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Se você pudesse ver seu coração,
não cuidaria melhor dele?
Por Marta Kolhs1; Grasiele Busnello1
Por Gabriela Hoff2; Simony Silveira2; Liliane Peres2; Stela Dill2; Catiana Funch2

N

as
últimas
três décadas,
as
doenças
cardiovasculares têm
sido a principal causa de morte no Brasil,
sendo que o colesterol
alto é um dos principais fatores de risco
para o desenvolvimento de doenças do
coração.
O colesterol pode
ser considerado um
tipo de lipídio (gordura) produzido naturalmente em nosso organismo fundamental
para funcionamento
normal. O colesterol
é o componente estrutural das membranas celulares em todo
nosso corpo e está
presente no cérebro,
nervos,
músculos,
pele, fígado, intestinos e coração. Nosso
corpo usa o colesterol
para produzir vários
hormônios,
vitamina D e ácidos biliares
que ajudam na digestão das gorduras.
70% do colesterol é
fabricado pelo nosso
próprio organismo, no
fígado, enquanto que
os outros 30% vêm
da dieta. Ele está presente em alimentos de
origem animal (carne,
leite integral, ovos,

etc).
Em nosso organismo, desempenha funções essenciais como
produção de hormônio, vitamina D, entre
outras.
No entanto, no excesso de colesterol
(hipercolesterolemia),
o colesterol pode se
depositar nas paredes das artérias, que
são os vasos que levam sangue para os
órgãos e tecidos, determinando um processo conhecido com
arteriosclerose.
Se
esse depósito ocorre
nas artérias coronárias, pode ocorrer angina (dor no peito) e
infarto do miocárdio.
Se ocorrer nas artérias
cerebrais pode provocar acidente vascular
cerebral (derrame).
É importante destacar que existem
em nosso organismo
(sangue) dois tipos de
colesterol, são eles:
1- LDL colesterol conhecido como “ruim”,
que causa o depósito
da gordura nas paredes das artérias e
corresponde a 75%
do total do colesterol
em circulação. Quanto maior o LDL, maior
o risco de problemas

cardiocirculatórios.
2- HDL colesterol
também
chamado
de “bom” colesterol,
transporta o colesterol das células para o
fígado, eliminando-o
pela bile e fezes. Fornece proteção contra
a arteriosclerose e, se

o seu nível está baixo,
o risco de doença cardiovascular aumenta.
Alimentos que produzem aumento de
colesterol: Só encontramos colesterol LDL
(ruim) nos alimentos
de origem animal, que
são ricos em gorduras

• Alimentos vegetais: côco, banha de
côco, azeite de dendê
(não comum em nossa
região)
As gorduras insaturadas ajudam a diminuir o colesterol
sanguíneo, mas por
serem muito calóricas
e engordar, devem ser
consumidas com cuidado. Estão presentes
nos óleos vegetais (oliva, canola, soja, milho, girassol), nozes,
avelãs, abacate, margarinas.
Alguns fatores que
você pode controlar
o Colesterol

do tipo saturada. Assim o colesterol está
presente em todas as
carnes e seus derivados, frutos do mar,
gema de ovo, leite e
seus derivados. Portanto podemos comê-

las, porem com limitações.
Outras fontes de
gordura saturada:
• Alimentos industrializados:
bolos,
biscoitos, chocolates,
tortas, sorvetes.

Exercícios:
exercícios aeróbicos são
uma forma de aumentar o HDL e reduzir
o LDL, perder peso e
controlar a pressão
arterial. Discuta com
o seu médico e/ou
profissional de saúde
qual o melhor exercício para você.
Dieta balanceada: o
excesso de peso, especialmente a gordura
abdominal (barriga),
aumenta uma outra
substância gordurosa
chamada triglicérides.
Além disso, reduz o
nível de HDL e aumenta o LDL.

1 Enfermeiras. Professoras do curso de Enfermagem Palmitos - CEO/UDESC. E-mail: martakolhs@yahoo.com.br
2 Acadêmicas do Curso de Enfermagem. Palmitos - CEO/UDESC.

*Peso: o excesso de
peso tende a aumentar o seu nível de LDL
- “mau” colesterol. A
perda de peso pode
ajudar a diminuir o
LDL e aumentar os
níveis de HDL -”bom”
colesterol.
Uma boa alimentação é sinônimo de uma
vida saudável. Uma
alimentação adequada e variada previne
deficiências nutricionais, protege contra
doenças infecciosas,
porque é rica em nutrientes que melhoram
a defesa do organismo
e protege contra doenças crônicas, como
hipertensão e doenças
cardiocirculatórias.
Deve ser aliada a realização de exercícios
físicos periódicos.
Nós,
profissionais
de saúde, temos a
obrigação de estimular a hábitos de vida
saudável “é importante esclarecer que
hábitos saudáveis são
tudo aquilo que se faz
de saudável para seu
próprio corpo e mente”, podemos orientar
mas cada um tem a
autonomia de praticalos ou não, isto é, você
decide como e de que
forma quer viver.
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Lançado o Sustentar 2011

Fórum sobre Energias Renováveis e Consumo Responsável
Neste ano, o Sustentar será realizado no período de 29 a 31 de Agosto, no Centro de Eventos de
Chapecó e contará com a seguinte programação:

N

este dia 4 de
Julho aconteceu o lançamento oficial do Sustentar 2011. O evento
foi realizado no Mercado Público Regional
em Chapecó e contou
com a presença de representantes da esfera
política federal, estadual e municipal, universidades, organizações
governamentais e não
governamentais dos diversos setores que tem
vínculo com as energias
renováveis e consumo
responsável, além de
veículos de comunicação.
Durante o lançamento, foi servido um café
da manhã com produtos proveniente da agricultura familiar.
O Sustentar - Fórum

sobre Energias Renováveis e Consumo Responsável já é um evento
consolidado pela Assembleia Legislativa de
Santa Catarina. Nesta
4ª edição que acontecerá novamente em Chapecó, há mais novidades. Pela primeira vez
os Parlamentos estadual e federal se unem
em nosso estado para
debater a sustentabilidade energética e alimentar. Alesc, Conselho de altos Estudos da
Câmara dos Deputados
e outros importantes
parceiros, como a Fundação Científica e Tecnológica em Energias
Renováveis, mostram
que o assunto precisa
estar na pauta permanente de quem faz as
leis em nosso país.

29/08 – 18 h - Abertura
- 19 h - Conferência: Energias Renováveis e
os padrões de consumo da sociedade moderna:
limites para o desenvolvimento sustentável
30/08 – 8 h - PAINEL 1 - A legislação para o
fomento da energia renovável: necessidade de
um novo marco regulatório
- 10h15 - PAINEL 2 - As novas regulamentações brasileiras para os renováveis e as experiências da China e Índia
- 13h30 - Visitas Técnicas
- 19 h - Apresentação do Relatório da Avaliação Ecossistêmica do Milênio e do Relatório
Planeta Vivo
- 20:30 - Noite Cultural
31/08 – 8 h - PAINEL 3 - Meio Ambiente,
Mudança Climática, e o Novo Código Ambiental Brasileiro
- 10 h15 - PAINEL 4 - Políticas estaduais
para o setor elétrico
- 13 h - Cases de energias renováveis e tecnologias sustentáveis: fontes de energia solar,
hídrica, eólica, biomassa, Agroecologia
- 15 h - PAINEL 5 - Negócios Sustentáveis
e economia verde: financiamento, crédito de
carbono, pagamento por serviços ambientais,
agricultura de baixo carbono e construções
inteligentes
- 16:30 - Carta de Chapecó

Lançamento do Sustentar 2011. Mercado Público Regional – Chapecó/SC

Paralela e complementarmente
aos
Painéis, o Sustentar
2011 está inovando com a organização de duas Mostra:
uma de Tecnologias e

Projetos na área nas
energias
sustentáveis, e outra, ligada a
produção de alimentos pela Agricultura
Familiar com foco na
Agroecologia.

Inscrições gratuitas:

www.alesc.sc.gov.br/escola
Informações: (48) 3221-2828
Fcter (49) 3323-9933

Série - Plantas Medicinais

SETE - SANGRIAS (Cuphea carthagenensis)
Por Marta Kolhs1 & Grasiela Busnello1

N

omes populares: guanxuma-vermelha,
erva-de-sangue, pé-depinto.
É uma planta herbácea nativa de toda a
América do Sul muito
empregada na medicina popular.
A Sete-Sangrias é
nossa principal *cardiotônica. É uma planta ótima para arteriosclerose,
hipertensão
arterial, colesterol alto,
palpitações cardíacas,
tosse dos cardíacos e

auxilia a eliminação de
ácido úrico.
Quando é usada de
forma prolongada, alivia e fortalece o coração, combate o colesterol e baixa a pressão.
Hipotensora, depurativa, diurética, diaforética, laxativa, auxilia
a eliminação de ácido
úrico,
anti-sifilítica.
Usada também contra
arteriosclerose, tosse
dos cardíacos, hipercolesterolemia, irritação
das vias respiratórias,
afecções da pele (pso-

ríase e eczema) e insônia.
A planta inteira é utilizada, embora ainda
pouco estudada cientificamente, a literatura etnofarmacologica
recomenda seu uso na
forma de chá, xarope
e extrato alcoólico por
via oral, e em compressas locais, conforme o
objetivo. Não é indicado usá-la em crianças.
Para fazer o chá, use
uma colher de sopa
da erva para um litro
de água. Leve ao fogo

e, quando ferver, desligue, abafe e deixe
esfriar. Coe e beba de
três a quatro xícaras
ao dia.
Apesar das propriedades benéficas da
sete-sangrias, não se
indica a suspensão do
uso de medicamentos
conforme
prescrição
médica ( especialmente
os cardiopatas /hipertensos).
Orienta-se que caso
tenha duvidas para
uso procure profissional de saúde na Uni-

Sete Sangrias

dade de Saúde mais
próxima, este poderá
lhe auxiliar.
*cardiotônico: é a ca-

pacidade de aumentar
a força de contração
dos músculos cardíacos.

1 Enfermeiras. Professoras do curso de Enfermagem Palmitos - CEO/UDESC. E-mail: martakolhs@yahoo.com.br
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Inoculante Reduz a Aplicação de
Fertilizantes no Milho
Por Deives Girardi1; Ederson A. de Andrade2 & Carolina R. D. M. Baretta3

E

stima-se
que
no ano de 2011
a produção de
grãos no Brasil alcance a marca recorde de
161,5 milhões de toneladas. Para atingir tamanha quantidade, há
a necessidade de constantes
investimentos
em tecnologia, principalmente nos aspectos
de fertilidade do solo,
elevando os custos de
produção.
Apenas uma pequena
parte dos fertilizantes é
produzida internamente, tornando o país altamente dependente das
importações, que nos
últimos 5 anos atingiram uma média de 65%
do total aplicado. O nitrogênio (N) é o principal mineral importado,

representando cerca de
70% do total, visto sua
grande importância na
produtividade das culturas, principalmente
das gramíneas.
Buscando otimizar a
utilização da adubação
nitrogenada, os produtores estão investindo
mais nos fertilizantes
biológicos,
também
conhecidos como inoculantes, que além de
propiciarem economia
de fertilizantes, contribuem para a sustentabilidade da atividade e
preservação do meioambiente. As pesquisas
com utilizações de inoculantes mostraram a
eficiência da prática, no
fornecimento das demandas de nitrogênio
para espécies de legu-

minosas, através da seleção de estirpes de alta
eficiência na fixação de
N. No entanto, pouco se
conhecia do potencial
de aplicação da inoculação para espécies de
gramíneas.
A busca pela redução
dos custos de produção
é constante e em 2009
a Embrapa lançou um
inoculante para milho,
arroz e trigo. Estudos
realizados
utilizando
o inoculante apontam
uma redução de 50%
da dose de fertilizante
químico sem prejudicar
a produtividade, além
de um abatimento dos
custos de aproximadamente 7,5%.
Foram aprovadas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento (MAPA) seis
estirpes da bactéria Azozpirillum sp., que além
de promover a fixação
biológica de nitrogênio,
promove um maior desenvolvimento radicular através da produção
de diversos hormônios
(Figura 1), favorecendo
uma maior absorção de
água e nutrientes.
Um estímulo à adoção desta biotecnologia
é que são economizados
anualmente mais de 4
bilhões de dólares com
a inoculação da soja.
Para o milho, estima-se
que os gastos possam
ser reduzidos em 1 bilhão de dólares, já que
a eficiência dos inoculantes é menos acentuada do que em leguminosas.

Maior desenvolvimento radicular em plantas inoculadas (direita).
Fonte: Embrapa (2009).

1 Graduando em Zootecnia, Monitor de Solos do Programa de Apoio ao Ensino e Graduação (PRAPEG/UDESC).
2 Graduando em Zootecnia, Bolsista do Programa de Mobilidade Acadêmica da UDESC.
3 Professora orientadora, Departamento de Zootecnia do Centro de Educação Superior do Oeste (CEO/UDESC). E-mail: carolmaluche@bol.com.br

Perspectivas otimistas para a produção de leite nos próximos anos
Por Anderson Elias Bianchi1 & Clayton Quirino Mendes2

A

população mundial,
com mais de seis bilhões de pessoas, segue aumentando anualmente em índices consideráveis,
acarretando na necessidade
do aumento na produção de
alimentos.
Segundo estudos realizados, atualmente a produção
mundial de leite é em torno
de 220 bilhões de litros/ano,
porém essa produção deverá
ser maximizada em 34 bilhões de litros nos próximos
cinco anos, para atender a
demanda crescente por alimentos.
Ao analisarmos o atual cenário de produção de leite
mundial, percebe-se que países como os Estados Unidos
da América, Nova Zelândia e
os países da União Européia,
não são mais capazes de au-

mentar a sua produção, sendo por motivos de saturação
das áreas, capacidade genética explorada ao máximo,
problemas ambientais, dentre outros.
Com isso, o aumento da
produção deverá se dar em
regiões onde os fatores mencionados acima não são limitantes, sendo o Brasil,
apontado por vários pesquisadores e empresários do
ramo, como o país com maior
potencial para aumento da
produção.
O Brasil possui essa capacidade de aumento da
produção leiteira, devido a
grande quantidade de terras
produtivas, porém com tecnologia ainda deficiente, clima favorável, existência de
mão-de-obra, genética com
alto potencial a ser melhora-

da, e outros fatores que facilitam de certo modo toda a
cadeia produtiva.
Mas para isso acontecer,
devemos melhorar os índices, através do planejamento
de toda a atividade, implantação e manejo correto de
pastagens, melhor aproveitamento das áreas produtivas, melhoramento genético
do rebanho e adequado manejo nutricional e sanitário
dos animais. Porém, não devemos nos esquecer de dar
atenção especial às questões
ambientais que envolvem a
atividade, produzindo sempre um alimento de qualidade livre de resíduos.
Portanto, para que se obtenha o sucesso da atividade, e aumento da produção
com qualidade, deve-se ter
o apoio de todos os elos da

cadeia produtiva, através da
maior inclusão de técnicos
conscientes no campo, produtores com visão e vontade
de melhorar e preços pagos
aos produtores que venham
ao encontro da qualidade

dos produtos.
Na próxima edição veja
os parâmetros de qualidade
que estão sendo utilizados
pelas empresas para efetuar
o pagamento do leite ao produtor.

1 Acadêmico do Curso de Zootecnia - CEO/UDESC. Chapecó/SC. E-mail: bianchi_anderson@hotmail.com
2 Professor Orientador Dr. Curso de Zootecnica - CEO/UDESC. Chapecó/SC.
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Indicadores

Receita
Receita para o coração

Tempo
Tempo mais úmido e temperatura mais
elevada em SC!
Quinta-feira (14/07): O tempo permanece instável
com predomínio de nuvens e condições de chuva
do Oeste ao Litoral Sul. Mesmo assim há chance de
aberturas de sol no decorrer do dia no Oeste e Meio
Oeste. Nas demais regiões, chuva isolada na madrugada com sol entre algumas no decorrer do dia.
Temperatura mais elevada em boa parte do estado.
Sexta-feira (15/07): No madrugada condições de
chuva no Planalto Sul e no Litoral Sul, com presença
de sol entre nuvens em todas as regiões no decorrer
do dia Temperatura mais elevada. Vento de nordeste, fraco a moderado com rajadas.
Sábado (16/07): Presença de sol em todas as
regiões, com aumento de nuvens nas regiões do
Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul devido a
aproximação de uma nova frente fria. Temperatura
mais elevada.
Domingo (17/07): A frente fria passa pelo estado,
provocando chuva e temporal isolado. A temperatura
diminui.
TENDÊNCIA - 18 a 28/07
Nesse período, a chuva deve ocorrer com mais frequência em SC devido a influência de sistemas de
baixa pressão e frentes frias. O frio deve ser mais
ameno no estado, com relação aos primeiros dez dias
do mês.
PREVISÃO CLIMÁTICA PARA JULHO e AGOSTO e
SETEMBRO em SANTA CATARINA
Inverno frio, o que é comum na estação!
A previsão para Julho e Agosto é de chuvas entre a
média e abaixo da média climatológica no estado,
devendo ser mal distribuídas, no tempo e no espaço,
intercaladas com períodos prolongados de ar seco
com predomínio de sol.
Com relação a temperatura, a expectativa é de um inverno com frio típico no estado, o que há tempos não
ocorre. A previsão é de temperatura entre a média
e abaixo da média climatológica no trimestre, lembrando que Julho é o mês mais frio do ano no estado
e que em Setembro, gradativamente o frio começa a
diminuir.
Setor de Previsão de Tempo e Clima Epagri/Ciram

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 - CEP.: 89802-200
prficagna@hotmail.com
Publicação quinzenal - Próxima Edição – 28/07/2011

Sul brasil

Pão de Farinha Integral
O consumo de
alimentos preparados com
farinha de trigo
integral é uma
ótima prática
caseira para o
coração. Estudos tem revelado a importância de comer
alimentos integrais por pessoas que sofrem do coração e com o colesterol alto.
O consumo destes tipos de farinha ajuda também a
reduzir o risco de doenças cardiovasculares e combater
a inflamação nas artérias, o que também acaba sendo
benéfico para o coração.
Ingrediente:
- 400 ml de água morna
- 25gr de fermento fresco para pão
- 100 ml de óleo
- 1 colher (sobremesa) de sal
- 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo
- 1 xícara (chá) de aveia
- 1/2 xícara (chá) de gérmen de trigo
- 1 xícara (café) de semente de linhaça
- 2 copos de farinha de trigo integral
- adicione farinha de trigo até dar o ponto.
Modo de fazer:
Em uma vasilha misture o fermento com o açúcar,
acrescente os outros ingredientes; em uma superfície
lisa e enfarinhada sove bem a massa; deixe crescer
até dobrar de volume; modele os pães e coloque em forma retangular forrada com papel manteiga ou untada;
deixe crescer novamente; leve ao forno.
Fonte: Marta Kolhs
Curso de Emfermagem

UDESC/CEO

Agenda
16/07 18ª WURSTFEST
Local: Centro de Cultura e Eventos Plinio Arlindo
de Nes
19:30 horas
Contato: Marcia Simon
Telefone: (49) 9997-2311
09 a 11/08 - IV Simposio Brasil Sul de Suinocultura III Brasil Sul Pig Fair
Evento tecnico para Medicos Veterinarios, Zootecnistas, Produtores Rurais e Empresarios do
Setor.
Local: Centro de Cultura e Eventos
Plinio Arlindo de Nes
Contato: Solange Kirschner
Telefone: (49) 3329-1640
Site: www.nucleovet.com.br

www.jornalsulbrasil.com.br

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
Mini pizza
Batata doce assada
Peixe limpo, fresco-congelado3
- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
- cascudo
Mel3
Muda de flor – cxa com 15 uni
Suco laranja – copo 300 ml3
Suco amora concentrado e
congelado – 300 ml3
Caldo de cana – copo 300 ml3
Banana prata agroecológica3
Calcário
- saca 50 kg1 unidade
- saca 50 kg1 tonelada
- granel – na propriedade

R$

1,80 kg
1,93 kg
1,57 kg
90,00 ar
96,00 ar
98,00 ar
3,80 kg
3,00 kg
70,00 sc
25,00 sc
24,50 sc
41,00 sc
0,88 lt
54,00 sc
63,00 sc
51,50 sc
10,00 sc
14,00 sc
335,00 ton
10,00 – 11,00 kg
10,00 – 12,00kg
7,50 – 15,00 kg
6,50 kg
5,50 – 8,00 kg
6,75 – 7,50 kg
2,50 uni
8,00 kg
2,50 uni
2,50 – 3,50 kg
15,00 kg
7,50 kg
9,00 kg
13,50 kg
9,00 – 10,00 kg
8,00 – 10,00 cxa
1,00 uni
2,50 uni
1,00 uni
2,00 – 3,00 kg
6,00 sc
4,80 sc
70,00 – 75,00 tn

Dólar comercial

Compra: 1,579
Venda: 1,5765

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

545,00
630,00 – 730,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 13/07
* Chapecó
Fontes:
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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