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Carne de Frango - mesmo sendo a mais consumida 
no país, ainda é criticada erroneamente.

1AcAdêmicA do curso de ZootecniA (udesc - ceo)emAil: ju_tAiZ@hotmAil.com
2doutor em ZootecniA, Prof. do dePto de ZootecniA (udesc -ceo) emAil: mmboiAgo@gmAil.com 

juliAne tAiZ cAlgAro1 & mArcel mAnente boiAgo2

O Brasil é o 
maior expor-
tador e tercei-

ro produtor mundial de 
carne de aves.Seguindo 
as estimativas de cres-
cimento para o referi-
do mercado segundo 
as tendências globais, 
o Brasil terminará 
2011com um aumento 
de3,5%. Isso significa 
o consumo de 9,6 mi-
lhões de toneladas de 
carne de frango pela 
população. Esse incre-
mento se deve ao cres-
cimento da economia, 
redução do desempre-
go e aumento do poder 
de compra, principal-
mente entre os brasi-
leiros de menor ren-
da. Entre 2001 e 2010 
houve um aumento de 
47% no consumo de 
frango, de 31 Kg para 
45,4 Kg per capita. 
Para 2011,estimativas 
apontam para 47,3 Kg 
per capita.

Apesar da crescente 
expansão relacionada 
ao consumo de carne 
de frango, ainda existe 
o mito da utilização de 
hormônios na criação 
dessas avesvisando 
estimular o crescimen-
to. É inconcebível por 
muitos, que em 40 dias 
um frango atinja 2,5 
Kg de peso vivo sem 
que haja algum tipo de 
intervenção ilícita em 
alguma etapa da sua 
criação.Tal desempe-
nho se deve à intensa 
pesquisadesenvolvida 
no campo da Zootec-
nia, profissão que estu-
da, entre outras, áreas 
como melhoramento 

genético, nutrição, sa-
nidade e manejo das 
mais diversas classes 
de animais de produ-
ção, e de companhia.

Os frangos de corte 
oriundos da produção 
industrial, embora se-
jam da mesma espécie 
daqueles produzidos 
no fundo de quintal, 
são resultados de anos 
de trabalho com me-
lhoramento genético 
de aves de raças puras, 
que levaram ao sur-
gimento de linhagens 
comerciais "híbridas". 
Essas linhagens apre-
sentam maior precoci-
dade, melhor qualida-
de de carcaçae melhor 
conversão alimentar, 
ou seja, precisam de 
menor quantidade de 
ração para produzir 
um quilo de carne.

Os avanços na nutri-
ção animal proporcio-
nam o balanceamento 
cada vez mais preciso 
das rações, onde se 
fornece quantidade de 
nutrientes o mais pró-
ximo possível do ideal, 
maximizando desempe-
nho e diminuindo cus-
to e impacto ambiental 
gerado pelas excretas. 
Objetivando melhora-
ra eficiência produtiva, 
existem hoje no merca-
do produtos denomina-
dos "aditivos", que são 
substâncias naturais 
que quando acrescen-
tadas à ração otimi-
zam o aproveitamento 
dessa pelo animal au-
mentando a absorção 
de nutrientes e contri-
buindo para o máximo 
aproveitamento do ali-

mento. Os principais 
aditivos são: enzimas, 
aminoácidos sintéti-
cos, pré e probióticos, 
ácidos orgânicos, entre 
outras. Como exemplo 
pode-se citar o modo 
de ação dospré e pro-
bióticos, que são in-
gredientes alimentares 
ou microrganismos 
benéficos que colabo-
ram com o aumento da 
população das bacté-
rias benéficas do trato 
digestório, melhorando 
assim, a saúde do hos-
pedeiro. São fornecidos 
via ração, água ou ino-
culados na forma de 
aspersão ainda no in-
cubatório.

As aves, assim como 
todo animal,produzem 
hormônios de forma 
natural, sendo esses 
fundamentais para os 
processos fisiológicos 
do organismo.A utiliza-
ção de hormônios exó-
genos, ou seja, que são 
fornecidos ao animal 
através de diferentes 
formas de aplicação 
com o objetivo de oti-
mizar o desempenho 
é proibida no Brasil. 
Além da ilegalidade,a 
adoção dessa prática é 
inviável na avicultura 
de corte devidoàfato-
res como custo, tempo 
de ação do hormônio, 
modo de aplicação (in-
viável através da ali-
mentação), entre ou-
tros.

Em alguns países a 
legislação vigente per-
mite o uso de hormô-
nios que estimulam o 
crescimentode certas 
categorias de animais 

Aviário para produção industrial de frangos de corte

carne de frango - a mais consumida no país

de produção. Na Ar-
gentina por exemplo, 
essa prática é comum 
na criação de bovinos 
de corte, sendo que-
nessesanimais a utili-
zação de hormônios é 
feita aproximadamente 
90 dias antes do abate 
do animal, tempo ne-
cessário para a efetiva 
ação hormonal e con-
sequente incremen-
to de ganho de peso, 
que pode chegar a até 
25%.A prática ante-
riormente citada con-
tribui para que sejam 
criadas especulações a 
respeito da utilização 
de hormônios na avi-
cultura de corte, o que 
não ocorre por motivos 
já descritos.

Teorias sem funda-
mentos científicospo-

dem levar a desestru-
turação da avicultura 
de corte, que é um dos 
setores mais desen-
volvidos da produção 
animal brasileira e 
contribui com aproxi-
madamente 1,5% do 

PIB. Tal atividade tem-
notória participação na 
geração de empregos, 
alimento de qualidade 
e riqueza, fatores que 
têm contribuição cres-
cente para o desenvol-
vimento do país.
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A Importância da Higiene dos Alimentos
PAtriciA r. A. loPeZ gArciA
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1 médicA VeterinÁriA – mestrAndA em ciênciA AnimAl - cAV/udesc - lAges/sc
2 drA. ProfessorA de sAnidAde AnimAl do curso de ZootecniA - ceo/udesc - chAPecó/sc e do ProgrAmA de Pós-grAduAÇÃo - cAV/udesc - lAges/sc

Sabemos da im-
portância dos 
alimentos para 

a nossa qualidade de 
vida. Você, ou alguém 
que você conhece já 
passou mal depois de 
ter se alimentado com 
uma deliciosa refeição? 
Isso acontece com mi-
lhares de pessoas no 
mundo todo, diaria-
mente. Os sintomas e a 
gravidade das chama-
das toxi-infecções ali-
mentares podem variar 
de acordo com o estado 
de saúde e a idade do 
indivíduo, a quantidade 

de alimento contamina-
do ingerido e o tipo de 
microrganismo envolvi-
do.

A contaminação dos 
alimentos pode ocorrer 
por microrganismos 
diversos (vírus, bacté-
rias, fungos, e protozo-
ários) que não podem 
ser vistos a olho nu. 
Os alimentos, por mais 
aromáticos, saboro-
sos, atraentes e frescos 
que estejam, poderão 
também estar conta-
minados e prejudicar a 
saúde das pessoas. Es-
tes microrganismos es-

a) manter as superfícies de trabalho, equipa-
mentos e utensílios limpos e desinfetados; 

b) consumir carnes cozidas;
c) aquecer e cozinhar os alimentos a tempe-

raturas superiores a 74ºC, favorecendo a morte 
de microrganismos;

d) evitar o contato de alimentos crus e cozi-
dos;

e) manter os alimentos fora do alcance de in-
setos, roedores e outros animais;

f) lembrar que a umidade favorece o cresci-
mento de bactérias;

g) os alimentos perecíveis devem ser rapida-
mente estocados sob refrigeração ou congela-
mento;

h) o sal é uma forma de prolongar a vida de 
prateleira de alguns alimentos, exemplo do ba-
calhau e da carne seca;

i) a adição de produtos ácidos (vinagre, limão) 
é outra forma de impedir o desenvolvimento das 
bactérias;

j) lavagem adequada dos alimentos que serão 
ingeridos crus, tais como saladas e frutas. 

k) consumir sempre água potável checando 
laboratorialmente a qualidade da água utiliza-
da quando for de poços artesianos ou de outras 
fontes fora do sistema público de abastecimen-
to;

l) as pessoas devem higienizar SEMPRE as 
mãos, principalmente após o uso do banheiro.

Abaixo há uma listagem de algumas medi-
das efetivas a serem adotadas rotineiramen-
te para evitar a contaminação e minimizar 
as chances de doenças de origem alimentar.

cuidados especiais são necessários no preparo dos alimentos.

tão presentes no ar, na 
água, na terra e, por-
tanto, tudo que entrar 
em contato com esses 
elementos poderá se 
contaminar. A presença 
de condições favoráveis 
como nutrientes, umi-
dade, baixa acidez, tem-
peratura e tempo pro-
piciam a multiplicação 
destes microrganismos. 
Então, imagine quantos 
microrganismos pode-
rão existir no alimento 

se as condições forem 
favoráveis.

Normalmente estes 
microrganismos são 
destruídos pelo calor, 
porém a maioria dos 
surtos ocorre pela con-
taminação cruzada en-
tre utensílios, e vasilhas 
utilizadas para manipu-
lar alimentos crus e re-
uso das mesmas sem a 
lavagem adequada para 
preparar alimentos que 
serão ingeridos crus. 

Estimativa do Tamanho Populacional em Colônias 
de Abelhas Sem Ferrão (ASF)

otAViAno cArneiro dA cunhA neto
1

1 médico VeterinÁrio. doutorAndo - bioengenhAriA ecossistêmicA uniVersidAde federAl de sÃo joÃo del rei/ minAs gerAis. e-mAil: otAViAnoneto@hotmAil.com

A determinação 
do tamanho 
populacional 

de uma colônia nem 
sempre é uma tarefa 
fácil de ser realizada, 
pois requer conheci-
mento da biologia do 
inseto e observação 
direta dos seus ele-
mentos e de práticas 
de manejo da espé-
cie estudada, todavia, 
esta metodologia co-
mumente é utilizada 
entre pesquisadores e 
meliponicultores em 
todo Brasil, objetivan-
do o desenvolvimento 
de pesquisas e a aqui-
sição de colônias sau-
dáveis e idôneas.

A metodologia sugeri-
da por Davi Said Aidar 

encaixa-se perfeita-
mente em criações ra-
cionais de colônias ou 
pesquisas com ASF por 
levar em consideração 
a contagem do número 
de favos de crias (Nf) e 
seus diâmetros médios 
(Dm). O número total 
de células (Nc/cm2) é 
obtido utilizando-se a 
fórmula: Nc = DM . Nf 
. 25, onde 150 é o nú-
mero médio de células 
encontrado em discos 
de crias apresentando 
6 cm2. A estimativa 
poderá ser mais bem 
ajustada quando o re-
sultado for empregado 
na fórmula de Her-
mann Von Ihering (No 
= x + x/2). Onde, No é 
o número de indivídu-

os, sendo X o núme-
ro de células de crias, 
que pode ser facilmen-
te contados ao revisar 
a colônia. Por exemplo, 
Nc = 5,48 x 5,15 x 25 
(Nc = 753 células) e No 
= 1.128 abelhas (adul-
tas e jovens).

Diferentes pesquisa-
dores têm estimado o 
tamanho populacional 
em colônias abelhas 
sem ferrão para agru-
pá-las em grupos, con-
siderados fortes, inter-
mediários e fracos. A 
estimativa do tamanho 
populacional de uma 
colônia também pode-
rá ser estimada atra-
vés da determinação 
do número de potes de 
alimento. contagem de células em discos de crias (sentido vertical) de abelhas do grupo das melipona 
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bruno AbdAllA1, VinÍcius PAulo Agostini1, luÍs henriQue ebling fArinAtti2

Pastagens Tropicais: Resultados em Carne e Leite

SEMENTE DE QUALIDADE
PASTAGEM BEM FORMADA

 RESULTADOS EM CARNE E LEITE

1 Alunos de grAduAÇÃo do curso de ZootecniA. ceo/udesc – chAPecó/sc
2 PesQuisAdor VisitAnte. bolsistA Pós-doutorAdo dA embrAPA Acre/cnPQ. e-mAil: lhefArinAtti@gmAil.com

A rentabilidade 
da atividade 
pecuária esta 

diretamente ligada aos 
bons resultados de 
sua produção. A boa 
escolha das sementes, 
o plantio e o manejo 
adequado são instru-
mentos fundamentais 
para a obtenção do 
sucesso no planeja-
mento das atividades 
de pecuária de corte 
e leite (edições 73 e 
74). Nesta edição va-
mos verificar os pon-
tos importantes, como 
o custo da semente e 
preço do leite (litro) e 
da carne (kg de peso 
vivo) para o planeja-
mento da produção 
animal nas pastagens 
tropicais perenes.

O custo da semente 
nas lojas agropecuá-
rias esta ligada ao seu 
valor cultural (germi-
nação x pureza), como 
também há variações 
no preço conforme a 
origem da semente e 
forma de apresenta-
ção (normal, peletiza-
da, escarificada), que 
provocam diferença na 
quantidade de semen-
te utilizada por hecta-
re para a formação de 
uma boa pastagem. 

Os valores pagos pe-
los produtos (leite e 
carne) resultante da 
utilização dessas pas-
tagens possuem uma 
independência dessa 
produção, variando 
conforme a oferta e a 
demanda, que é dire-

cionada principalmen-
te pela época do ano e 
mercado consumidor.   

Como não podemos 
influenciar no preço 
de venda dos produ-
tos, somos obrigados 
a possuir um maior 
conhecimento dos in-
vestimentos realizados 
nas atividades, pois 
assim obtermos resul-
tados com custos bai-
xos que promoveram 
maior lucratividade no 
processo produtivo.  

Essa relação se tor-
na complexa devido à 
união de fatores de-
pendentes e indepen-
dentes ao sucesso da 
produção pecuária 
dentro da propriedade: 
Há uma relação benéfi-
ca para a produção de 

Tabela 1: Valores dos índices de qualidade das sementes e dos preços 
das sementes de pastagens tropicais perenes comercializadas nas regiões 
do Brasil: 

leite na região Sul do 
Brasil, devido a possi-
bilidade da criação de 
vacas especializadas 
para produção de leite 
(holandesa e Jersey), 
quando comparado a 
região Norte do Bra-
sil que possui suas 

1 Alunos de grAduAÇÃo do curso de ZootecniA. ceo/udesc – chAPecó/sc
2 PesQuisAdor VisitAnte. bolsistA Pós-doutorAdo dA embrAPA Acre/cnPQ. e-mAil: lhefArinAtti@gmAil.com 

limitações climáticas. 
Enquanto essa se be-
neficia na produção 
de carne em sistema 

menos intensivos, pro-
porcionados pela uti-
lização continua das 
pastagens perenes.

Importância da Diversificação das Fontes de Renda 
para as Propriedades Rurais Familiares

rAfAelA gAbriel
1
 &flÁVio josé simioni

2

1 grAduAndA em ZootecniA, dePArtAmento de ZootecniA do centro de educAÇÃo suPerior do oeste (ceo/udesc)
2 Professor orientAdor, dr. dePArtAmento de ZootecniA do centro de educAÇÃo suPerior do oeste (ceo/udesc). e-mAil: fjsimioni@hotmAil.com

Durante muito 
tempo as pro-
priedades ru-

rais estavam voltadas 
principalmente para-
atividades de caráter 
agrário, que respon-
diam pela demanda de 
quase a totalidade dos 
recursos e da mão-de-
obra, representando a 
principal fonte de ge-
ração renda das famí-
lias rurais.

 Entretanto, es-
tudos recentes reve-
lam que as proprieda-
des rurais, sobretudo 
as familiares, inicia-
ram a partir dos anos 
90, um movimento de 
diversificação de suas 
fontes de renda, ca-
racterizando a forma-
ção de um novo am-
biente rural (ANJOS, 
2003).

As ocupações não 
agrícolas vêm ga-
nhando cada vez mais 
importância e têm 
provocado importan-
t esmod i f i caçõesno 

perfil das proprieda-
des rurais familiares 
tornando-as pluria-
tivas, ou seja, unida-
des produtivas onde 
se pratica atividades 
agropecuárias e ou-
tras atividades de ca-
ráter não agrário.

Dentre as no-
vas fontes de renda 
que assumiram po-
sição de destaque, 
além das atividades 
agropecuárias,cita-
se como exemplo a 
prestação de serviços 
com máquinas, equi-
pamentos e veículos 
de transporte, o tu-
rismo rural, a agroin-
dustrialização dos 
alimentos produzidos 
na propriedade, o em-
prego no meio urbano 
e a renda obtida via 
transferência externa, 
como a aposentado-
ria. 

A importância da di-
versificação das fon-
tes de renda tem como 
principal vantagem a 

redução dos riscos e 
incertezas quanto às 
flutuações de preços 
que interferem na ren-
tabilidade das ativida-
des. Se, por ventura, 
determinada atividade 
agropecuária estiver 
em crise, outras fon-
tes de renda podem 
estabilizar a renda do 
produtor. Por outro 
lado, se um produtor 
concentrar sua renda 
em uma única ativida-
de, teria grandes difi-
culdades financeiras 
quando esta tiver pro-
blemas de mercado ou 
sofrer qualquer outra 
limitação relacionada 
à produção.

Estudos realizados 
pelo IAPAR demons-
tram que a diversifica-
ção dasfontes de renda 
é responsável por 37% 
da variação do lucro da 
propriedade, podendo-
se afirmar que o au-
mento da diversidade 
de atividades aumenta 
o lucro (PELINSKIet 

al., 2006). 
Outra vantagem 

que se pode destacar 
quanto à diversidade 
das atividades está na 
contínua entrada de 
receitas para a pro-
priedade, estabilizan-
do seu fluxo de caixa. 

Isso é importante, pois 
as saídas de dinheiro 
para a manutenção 
familiar é mensal e 
constante.

Conclui-se, portan-
to, que a diversifi-
cação das fontes de 
renda é uma impor-

tante estratégia para 
produtores rurais fa-
miliares, com vistas 
a permanecerem no 
meio rural com opor-
tunidade de trabalho, 
maior nível e estabili-
dade de renda e mais 
qualidade de vida.

exemplos da diversificação das atividades em propriedades rurais: Agroindustrialização familiar através 
da produção de embutidos derivados da suinocultura (esquerda) e produção de peixes (direita)
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Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 19/10
* 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.

Tempo

Agenda Indicadores

Quinta-feira (17/11): Um sistema de alta pres-
são (massa de ar seco e mais frio) deixa o tem-
po estável com sol em SC. Temperatura baixa 
ao amanhecer e em elevação durante o dia.

Sexta-feira (18/11): Condição de chuva na 
madrugada na região da Grande Florianópolis, 
com presença de sol no decorrer do dia. Nas 
demais regiões, sol com aumento de nuvens e 
chuva entre tarde e noite, devido à circulação 
marítima. Temperatura em elevação. 

Sábado (19/11): Condição de chuva na ma-
drugada na região do Litoral Norte com sol no 
decorrer do dia. Nas demais regiões, presença 
de sol e algumas nuvens. Temperatura em ele-
vação.

TENDÊNCIA 20 a 30/11
 Na maior parte do período, tempo mais 
seco em SC, mudando com condições de pan-
cadas de chuva e trovoadas entre os dias 20 e 
22, devido ao deslocamento de uma frente fria. 
Temperaturas mais elevadas em boa parte do 
período.

PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL PARA 
NOVEMBRO/DEZEMBRO 2011 E JANEIRO 
2012

Verão mais seco em SC, associado ao retorno 
La Niña!

A previsão para o trimestre novembro de 2011 
a janeiro de 2012 é de chuva abaixo da média 
climatológica no Oeste e Meio Oeste. Do Planal-
to ao Litoral, a chuva deve ficar entre a média 
a abaixo. O trimestre será influenciado pelo 
fenômeno La Niña, o qual influencia o regime de 
chuva no Estado, com tendência de diminuição 
dos volumes e irregularidade.

A previsão é de temperatura próxima a média 
climatológica para o trimestre novembro de 
2011 a janeiro de 2012. A expectativa para boa 
parte do trimestre é que o ar permaneça mais 
seco, o que vai favorecer uma amplitude térmica 
maior, ficando as temperaturas mínimas mais 
baixas devido ao resfriamento noturno causado 
pela ausência de nuvens, e as temperaturas 
máximas mais altas.

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 – 01/12/2011

17/11 - Espetáculo D’ Águas
 Horário: 20h
Local: Centro de Cultura e Eventos Plí-
nio Arlindo de Nes.
Promotor(es): Projeto Arte Cidadã Da 
Fundação Cultural de Chapecó.
Público Livre - Entrada Franca.

18 a 19/11 - Festival de Jazz, Blues e 
Bossa
Horário: 20h30
Local: Centro de Cultura e Eventos Plí-
nio Arlindo de Nes
Promotor(es): Studio F Produções
Contato: Nilva (48) 3333-7510
Ingressos: R$ 30,00 (Inteira) R$ 20,00 
(Meia)
Ponto de Vendas: Oestecel  - Fone (49) 
3329-5060

18 a 20/11 - 2º Rodeio Internacio-
nal de Chapecó e 5º Rodeio Nacional 
Crioulo e Artístico
Horário: 8h às 23h
Local: Parque de Exposições Tancredo 
de Almeida Neves (EFAPI)
Entrada Gratuita para o Rodeio e as 
Apresentações Artísticas.

19/11 - Palestra: “A Influência do Es-
tilo de Vida na Saúde e na Doença”
Horário: 10h
Local: Centro de Cultura e Eventos Plí-
nio Arlindo de Nes.
Contato: Roselaine Vinhas (49) 3319-
1010

22 a 24/11 - VI Semana da Filosofia 
da Associação Cultural Nova Acrópole
Palestras - Apresentações Culturais - 
Exposições “ Homenagem ao Grande 
Filósofo “Giordano Bruno”
Horário: 20h
Local: Escola de Filosofia Nova Acrópole
End: Rua Pará 343-D - Próximo à Gara-
gem da Reunidas
Contato: Eliane Weirich
Telefone: (49) 3328-8903 / 9128-7124
Palestras Gratuitas - Inscreva-se!

23 a 25/11/2011
Espetáculos de Dança
Horário: 20h
Local: Centro de Cultura e Eventos Plí-
nio Arlindo de Nes
Contato: Carla Bombelli - (49) 3322-
3611
Promotor: Espaço Dança
Ingressos: R$ 20,00 (Inteira)R$ 10,00 
(Meia)

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

R$
2,31 kg
2,26 kg

Frango de granja vivo 1,59 kg
Boi gordo - Chapecó

- São Miguel do Oeste
- Sul Catarinense

98,00 ar
96,00 ar
99,00 ar

Ovinos – Peso Vivo4

- Cordeiro (até dois dentes)
- Ovelha e capão (adultos)

4,00 kg
3,00 kg

Feijão preto (novo) 70,00 sc
Trigo superior ph 78 24,00 sc
Milho amarelo 25,50 sc
Soja industrial 45,00 sc
Leite–posto na plataforma ind*. 0,88 lt
Adubos NPK (8:20:20)1

(9:33:12)1

(2:20:20)1

63,00 sc
69,50 sc
5,00 sc

Fertilizante orgânico2

Farelado - saca 40 kg2

Granulado - saca 40 kg2

Granulado - granel2

10,00 sc
14,00 sc

335,00 ton
Queijo colonial3 10,00 – 12,00 kg
Salame colonial3 10,00 – 13,00kg
Torresmo3 7,50 – 15,00 kg
Linguicinha 6,50 – 8,00 kg
Cortes de carne suína3 5,50 – 8,00 kg
Frango colonial3 7,75 – 8,50 kg
Pão Caseiro3 (600 gr) 2,75 uni
Pé de Moleque 8,00 kg
Ovos 2,50 dz
Batata doce assada 2,50 – 3,50 kg
Peixe limpo, fresco-congelado3

- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
- cascudo

16,00 kg
8,50 kg
10,00 kg
16,00 kg

Mel3 9,00 – 10,00 kg
Muda de flor – cxa com 15 uni 9,00 – 10,00 cxa
Suco laranja – copo 300 ml3 1,00 uni
Suco natural de uva – 300 ml3 1,50 uni
Caldo de cana – copo 300 ml3 1,00 uni
Cookies integrais 3,50

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

8,50 sc
5,45 sc
91,00 tn

Dólar comercial Compra: 1,768
Venda: 1,770

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

545,00
630,00 – 730,00


