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A coccidiose é 
uma patologia 
gastrointesti-

nal infecciosa que afe-
ta ruminantes, suínos, 
aves e canídeos. Co-
nhecida popularmente 
como curso vermelho 
ou enterite hemorrá-
gica, a coccidiose é 
causada por várias 
espécies de protozoá-
rios, mas uma espécie 
de forma geral é o seu 
principal causador: gê-
nero Eimeria. e se ca-
racteriza pela presença 
de sangue nas fezes 
dos animais afetados.

O coccídeo ataca as 
células da mucosa in-
testinal causando le-
sões severas muitas 
vezes irreversíveis, oca-
sionando uma dimi-
nuição na absorção de 
nutrientes. Os animais 
sofrem perda de peso, 

desidratação, retardo 
no crescimento, ane-
mia crônica com gran-
des índices de morta-
lidade. A doença em 
si se caracteriza pela 
presença de sangue 
nas fezes dos animais 
afetados. Este parasita 
é eliminado pelas fezes 
na forma de oocisto 
– que na realidade se 
assemelha muito com 
um “ovo”, e quando 
entra em contato com 
um novo hospedeiro 
passa a se desenvol-
ver e se multiplicar. A 
quantidade de oocistos 
ingeridos e a multipli-
cação do parasita no 
hospedeiro agravam 
ainda mais a enfermi-
dade. A multiplicação 
dos coccídeos provoca 
a destruição de células 
do hospedeiro, além 
disso, outro fator de 
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relevância é a localiza-
ção dos coccídeos, pois 
quanto mais profunda 
a infestação na muco-
sa, mais agravante se 
torna a doença. 

A fase infecciosa 
ocorre quando o oo-
cisto encontra-se es-
porulado (Figura 1). 
Dentro do oocisto 
existem as formas in-
fectantes do coccídeo 
que são chamadas de 
esporocistos. Quando 
um animal hospedei-
ro ingere alimento ou 
água contaminados 
por oocistos, o oocisto 
ingerido libera os es-
porozoítos, e estes por 
sua vez irão invadir 
as células da mucosa 
intestinal multiplican-
do-se e causando as 
lesões. A célula infec-
tada se rompe, libe-
rando o oocisto que irá 
ser eliminado do hos-
pedeiro pelas fezes. No 
ambiente o parasito é 
disperso pela ação do 
vento, fezes, roupas e 
insetos, contaminando 
alimentos e água. 

A bovinocultura tem 
sido uma das criações 
mais afetadas por es-
tes parasitos. Nos ru-
minantes quando a 
doença torna-se mais 
severa ocorre a frag-
mentação de partes 
da mucosa com conse-
quente hemorragia. A 
destruição das células 
provoca uma atrofia 
das vilosidades, dimi-
nuindo a absorção de 
lipídeos, proteínas, vi-
taminas e inúmeros 
outros nutrientes ne-
cessários ao bom de-
senvolvimento do ani-
mal. Além disso, essas 
alterações provocam 

redução da atividade 
enzimática, dificultan-
do a digestão.

As aves também 
são afetadas por esta 
zoonose, causando 
perdas de produção. 
A coccidiose além 
de provocar enteri-
te e diarréia, propicia 
a infecção das aves 
por outros patógenos 
oportunitas. Ao afetar 
as vilosidades intesti-
nais ocorre a diminui-
ção da área de contato 
reduzindo também a 
absorção de nutrien-
tes como zinco, cálcio, 
glicose e metionina. 

 Tanto na avicultura 
como na pecuária as 
perdas de produção 
relacionadas à cocci-
diose tem sido muito 
descritas nos últimos 
tempos, preocupando 
os criadores, pois em 
muitos casos a cura é 

Figura 2. ciclo da coccidiose em bovinos (fonte: www.acrileite.com).

Figura 1. imagem de um oocisto com quatro esporozoítos (formas 
infectantes) em seu interior.

os principais sintomas da coccidiose são:

- fezes aquosas com fragmentos de epitélio e 
muco,
-diminuição da ingestão dos nutrientes (causa-
da pelas lesões),
- perda de apetite, retardo de crescimento e 
anemia crônica,
- desidratação e consequente perda de peso.

difícil, tornando-se as-
sim a prevenção muito 
importante. 

Alguns fatores po-
dem contribuir para 
a infestação dos ani-
mais, como o manejo 
extensivo com confi-
namento, a aglome-
ração de animais de 
idades diferentes em 
um mesmo local, más 
condições de higiene 
dos locais e manejo 
deficitário dos mes-
mos. A contamina-
ção das pastagens é a 
principal via de trans-

missão da doença 
para o gado. 

Algumas medidas 
profiláticas podem 
evitar ou diminuir a 
infecção de animais 
por esta zoonose, 
como: manter o local 
de confinamento dos 
animais em boas con-
dições, cuidados com 
a alimentação e água. 
O tratamento dos 
animais infectados é 
sempre muito impor-
tante, já que este pode 
transmitir a doença 
para todo o rebanho.
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A Agência Nacio-
nal de Vigilân-
cia Sanitária 

(ANVISA) determinou 
em 2006 que as em-
presas de alimentos 
são obrigadas a in-
dicarem nos rótulos 
de seus produtos a 
quantidade de gordu-
ra trans presente nos 
alimentos. 

A gordura trans é 
utilizada para melho-
rar a consistência, o 
sabor e a vida de pra-
teleira de alguns ali-
mentos, sendo obtida 
através de processos 
de hidrogenação de 
gorduras de origem 
vegetal ou animal. 
Após este processo, 

a gordura apresenta-
rá uma consistência 
mais sólida que a ini-
cial. Os produtos de 
origem animal apre-
sentam baixa quan-
tidade desta gordura. 
Já os produtos indus-
trializados, tais como 
margarina, sorvete, 
bolachas recheadas, 
pipocas de micro-
ondas, chocolates, 
pães e salgadinhos 
apresentam grandes 
quantidades.

Na década de 50, 
por se tratar de um 
produto de origem 
vegetal, foi usada em 
larga escala na indús-
tria de alimentos por 
acreditar que não ofe-

receria risco a saúde 
humana. Estudos re-
centes provaram que 
o consumo em exces-
so desta gordura au-
menta a produção do 
LDL (mau colesterol) 
e, consequentemente 
a diminuição do HDL 
(bom colesterol) ele-
vando o risco de ar-
teriosclerose, infarto 
e acidente vascular 
cerebral.

Recomenda-se que 
o consumo de gordu-
ra trans diária não ul-
trapasse a quantidade 
de 2,2 g. Os rótulos 
dos alimentos indus-
trializados, segundo a 
ANVISA, devem trazer 
a informação nutri-

cional por porção, in-
cluindo a medida ca-
seira correspondente. 
Quando a quantidade 
de gorduras trans for 
menor ou igual a 0,2 
g, a informação nu-
tricional por porção 
será expressa como 
“0 (zero)” ou “não con-
tém”.

Atualmente, as in-
dústrias trabalham 
com duas alternativas 
para substituir a gor-
dura trans sem que 
seus produtos percam 
propriedades e sa-
bores. A primeira al-
ternativa é a gordura 
interesterificada (pro-
cesso que solidifica 
os óleos vegetais sem 
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Gordura Trans, Sua Saúde e a 
Indústria de Alimentos

formação de gordura 
trans). A segunda al-
ternativa é a utiliza-
ção do óleo de palma 
(mesmo hidrogenado 
não se transforma em 
gordura trans). A uti-

lização em maior es-
cala destes substitu-
tos esbarra no custo 
de produção, tornan-
do necessárias reade-
quações na formula-
ção dos produtos. 

Muitos indi-
víduos afir-
mam que o 

envelhecimento vem 
acompanhado por 
uma grande probabi-
lidade de desenvolver 
doenças. É importante 
esclarecer que enve-
lhecer não é sinônimo 
de adoecer, principal-
mente quando se pos-
sui uma rotina com 
hábitos saudáveis.

 Quando o ciclo 
do envelhecimento é 
realizado com autono-
mia, independência, 
boa alimentação e con-
dição física, práticas 
sociais, com incentivo 
para que permaneçam 
ativos, os idosos são 
auxiliados de forma 
significativa na sua 
qualidade de vida, en-
fatizando a idéia de 
que uma vida ativa é 
capaz de manter sua 
capacidade funcional. 
Um exemplo foi o ca-
sal de agricultores, 

Sr. Pedro Alves Kilian 
(Vovô Pedruca) e Sra. 
Elza Nogueira da Rosa 
Kilian (Vovó Elza). Ca-
sados por 75 anos, ele 
ainda vive e está com 
102 anos. Ela, falecida 
a pouco tempo, viveu 
até aos 96 anos. O ca-
sal atribuía a longevi-
dade aos fatores gené-
ticos, associados aos 
hábitos de vida como 
a boa alimentação, ao 
trabalho que propor-
cionou atividade física, 
repouso tranquilo e ao 
convívio social com a 
família e a comuni-
dade de Faxinal dos 
Rosas, onde moraram 
desde criança (Figura 
1).

O lazer é um conjun-
to de atividades que 
gera satisfação, dis-
tração, divertimento, 
proporciona bem estar 
e elimina o desgaste 
físico-mental produ-
zido pela rotina. Para 
tanto, existem grupos, 

comunidades de apoio 
e programas para ido-
sos que fornecem ati-
vidades diferenciadas 
para proporcionar la-
zer e por isso deve-se 
incentivar a sua parti-
cipação.

Crenças dizem que 
envelhecer torna o ido-
so menos inteligente. 
Pelo contrário; o idoso 
compreende o que lhe 
é repassado e por isso 
considera-se que as 
interações sociais fa-
cilitam a disseminação 
de informações.

Os centros de convi-
vência que desenvol-
vem atividades sociais 
possuem basicamente 
os seguintes objetivos:

• Promover saúde; 
• Promover qualida-

de de vida;
• Incentivar a inte-

gração com atividades 
culturais; 

• Oferecer um am-
biente para que pos-
sam preencher seu 

1 acadêmicas do cuRso dE EnFERmagEm - cEo/udEsc. chapEcó/sc
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Importância da Interação Social para o Envelhecimento Saudável

tempo livre; 
• Valorizar sua histó-

ria de vida.
Estes objetivos são 

atingidos através de 
atividades folclóri-
cas, teatro, oficinas, 
música, dança, coral, 
modelagem, pintura, 
artesanato, palestras, 

seminários, conver-
sas, cursos, filmes, 
vídeos, comemorações 
ou calendário festi-
vo, hidroginástica, gi-
nástica, caminhada, 
alongamento, ativida-
des esportivas, além 
de viagens, excursões, 
passeios e turismo so-

cial. 
Por conseguinte, o 

convívio social, através 
da integração do ido-
so em grupos, faz com 
que ele se sinta ama-
do, respeitado, útil, 
melhorando significa-
tivamente sua quali-
dade de vida.

Figura 1. o casal de agricultores, sr. pedro alves kilian e sra. Elza nogueira da Rosa kilian na varanda da 
casa com a bisneta camila. 
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Curso de Zootecnia da UDESC realiza o lançamento do 
projeto “ConectaZOO”

Aconteceu no 
último dia 11 
de outubro de 

2012 o I ConectaZOO, 
evento realizado pelo 
Curso de Zootecnia 
(Figura 1), em parceria 
com a Cooperfamiliar, 
Secretaria da Agricul-
tura de Chapecó, Nú-
cleo de Criadores de 
Bovinos de Chapecó e 
EPAGRI. 

O ConectaZOO é um 
projeto do Curso de 
Zootecnia da UDESC, 
que se baseia em um 

ciclo de debates em 
regime contínuo para 
suprir demandas es-
pecíficas da Produção 
Animal. A ideia central 
é permitir que dife-
rentes atores do setor 
agropecuário estejam 
conectados com a Uni-
versidade, de forma a 
aproximar pesquisa, 
geração de conheci-
mento e meio produti-
vo.

A primeira edição do 
ConectaZOO focou a 
bovinocultura leiteira e 

aspectos relacionados 
à eficiência e organiza-
ção da produção. Abor-
daram esta temática o 
pesquisador Francis-
co Heiden do Institu-
to CEPA/EPAGRI e o 
Prof. Carlos Eduardo 
Oltramari, da UDESC/
Curso de Zootecnia. O 
evento foi realizado em 
paralelo à Expomerco, 
no parque da EFAPI e 
teve a participação de 
50 produtores de leite 
da região, autoridades 
locais ligadas ao se-
tor agropecuário, bem 
como acadêmicos do 
Curso de Zootecnia da 
UDESC (Figura 2). Os 
produtores participan-

tes do evento recebe-
ram um modelo de pro-
tocolo para realização 
do controle zootécnico 
de suas propriedades, 
parte integrante do 
projeto de extensão de 
Controle Zootécnico de 
Rebanhos da UDESC/
CEO. Esta metodolo-
gia de interação usan-
do estes instrumentos 
será tradicionalmente 
adotada nas próximas 
edições do Conecta-
ZOO.

Na ocasião do I Conec-
taZOO também foram 
apresentados outros 
projetos do Curso de 
Zootecnia da UDESC. 
Um deles, o “Obser-

vatório Tecnológico do 
Oeste de Santa Catari-
na” é uma plataforma 
virtual que concentra 
informações relevantes 
para a Agricultura Fa-
miliar e o Agronegócio, 
possibilitando que os 
internautas se atuali-
zem e interajam com a 
Universidade. Maiores 
informações podem ser 
obtidas pelo endereço 

(http://www.obser-
vasc.net.br/agricul-
turafamiliar/). Outro 
projeto apresentado foi 
o de Controle Zootéc-
nico de Rebanhos que 
pretende auxiliar os 
produtores no geren-
ciamento de suas pro-
priedades, calculando 
índices produtivos e 
indicando melhorias a 
serem adotadas.

o conectazoo tem previsão de realizar a sua 
segunda edição junto à mercolactea 2012, no 
próximo dia 10 de novembro. a temática desta 
vez será “manejo reprodutivo e controle parasito-
lógico de bovinos e ovinos”. maiores informações 
podem ser obtidas pelo e-mail conectazoo.ceo@
udesc.br ou por telefone (49) 3322-4202.

Figura 1. Equipe de organização do i conectazoo.
Figura 2. produtores de leite da região, autoridades locais ligadas ao 
setor agropecuário e acadêmicos do curso de zootecnia participan-
do do evento. 

Agrotóxicos na berlinda
A busca por uma 

a l imen tação 
saudável faz 

com que aumente cada 
vez mais o consumo 
de produtos orgânicos 
no país. Números do 
Projeto Organics Brasil 
apontam que o consu-
mo no setor cresceu 
40% no último ano. Re-
sultado de uma produ-
ção sem uso de agrotó-

xicos e que respeita os 
aspectos ambientais, 
sociais e culturais, 
os orgânicos ganham 
espaço na mesa dos 
brasileiros. Hoje já são 
frutas, verduras, mel, 
cereais, cosméticos e 
tecidos produzidos a 
partir de matérias-pri-
mas sem o uso de pro-
dutos químicos. 

O Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) apoia 
a prática, por meio da 
Política Nacional de 
Agroecologia e Produ-
ção Orgânica (PNAPO), 
instituída pelo governo 
federal no último mês 
de agosto. “Estamos 
também apoiando a 
formação da Comissão 
Nacional de Agroecolo-
gia e Produção Orgâ-
nica e o Ministério do 
Desenvolvimento Agrá-
rio (MDA) na elabora-
ção de um edital para 
assistência técnica e 
extensão rural, a partir 
de 2013, para atender 
a 50 mil famílias para 
a produção de bases 
agroecológicas”, deta-
lha o coordenador da 
Gerência de Agroextra-
tivismo da Secretaria 
de Extrativismo e De-

senvolvimento Rural 
Sustentável do MMA 
João D’Angelis.

Resíduos – Em rela-
ção aos benefícios do 
consumo de orgânicos, 
D’Angelis destacaainda 
“Esse tipo de alimento 
faz bem para a saúde, 
para a natureza e para 
a economia local, o que 
garante a sustentabili-
dade da produção”. Se-
gundo D’Angelis, são 
alarmantes os dados 
de contaminação de 
alimentos por resíduos 
de agrotóxicos. “Estu-
dos da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) mostram 
que, em 2010, 75% 
das amostras de 18 
alimentos apresenta-
ram resíduos de agro-
tóxicos”.

Um dos objetivos da 
Política Nacional de 
Agroecologia e Produ-
ção Orgânica, lança-
da no último mês de 
agosto, é ampliar o 
número atual de 200 
mil para 300 mil fa-
mílias envolvidas com 
produção orgânica e 
em bases agroecoló-
gicas até 2014. Além 
disso, o governo busca 
incentivar o consumo 
desses produtos pela 
população. 

A PNAPO pretende, 
ainda, integrar, arti-
cular e adequar polí-
ticas públicas, progra-
mas e ações indutoras 
da transição agroeco-
lógica e da produção 
orgânica, contribuin-
do para o desenvolvi-
mento sustentável e a 

qualidade de vida da 
população, por meio 
do uso sustentável dos 
recursos naturais e da 
oferta e consumo de 
alimentos saudáveis.

Dessa forma, com es-
sas ações, o Ministério 
do Meio Ambiente es-
pera reduzir o uso de 
agrotóxicos e aumentar 
os índices de conserva-
ção da agrobiodiversi-
dade, além de tratar-se 
de mais um instrumen-
to público que busca 
construir agenda sus-
tentável para a socie-
dade brasileira. 

Fonte: 
Site: www.ambiente-

brasil.com.br Sophia 
Gebrim/Ministério do 
Meio Ambiente, em 
16/10/2012.
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Tempo

Indicadores

Sol em SC, com chuva no fim da semana!
Quinta-feira (25/10): No Oeste do Estado, sol entre nu-
vens. Temperatura amena na madrugada e em elevação 
no decorrer do dia.
Sexta-feira (26/10): Predomínio de nebulosidade em 
SC e condição de pancadas de chuva com trovoadas no 
decorrer do dia na maioria das regiões devido a influência 
de uma cavado (área alongada de baixa pressão). Tempe-
ratura amena pela manhã e em elevação durante a tarde.
Sábado e domingo (27 e 28/10): Nebulosidade variável 
com aberturas de sol e pancadas isoladas de chuva com 
trovoadas, especialmente na madrugada e entre a tarde 
e noite, devido a influência de uma cavado e do forte 
aquecimento. Temperatura elevada com sensação de ar 
abafado.

TENDÊNCIA de 29/10 a 08/11/2012

Entre os dias 29/10 e 01/11 persiste a previsão de dias 
mais nublados com chuva frequente em SC, por influên-
cia de sistemas de baixa pressão e a passagem de uma 
frente fria. A partir do dia 02/11 a condição é de tempo 
mais seco com sol. A temperatura se mantém mais eleva-
da em boa parte do Estado, com sensação de ar abafado 
devido a elevada umidade do ar, com diminuição passa-
geira após a passagem da frente fria.
Previsão climática trimestral:

OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO
Primavera com previsão de El Niño e mais chuva em 
Santa Catarina!

A previsão para o trimestre é de chuva normal a acima 
da média climatológica em SC, bem distribuída no tempo 
e no espaço. Na primavera aumenta o risco de temporais 
com ventania e granizo no Estado 
Outubro marca a transição do inverno para o verão e é 
um dos meses mais chuvosos do ano no Estado, com 
valores médios esperados entre 200 e 300 mm no Oeste 
e Meio Oeste, mais que o dobro em relação aos meses de 
inverno.
Em Novembro a chuva diminui em relação ao mês ante-
rior e a média mensal varia de 130 a 180 mm.
Em Dezembro a segunda quinzena é mais chuvosa em 
relação a primeira, e a chuva se concentra especialmente 
no período da tarde e noite, em forma de pancadas passa-
geiras, típicas de verão.

Com relação à temperatura a expectativa é de uma prima-
vera com temperatura mínima próxima média climatológi-
ca. Já a temperatura máxima deve ficar abaixo da média 
devido ao predomínio de dias mais nublados e a previsão 
de chuva frequente. Em Outubro ainda é possível a influ-
ência de uma ou duas massas de ar frio, com formação 
de geada especialmente nas áreas altas do Planalto Sul.

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
prficagna@hotmail.com 

publicação quinzenal
próxima Edição – 08/11/2012

Agenda

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

 

Fontes: 
Instituto Cepa/DC – dia 24/10/2012 
* 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$ 
2,75 kg 
2,80 kg 

Frango de granja vivo 1,86 kg 
Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  
- Sul Catarinense 

96,00 ar 
102,00 ar 
102,00 ar 

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

 
4,50 kg 
3,20 kg 

Feijão preto (novo) 110,00 sc 
Trigo superior ph 78 32,00 sc 
Milho amarelo 28,50 sc 
Soja industrial 70,00 sc 
Leite–posto na plataforma ind*. 0,83 lt 
Adubos  NPK   (8:20:20)1 

(9:33:12)1 

(2:20:20)1 

64,70 sc 
69,50 sc 
59,90 sc 

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

 
10,00 sc 
14,00 sc 

335,00 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 3,00 dz 
Banana prata do rio Uruguai3 2,00 kg 
Peixe limpo, fresco-congelado3 
- filé de tilápia 
- carpa limpa com escama 
- peixe de couro limpo 

 
18,00 kg 

8,50 – 9,50 kg 
11,00 kg 

Mel3 8,00 – 12,00 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 
Cookies integrais 3,50  

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

 
10,00 sc 
6,10 sc 
91,00 tn 

Dólar comercial Compra: 2,0245 
Venda: 2,0260 

Salário Mínimo Nacional 
                          Regional (SC) 

622,00 
700,00 – 800,00 

25 a 27 III - Encontro de Reabilitação Bucal do 
Oeste Catarinense - EMCOD 2012
Horário: 8h às 22h
Local: Centro de Cultura e Eventos
Contato: Mari (49) 3323-1069
Evento Gratuito

26/10 - II - Seminário Nacional de Dimensões Ma-
teriais e Eficácias dos Direitos Fundamentais
Horário: 18h30 às 22h
Local: Teatro Municipal de Chapecó
Contato: (49) 3319-2625 (Patrícia ou Narciso)
Promotor: UNOESC Chapecó
Evento Gratuito

27/10 - Jantar Dançante
Horário: 20h30
Local: CTG Vaqueanos D’Oeste
Cardápio: Churrasco Gado, Porco e Acompanhamen-

tos
Animação: Herança Nativa
Ingressos: Adulto R$ 25,00 / Infantil R$ 12,50 (7 à 12 

anos) e Crianças até 6 anos não paga.
Realização: 7º Período de Direito UNOCHAPECÓ
Venda de Ingressos com os Academicos: (49) 9141-

9772

30/10 Mostra Pedagógica da Educação de Jovens e 
Adultos
Horário: 8h às 23h
Local: Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de 

Nes - Sala Agostinho Duarte e Cyro Sosnoski
Contato: Sueli Suttili
Telefone (49) 3321-858
Promotor: Secretaria de Educação
Público Livre - Entrada Franca 

datas alusivas 
27/10 - dia do Engenheiro agrícola
01/11 - dia de todos os santos
02/11 - dia dos Finados
05/11 - dia da cultura e da ciência 

www.mercolactea.com.br


