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QUALIDADE DO LEITE NA 
PROPRIEDADE

O leite por ser 
um alimento 
de grande dis-

ponibilidade de nutrien-
tes, alta atividade de 
água e possuir pH próxi-
mo à neutralidade, per-
mite o desenvolvimento 
de uma grande varieda-
de de microrganismos.
No leite cru podemos 
destacar a presença de 
bactérias psicotróficas 
que podem se multipli-
car a 4 a 7°C ou menos, 
bactérias termodúricas 
que podem sobreviver 
ao tratamento térmico 
da pasteurização, bac-
térias lácticas que acidi-
ficam rapidamente o lei-
te cru não refrigerado, 
coliformes e bactérias 
patogênicas, principal-
mente as que causam 
mastite, além de fungos 
e leveduras.

A microbiota prove-
niente do úbere mul-
tiplica-se bem a 37°C, 
enquanto que os con-
taminantes ambientais 
multiplicam-se em tem-
peraturas mais baixas, 
entre 12 e 24°C, inclu-
sive sob refrigeração.

Em um animal sadio, 
onde se espera esterili-
dade na secreção do lei-
te, há contaminação do 
mesmo antes de deixar 
o úbere. Nestes casos, 
espera-se contagem de 
103 UFC/mL. Já em 

casos de animais com 
mastite infecciosa o lei-
te já pode sair conta-
minado, apresentando 
contagem de 107 UFC/
mL.

A contaminação do 
leite pode ter origem ex-
terna ou interna do úbe-
re e tetos, no manipula-
dor e nos equipamentos 
de estocagem. Podendo 
estar associada a fa-
tores como saúde do 
animal, ambiente onde 
o animal encontra-se, 
sanitização inadequada 
do ambiente de orde-
nha, equipamentos de 
ordenha e de armaze-
namento, além da tem-
peratura, tempo de es-
tocagem e transporte do 
produto. 

Diante disso, sabe-
-se que o controle de 
qualidade do leite inicia 
na ordenha e prosse-
gue por todo o fluxo de 
produção, até a comer-
cialização do produto. 
O controle da ordenha 
deve ser feito através 
de bom manejo sanitá-
rio do rebanho por meio 
de vacinação, biossegu-
rança, respeito ao perí-
odo de carência dos an-
tibióticos, programas de 
limpeza, e desinfecção 
dos equipamentos, en-
tre outros. 

Há a contínua neces-
sidade de adoção de 

boas práticas de pro-
dução, visando corri-
gir possíveis falhas no 
processo de produção 
como o monitoramento 
dos pontos críticos que 
envolvem a contamina-
ção e a presença de re-
síduos no leite, sendo a 
qualidade microbiológi-
ca do leite um indicati-
vo da saúde da glândula 
mamária do rebanho e 
das condições gerais de 
manejo e higiene adota-
dos durante a ordenha.

A ação de microrga-
nismos ou enzimas pro-
duzidas por estes sobre 
o leite, pode ocasionar 
alterações químicas 
que influenciarão as 
características organo-
lépticas do alimento. 
Problemas comumen-
te encontrados são: o 
aumento da acidez do 
leite, baixo rendimento 
industrial, baixa quali-
dade dos produtos fa-
bricados, gosto ou chei-
ro ruim nos produtos 
fabricados, baixa dura-
bilidade dos produtos 
como queijo, iogurte, 
entre outros e, princi-
palmente, redução do 
preço pago ao produtor.

A qualidade do leite 
bovino no Brasil obede-
ce aos parâmetros es-
tabelecidos pelo Minis-
tério da Agricultura e 
Abastecimento (MAPA), 
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através da Instrução 
Normativa 62 ou IN 62, 
vigente. 

Para verificação da 
qualidade do leite exis-
tem testes químicos 
para mensurar analiti-
camente alterações nas 
características do pro-
duto. Os mais impor-
tantes e indispensáveis 
são a CCS (Contagem 
de Células Somáticas) 
que avalia o número de 
células de defesa do or-
ganismo da vaca contra 
agentes infecciosos. E 
ainda a CBT (Contagem 
Bacteriana Total) que é 
a contagem de todas as 
bactérias, inclusive coli-
formes que contaminam 
o leite. 

Segundo a Instrução 

Normativa 62 a CBT 
máxima deve ser de até 
100.000 UFC/mL e a 
CCS de 400.000 célu-
las/mL. Resíduos de 
antibióticos e outros 
fármacos devem ser nu-
los. A temperatura de 
armazenamento na pro-
priedade deve ser de no 
máximo 7°C;a gordu-
ra mínima deve ser de 
3,0%;proteína mínima 
de 2,9%;densidade de 
1,028g a 1,034g; aliza-
rol 78,6°GL;acidez de 
14 a 16°D;extrato seco 
desengordurado míni-
mo de 8,40% e índice 
crioscópico de -0,530 a 
-0,550°H. 

Nas propriedades de 
produção leiteira, o lei-
te produzido pelo ani-

mal pode ser ordenhado 
manual ou mecanica-
mente. Contudo, deve 
ser mantido em tanque 
de refrigeração de for-
ma apropriada, sendo 
resfriado à temperatura 
inferior a 4ºC em até 2 
horas após a ordenha.

Bons procedimentos 
de refrigeração permi-
tem melhoria da quali-
dade da matéria-prima, 
redução das perdas com 
o leite ácido, maiores 
ganhos com a bonifica-
ção, redução de valor do 
frete, flexibilidade nos 
horários de ordenha e 
rápido recolhimento na 
propriedade. Culminan-
do, por fim, em uma 
melhor qualidade de 
vida ao produtor.
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ALTERNATIVAS NO TRATAMENTO DA MASTITE
João Henrique DoS reiS1 & alekSanDro SCHafer Da Silva2

O estado de San-
ta Catarina é 
o quinto maior 

produtor de leite nacional, 
sendo que o predomínio 
da produção de leite vem 
do oeste catarinense, com 
73,8% da produção. Mas 
esse desempenho pode 
ser afetado por várias do-
ençasque atingem a pro-
dução de leite ecausam 
prejuízos financeiros. A 
mastite é uma das prin-
cipais afecções na bovino-
cultura leiteira,pois atinge 
diretamente a qualidade 
do leite, assim como a 
produção. Pois as altera-
ções ocorremna glândula 
mamaria, causando alte-
rações químicas e que po-
dem levar o animal a óbito 
em um grau elevado de 
infecção, principalmente 
quando as bactérias en-
volvidas são altamente re-
sistentes aos antibióticos.

A mastite é causada por 
microrgânicos, entre eles 
destaca-se as bactérias, 
mas também podem ser 
causados por fungos, ví-
rus e outros agentes etio-

lógicos. De acordo com 
literatura, ordenhas in-
completas, estresse ani-
mal e até traumatismo 
no local pode desencade-
ar uma mastite. A doen-
ça clínica é identificada 
através de sinais clínicos 
ou por resultados de tes-
te clínicos específicos que 
poderia apontar o causa-
dor. A melhor solução se-
ria a prevenção, como boa 
pratica na ordenha, tendo 
em mente, uma lavagem 
correta das tetas, promo-
vendo a higienização do 
maquinário e da sala de 
ordenha, assim como a 
utilização do pré-dipping e 
pós-dipping.

O tratamento da masti-
te tem como base os an-
tibióticos, que em muitos 
casos já não tem mais 
uma eficiência consi-
derável, poishoje existe 
alto grau de resistência 
dospatógenos aos anti-
bióticos aplicados, que 
ocorre muitas vezes pelo 
uso descriminado dos 
tratamentos, além disso, 
cabe ressaltar que estas 

drogasdeixamresíduos no 
leite, que precisa ser des-
cartado mesmo que seja 
em um quarto mamário, 
sendo assim, mais um 
dos pontos que afetam ne-
gativamente a economia 
da propriedade. 

Com base no menciona-
do anteriormente, muitas 
vezes questionamentos 
surgem, como por exem-
plo: Mas como podería-
mos tratar a mastite, que 
já se encontra com resis-
tência estabelecida sobre 
muitos fármacos que co-
nhecemos? Será que há 
alguma nova alternativa 
terapêutica para poder-
mos fazer o controle desse 
fator impactante na pro-
dução de leite?

Podemos dizer que hoje 
a melhor solução seria 
a busca de alternativas 
para o controle da masti-
te, como vem sendo repor-
tando em diversos artigos 
científicos, com o uso de 
plantas medicinais, ou 
seja, seria o uso da fitote-
rápica no tratamento da 
mastite. De acordo com 

1.acadêmico do Curso de Zootecnia, uDeSC, Chapecó, SC, Brasil.
2. Medico veterinário, Professor do Departamento de Zootecnia, uDeSC, Chapecó, SC, Brasil.

figura 1: teste da caneca de fundo preto, mostrando a presença de grúmulos, o que caracteriza um 
caso de mastite clínica. fonte: funep

ALTERNATIVAS À CASTRAÇÃO CONVENCIONAL EM SUINOCULTURA

Os suínos ma-
chos inteiros 
ap r e s en tam 

menor deposição de 
gordura e menor gasto 
de ração, o que é inte-
ressante para a indús-
tria e produtores, pois 
resulta em maiores ga-
nhos e menores gastos. 
Entretanto, se maneja-
dos inadequadamente 
poderá ocorrer compro-
metimento à qualidade 
do produto final.

Machos a partir da 
puberdade passam a 
apresentar cheiro desa-
gradável na carne por 
causa dos feromônios 
e do escatol acumulado 
que é uma substância 
oriunda da metaboliza-
ção do aminoácido trip-
tofano por microrganis-

mos no intestino grosso 
de mamíferos. 

Em machos castrados 
e fêmeas todo o escatol 
absorvido é eliminado 
via excreção biliar. Con-
tudo, este é um compos-
to volátil e com perfil de 
acúmulo na gordura via 
pele e pulmões e a falta 
de higiene no ambiente 
de criação pode intensi-
ficar esta característica.

O início da puberdade 
nos cachacinhos devido 
à presença de esterói-
des inibe a excreção de 
escatol pelo organismo 
o que resulta em odor 
desagradável na carne e 
rejeição do produto.

Para anular o proble-
ma os machinhos pode-
riam ser abatidos antes 
de sua puberdade, prá-

tica que fica impossi-
bilitada nos sistemas 
intensivos de produção 
nos quais se preconiza 
abates acima dos 110 
kg. 

Para evitar o proble-
ma os suinocultores 
utilizam a castração 
convencional ou onde 
há a remoção dos testí-
culos do animal, o que 
provoca estresse agudo 
ao animal. Contudo, 
machos inteiros apre-
sentam melhor desem-
penho zootécnico. 

Trabalhos científicos 
evidenciam que para 
110 kg de peso um ma-
cho inteiro economiza 
até 18 kg de ração, além 
de maior bonificação da 
carcaça. Uma alterna-
tiva para a castração 

convencional é a castra-
ção imunológica. 

Esta utiliza antígenos 
com fragmentos protei-
cos, com características 
semelhantes ao GnRH 
que atuam nos sítios 
ativos dos receptores 
do hipotálamo, impe-
dindo a liberação deste 
hormônio e, consequen-
temente a produção de 
gonadotrofinas que gera 
atraso na puberdade  
do animal, sem efeitos 
para os outros aspectos 
produtivos ou de quali-
dade.

A imunocastração 
dá-se em duas etapas, 
sendo duas imuniza-
ções, a primeira na 18ª 
semana de idade, a fim 
de, estimular o siste-
ma imunológico e, a 

figura 1 – esquematização do efeito da castração imunológica 
frente à produção hormonal

pesquisadores, esse tipo 
de tratamento pode ofe-
recer muitas vantagens, 
como não precisar descar-
ta o leite após o tratamen-
to (mas para afirmar isso, 
pesquisas devem ser feitas 
para verse não deixar re-
síduos no leite). Mas isso 
não quer dizer que pode-
ríamos promover qual-
quer tipo de tratamento 
no animal, pois este deve 
ser cauteloso, pesquisa-
do as melhores plantas 
medicinais para os trata-
mentos. Sendo que, tería-
mos que formular doses, 
períodos de tratamentos e 

ver se não causaria efeitos 
colaterais ao animal. As 
pesquisar já trazem re-
sultados animadores, po-
rém, muitas dessas ainda 
não saíram dos testes la-
boratoriais, mas já apre-
sentam uma eficácia alta 
sobre o controle da mas-
tite. Acreditamos que não 
vai demorar muito para 
aparecer produtos fitote-
rápicos no mercado para 
o tratamento de mastite, 
ajudando na lucratividade 
dos produtores.

Esses autores acredi-
tam que a fitoterápica será 
o ponto fundamental para 

controlar a mastite, sendo 
que quanto antes a sua 
utilização for feita, melhor 
será o controle da masti-
te.Os tratamentos fitote-
rápicos já têm em outras 
áreas na produção pecu-
ária, e tem contribuído 
para controles sanitários 
em propriedades rurais. 
Cabe ressaltar, que o uso 
de derivados de plantas, 
se usado continuamente 
pode ajudar a controlar as 
mastites subclínica, que 
segundo muitos pesquisa-
dores seria a principal for-
ma, e que causa grandes 
prejuízos aos agricultores. 

¹acadêmicos do Curso de Zootecnia. Chapecó. uDeSC/Ceo. e-mail: suelen_serafini@hotmail.com; junioragr2009@hotmail.com
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segunda na 4º semana 
pré-abate atuando efe-
tivamente na inibição 
dos odores de macho na 
carcaça.

A imunocastração é 
uma técnica restrita a 

apenas uma marca co-
mercial, mas é uma fer-
ramenta de relevante 
importância em prol de 
melhores índices zoo-
técnicos na suinocultu-
ra. 
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EPAgRI REALIzA EVENTO COMEMORATIVO PELOS “60 ANOS DE 
ExTENSÃO RURAL E 40 ANOS DE PESQUISAEM SANTA CATARINA”

Em 29 de fevereiro de 1956 foi fundado em Santa Catarina o Escritó-
rio Técnico Rural (ETA), que deu origem à extensão rural e pesqueira 
no Estado. A diretoria do órgão foi assumida pelo engenheiro-agrô-

nomo Glauco Olinger, hoje considerado o pioneiro da atividade no território 
catarinense. Como o ETA tinha vigência por apenas quatro anos, era preciso 
criar uma instituição que prosseguissem os serviços de extensão rural im-
plantados. Para tal finalidade, foi criada a Associação de Crédito e Assistên-
cia Rural de Santa Catarina (Acaresc).

A pesquisa agropecuária teve início em Santa Catarina em 29 de outubro 
de 1975, com a fundação da Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecu-
ária (Empasc). Em 1991, a fusão da Acaresc, Empasc e outras instituições 
deu origem à Epagri, que reuniu pesquisa e extensão rural num único órgão.

Atualmente a Epagri conta com 1654 funcionários, 639 enquadrados como 
extensionistas e 148 como pesquisadores, grande parte deles com mestrado 
e doutorado. Outras carreiras, como operários rurais, químicos, técnicos de 
laboratórios, analistas de extensão e agentes administrativos, também estão 
envolvidos com as funções fins da Empresa.

Graças à força desse trabalho, Santa Catarina é hoje exemplo de moderni-
dade no campo, sendo o quinto produtor de alimentos do Brasil, apesar de 
ocupar apenas 1,13% do território nacional. O Estado é líder nacional na pro-
dução de cebola, maçã, suínos e moluscos. Somos o segundo maior produtor 
de arroz e frango do país e também temos a segunda maior produtividade 
de banana. A produção de leite segue uma trajetória de crescimento sensível 
e constante, aumentando a taxas bem superiores às mundial e brasileira. 
Grande parte desse resultado deve-se ao trabalho de extensão e pesquisa 
rural e pesqueira desenvolvido nas últimas seis décadas.

Neste dia 29 de feve-
reiro de 2016, o muni-
cípio de Planalto Ale-
gre, assim como os 281 
municípios do Estado 
de Santa Catarina que 
possuem escritórios 
municipais da Epagri 
– Empresa de Pesqui-
sa Agropecuária e Ex-
tensão Rural de Santa 
Catarina, realizaram 
uma reunião de Sede 
juntamente com as en-
tidades parceiras e ao 
mesmo tempo, um ato 
comemorativo em alu-
são aos 60 anos de ex-
tensão rural em Santa 
Catarina.

Em Planalto Alegre, 
reuniram-se osdiver-
sos setores ligados a 

Agricultura Familiar: 
os agricultores repre-
sentantes noCMDR - 
Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural 
que na ocasião toma-
ram posse para o novo 
mandato 2016 a 2018; 
representantes do po-
der legislativo e execu-
tivo com a presença de 
vereadores e do prefei-
to e vice-prefeito; pre-
sidente da Cooperare, 
gerente da Cooperalfa, 
colegas de trabalho da 
Epagri e da prefeitura 
e a exextensionistare-
centemente aposentada 
(Figura 1).

A programação con-
tou com a posse do 
novo CMDR – Conselho 

Municipal de Desenvol-
vimento Rural, pronun-
ciamento de diversas 
autoridades ali presen-
tes e apresentação de 
um texto e vídeo insti-
tucional da trajetória da 
Epagri nestes 60 anos. 
Também houve a apre-
sentação dos alcances 
dos trabalhos de 2015 
e o Plano Anual para 
2016para o escritório 
de Planalto Alegre, pelo 
Extensionista Rural 
Paulo RicardoFicagna e 
ElisandraGirardelo, Au-
xiliar Administrativa.

No encerramento foi 
oferecido um coque-
tel de confraternização 
para prestigiar os parti-
cipantes.

figura 1. Participantes do ato comemorativo

ria”, promovido pela 
Epagri/Centro de Pes-
quisa para Agricultura 
Familiar(Figura 2).

O evento foi alusivo 
aos 40 anos de pesqui-
sa agropecuária no Es-
tado de Santa Catarina 
e contou com várias 
instituições de pesqui-
sa e ensino, que após 
a contextualização so-

bre o oeste catarinense 
e de uma importante 
palestra sobre redes 
interinstitucionais de 
pesquisa,as diversas 
instituições apresenta-
ram suas atividades e 
elaboraram uma carta 
de interesse manifes-
tando interesse nas 
atividades em conjun-
to.

A PESQUISA realizou um “Seminário sobre Redes 
Interinstitucionais de Pesquisa Agropecuária”

Os mecanismos de 
cooperação e desenvol-
vimento de redes inte-
rinstitucionais de pes-
quisa contribuem para 
o processo inovador, 
possibilitando melho-
rias na gestão estra-
tégica das instituições 
e na organização das 
atividades de pesquisa 
e desenvolvimento que 
passam a ter maior fle-
xibilidade, pluralidade 
de disciplinas, rapidez 
de respostas e diver-
sificação de fontes de 
informações e de re-
cursos. 

Com o intuito de 
aproximar os profis-
sionais e instituições 
de pesquisa, compar-
tilhar conhecimento 
das experiências das 
instituições parceiras 
através de levanta-
mento, em conjunto, 
de temas para futuros 
programas/projetos 
de pesquisa em redes 
interinstitucionais vol-
tadas à produção de 
conhecimentos e tec-
nologias agropecuá-
rias para a região Oes-
te Catarinense para 
as próximas décadas, 
foi realizado no dia 29 
de fevereiro um Se-
minário sobre “Redes 
Interinstitucionais de 
Pesquisa Agropecuá-

logomarca alusiva as datas comemorativas

figura 2. Participantes do Seminário sobre redes interinstitucionais de Pesquisa agropecuária, 
promovido pela epagri/Centro de Pesquisa para agricultura familiar.
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Previsão do Tempo
Quinta-feira (03/03):
Tempo: Predomínio de nuvens e condições de chuva 
do Planalto ao Litoral, mais persistente e intensa no 
Litoral (Aviso Meteorológico). No Oeste e Meio Oeste, 
pancadas de chuva com aberturas de sol no decor-
rer do dia.
Temperatura: pequena elevação na maioria das re-
giões devido a cobertura de nuvens.

Sexta-feira (04/03):
Tempo: No Litoral e Vale do Itajaí, nebulosidade va-
riável com pancadas de chuva ao longo do dia, po-
dendo ser mais intensas e persistentes no Litoral. 
No restante do Estado, sol entre nuvens e pancadas 
isoladas de chuva a partir da tarde.
Temperatura: em elevação.

Sábado (05/03):
Tempo: No Litoral nebulosidade variável com pan-
cadas de chuva. No restante do Estado, sol entre 
nuvens e pancadas isoladas de chuva a partir da 
tarde.
Temperatura: em elevação.

Domingo (06/03):
Sol entre nuvens em boa parte do Estado, com chu-
va isolada na madrugada no Litoral. Entre a tarde e 
noite, condições de pancadas isoladas de chuva do 
Planalto ao Litoral.
Temperatura: em elevação.

TENDÊNCIA de 07 a 17 de março de 2016
O período começa com tempo mais seco sem chu-
va significativa prevista para o Estado. Nos dias 13 
e 14/03, pancadas de chuva devido ao avanço de 
uma frente fria pelo litoral Sul do Brasil. A tempera-
tura estará mais elevada no inicio do período e volta 
a diminuir especialmente no período noturno a partir 
do dia 09/03.

Previsão do Tempo - 3 meses
Março, Abril e Maio de 2016

Outono com chuva e temperatura próxima a acima 
da média em SC
El Niño enfraquece durante o outono

Fim do verão e início do outono:20/03 à 01h30min

No trimestre, a previsão é de chuva próxima a acima 
da média para Santa Catarina, sendo mais favorá-
vel para a região Oeste a chuva acima da média. 
Dos meses em questão, março deve ser o mês com 
menos chuva na maioria das regiões, especialmente 
até o fim do verão.
Em relação à temperatura a previsão é de tempe-
ratura próxima a acima média climatológica, no tri-
mestre. Em março e abril chegam às primeiras mas-
sas de ar frio com formação de geada em algumas 
localidades do Estado, sobretudo no Planalto Sul.

Tempo

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

 

Fontes: 

Instituto Cepa/DC – dia 17/02/2015 

* 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. 

Suíno vivo  

- Produtor independente 

- Produtor integrado 

R$ 
3,35 kg 
3,22 kg 

Frango de granja vivo 1,67 kg 

Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  

- Sul Catarinense 

97,00 ar 

100,50 ar 

102,00 ar 

Feijão preto (novo) 90,00 sc 

Trigo superior ph 78 22,00 sc 

Milho amarelo 25,00 sc 

Soja industrial 46,00 sc 

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

Adubos NPK (9:20:15+micro)
1 

                       (8:20:20)
1 

                       (9:33:12)
1
 

 

59,00 sc 

55,20 sc 

61,00 sc 

 

Fertilizante orgânico
2
 

Farelado - saca 40 kg
2
 

Granulado - saca 40 kg
2
 

Granulado - granel
2
 

 

10,80 sc 

15,00 sc 

355,00 ton 

Queijo colonial
3
 15,30 kg 

Salame colonial
3
 15,00 – 20,00 kg 

Torresmo
3
 15,00 – 25,00 kg 

Linguicinha 11,00 kg 

Cortes de carne suína
3
 10,00 – 15,00 kg 

Frango colonial
3
 9,75 – 10,00 kg 

Pão Caseiro
3 
(600 gr) 6,90 uni 

Ovos  5,0 dz 

Ovos de codorna 
3
 3,50/30 uni  

Peixe limpo, fresco-congelado
3
 

- filé de tilápia 

- carpa limpa com escama 

- peixe de couro limpo 

 

23,00 kg 

12,00 – 14,00 kg 

14,00 kg 

Mel
3
 20,00 kg 

Pólen de abelha
3
 (130 gr) 24,00 

Muda de flor – cxa com 15 uni 13,00 cxa 

Suco laranja
3
 (copo 300 ml) 2,00 uni 

Suco natural de uva
3
 (300 ml) 2,00 uni 

Caldo de cana
3
 (copo 300 ml) 2,00 uni 

Banana prata do rio Uruguai
3
 2,75 kg 

Calcário 

- saca 50 kg
1 

unidade 

- saca 50 kg
1 
tonelada 

- granel – na propriedade  

 

12,50 sc 

8,00 sc 

116,00 tn 

Dólar comercial 
Compra: 4,0312 

Venda: 4,0318 

Salário Mínimo Nacional 

                      
880,00 

Doce de Banana Rosado

Ingredientes:
- 5 bananas prata ou d´´agua bem madura
- 1 copo (200ml) de açúcar
- 2 colheres (sopa) de água
- 2 rodelas de beterraba cozida
- 6 cravos da Índia
- 1 pedaço de canela em pau

Modo de fazer:
Descasque as bananas e amasse com garfo e reser-

ve. Coloque em uma panela o açúcar para dourar em 
fogo baixo; quando estiver dourado escuro, coloque 
as duas colheres de água e as bananas amassadas.

Deixe derreter o açúcar que vai endurecer quando 
colocar água; quando estiver amolecido, coloque as 
duas rodelas de beterraba cozida, os cravos e a ca-
nela em pau.

Mexa de vez em quando até soltar do fundo da pa-
nela. Retire as rodelas de beterraba quando o doce 
estiver rosado; se desejar, retire os cravos e a canela.

Receita

Agenda

08/03 - Opereta LA SERVA PADRONA
20h - Público geral
Local: Teatro Municipal
Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo De Nes
ENTRADA FRANCA
CAMERATA FLORIANÓPOLIS
Maestro JEFERSON DELLA ROCCA
Elenco DOULGAS HAHN (barítono) / ALICIA CUPA-
NI (soprano) / SERGIO BELLOZUPKO (ator)
Produção MARIA ELITA PEREIRA
Patrocínio FOZ DO CHAPECÓ / LEI DE INCENTIVO 
À CULTURA - MINISTÉRIO DA CULTURA
Apoio Prefeitura de Chapecó - Secretaria de Cultura

20/03 - Projeto Bravissímo 2016 - Big Time Or-
chestra
Evento Cultural - Big Time Orchestra Soul e Swing
Local: Centro de Cultura e Eventos Plinio Arlindo 
de Nês
Horário:20:00 horas
Telefone: (49) 3322-5619 / 9139-5742
Pacote com 12 ingresso R$ 400,00
Local de venda: Avianca, Santa maria Imóveis, Re-
nova Marcas e Patentes, Rota Impressos Gráficos e 
PerfettoUomo

05/04/2016 a 07/04/2016
XVII Simpósio Brasil Sul de Avicultura
Simpósio técnico em Nutrição, Manejo, Sanidade e 
informações de mercado.
Local: Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo 
de Nes
Realização: Nucleovet
Contato: (49) 3328 4785
E-mail: nucleovet@nucleovet.com.br
Site: www.nucleovet.com.br


