimento causador. Os alimentos de origem animal como
carne crua, leite e ovos são
mais frequentemente associados a surtos, já que
são excelentes meios para
o crescimento bacteriano e
fontes de microrganismos
presentes em animais.
Além dos de origem animal e seus derivados, outros podem ser fontes de
contaminação, como água,
hortaliças e alimentos vendidos no comércio ambulante. A água é um meio de
contaminação muito amplo
e pode inclusive comprometer a qualidade dos vegetais
irrigados. Entretanto, apenas a presença do patógeno
não significa que a enfermidade ocorrerá; depende da
quantidade presente e das
condições de saúde do consumidor. Crianças, idosos e

pacientes com sistema imune debilitado são mais suscetíveis.
Caso ocorra uma DTA, os
sinais e sintomas mais comuns são dor de estômago,
náuseas, vômitos, diarréia,
dor de cabeça e febre por
período prolongado.
Estar consciente da origem do alimento, fazer sua
manipulação e preparo de
forma higiênica, cozinhar e
conservar corretamente são
fatores que auxiliam na diminuição dos riscos de contaminação e na prevenção
das DTAs.
Estudos indicam que os
domicílios representam o
local com maior incidênciade ocorrência de surtos
de DTAs, por isso é tão importante a conscientização
sobre os perigos associados
a alimentos contaminados
e sobre como prevenir esta
contaminação.

Para prevenir a contaminação, devem-se
tomar alguns cuidados. Os principais incluem:
- manter os alimentos de origem animal em condições corretas de armazenagem, sob refrigeração mantido em temperaturas entre 4 e 7°C. (Figura 1)
- realizar o tratamento térmico adequado, como o cozimento ou a fervura;
- no caso de alimentos de origem vegetal, o correto é sanitizar deixando-os
imersos em solução clorada;
- deve-se ainda evitar a contaminação cruzada, que consiste na transferência da contaminação de um alimento para outro, ou através de um utensílio
ou superfícies que entraram em contato com o mesmo;
- a limpeza do local e dos utensílios utilizados no preparo dos alimentos,
bem como a higiene pessoal do manipulador, devem ser observados.

1Acadêmica do Curso de Nutrição, UNIPAMPA, Itaqui, RS;
2Professora Adjunta, Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Itaqui, RS.

Figura 1. Acompanhamento da temperatura interna do refrigerador / geladeira

Agroindústrias Familiares de Quilombo e Região

O

número expressivo de agroindústrias
familiares
com sua diversidade de
produtos organizadas de
forma cooperada, despertou o interesse na UDESC,
através do curso de Zootecnia, com a contribuição do
Extensionista Rural do EscrtórioMunicipaç da EPAGRI de Quilombo, em realizar uma pesquisa com as
famílias dos agricultores.
No município de Quilombo e região - SC, os agricultores familiares, na busca
de alternativas de viabilização de suas propriedades,
organizaram-se de forma
cooperada através da criação de uma cooperativa
com abrangência regional
e iniciaram o processo de
agregação de valor à produção primária. Assim,

Claudir Gilioli1& Paulo Ricardo Ficagna1,2

surgiu diversos empreendimentos de agroindustrialização com atuação em
diferentes cadeias produtivas tais como: leite (queijos), frutas (doces, geléias,
compotas, chimia, vinho
e sucos), carnes (salame,
linguiça, torresmo, banha,
abate de frangos) cana-de-açúcar (melado, açúcar
mascavo, rapadura, cachaça), mandioca (descascada
e congelada) e panificados
(pão, cuca, bolacha, massas, pizzas).
A partir desta edição
será apresentada, a título
ilustrativo, algumas das
agroindústrias que compõe
a COOPERAQUI
Agroindústria de frango Colonial Mezzomo: esta
agroindústria
trabalha
com a produção de frango
colonial. A partir de pintos

Figura 1. Sistema de criação de frango diferenciado com
menor densidade no aviário e maior tempo de terminação.

com linhagem genética comercial, a família Mezzomo
faz o trabalho de terminação dos animais com período de aproximadamente
90 dias com alimentação a
base de ração balanceada

Figura 2. Agroindústria familiar de abate de frangos da família Mezzomo - município de Quilombo

composta de concentrado e
alimentos complementares
como repolho e mandioca.
Os frangos são abatidos
com peso médio de 4,5 kg
de peso vivo na agroindústria na própria propriedade

com inspeção municipal
(Figura 2). Os frangos são
comercializados no próprio
município de Quilombo em
supermercados, feira e entregues sob encomenda diretamente ao consumidor.

1Extensionista Rural da Epagri / 2Professor Colaborador da Udesc/CEO
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Tempo
Quinta-feira (12/02): Sol entre nuvens e forte calor em SC, com sensação de ar bastante
abafado. No período da tarde e noite, pancadas isoladas de chuva. Risco de temporais e
granizo isolado.
Sexta-feira (13/02): Tempo instável com pancadas moderada a forte de chuva no decorrer
do dia em todo o Estado, devido ao avanço de
uma frente fria. Atenção: temporais isolados
com chuva forte, descarga elétrica, rajadas de
vento e granizo isolado. A temperatura diminui.
Sábado (14/02): O dia começa com nuvens e
chuva moderada a forte em parte do estado,
especialmente no setor norte, com aberturas de
sol no decorrer do dia em direção ao sul. A temperatura fica mais amena.
Domingo (15/02): Sol entre nuvens em SC,
com chuva isolada no Litoral na madrugada,
manhã e noite. Nas demais regiões, pancadas
isoladas de chuva no período da tarde e noite.
Temperatura amena.
TENDÊNCIA de 16 a 26 de fevereiro
A segunda quinzena do mês segue com chuva frequente em SC, concentrando-se especialmente entre a tarde e noite, típicas de verão. No
dia 19 uma frente fria avança pelo Litoral Sul
do Brasil, intensificando a condição de pancadas de chuva. Não há previsão de um período
seco nesses dias. Temperatura mais elevada,
diminuindo um pouco após a passagem da
frente fria.
Previsão do Tempo - 3 meses
Fevereiro, Março e Abril de 2015
Persiste o calor acima do normal em SC
A previsão para os próximos meses é de totais de chuva acima da média climatológica
em fevereiro e próximo da média em março e
abril em SC. Para a maior parte de fevereiro
a distribuição de precipitação tende a manter
o padrão de janeiro, bem distribuída e concentrando-se no período da tarde e noite, com
chuvas típicas de verão.
As temperaturas continuam acima da média
climatológica no trimestre (máximas médias
entre 27ºC e 30ºC em fevereiro e março, entre
25ºC e 27ºC em abril) e pelo menos uma ou
duas ondas de calor mais intenso ainda devem atuar em SC no que resta do verão, mantendo um padrão esperado para a época do
ano. As primeiras massas de ar frio chegam
ao Estado a partir do final do mês de março. Em abril temperaturas mais baixas, especialmente na noite, madrugada e amanhecer
favorecem a formação de geada e nevoeiros
em algumas localidades do Estado, principalmente no Planalto.

Receita
BOLO DE BANANA COM CASCA
Ingredientes da massa:
5 bananas
2 xícaras (chá) de farinha de rosca
3 ovos
½ xícara (chá) de óleo
2 xícaras (chá) de açúcar
½ xícara (chá) de sementes de girassol
1 colher (chá) de canela em pó
1 colher (sopa) de sementes de tanchagem
1 colher (sopa) de sementes de onagra(opcional)
1 colher (sopa) de fermento químico em pó
Modo de Preparar:
Bater no liquidificador duas bananas sem casca e três com casca, os ovos, o óleo, depois acrescente o açúcar e bata mais um pouco.
Colocar numa tigela, misturar a farinha de rosca, a canela, as sementes e o fermento.
Despejar a massa em forma untada e polvilhada com farinha de rosca.
Fonte: Curso de Panificação Nutracêutica/
EPAGRI
Obs.: realize esta receita com bananas provenientes de fonte conhecida que atestem a qualidade do produto.
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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 – 26/02/2015

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
prficagna@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

R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado
Frango de granja vivo
Boi gordo - Chapecó
- São Miguel do Oeste
- Sul Catarinense
Feijão preto (novo)
Trigo superior ph 78
Milho amarelo
Soja industrial
Leite–posto na plataforma ind*.

R$ 3,38
R$ 3,32
R$ 2,04
R$ 134,00
R$ 135,00
R$ 141,00
R$ 130,00
R$ 31,00
R$ 23,50
R$ 57,00
R$ 0,85

Adubos NPK (9:20:15+micro)1
(8:20:20)1
(9:33:12)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)
Cenoura agroecológica3
Ovos
Ovos de codorna 3
Peixe limpo, fresco-congelado3
- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
Mel3
Pólen de abelha3 (130 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)
Banana prata do rio Uruguai3
Calcário
- saca 50 kg1 unidade
- saca 50 kg1 tonelada
- granel – na propriedade

59,00 sc
55,20 sc
61,00 sc

10,80 sc
15,00 sc
355,00 ton
13,00 kg
13,00 – 17,00 kg
16,00 – 19,00 kg
11,00 kg
5,50 – 14,00 kg
8,80 – 9,60 kg
3,50 uni
2,00 maço
3,75 dz
3,50 dz
22,00 kg
10,00 – 11,00 kg
12,00 kg
10,00 kg
13,40
10,00 – 12,00 cxa
1,50 uni
2,00 uni
1,50 uni
2,50 kg
12,50 sc
8,00 sc
116,00 tn

Dólar comercial

Compra: 2,8570
Venda: 2,8576

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

788,00
810,00 – 960,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 11/02/2015
* 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.

Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram / Site: ciram.epagri.sc.gov.br

Sul brasil

Indicadores

www.jornalsulbrasil.com.br
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