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Histórias de Vidas

A Longevidade de um Casal de Agricultores:
Rufino e Luiza da Fonseca

A

través do professor
da
Udesc,
Edir
Oliveira da Fonseca,
conheceu-se o casal
de agricultores Rufino
Rosa da Fonseca e Luiza Oliveira da Fonseca
(Figura 1). O casal reside no município de
Chapecó, na comunidade rural de Linha
Boa Vista, onde vivem
desde que se conheceram e casaram. Estão
unidos há 56 anos, fortes e saudáveis.
A Sra. Luiza, com
seus atuais 72 anos
de idade, nasceu em
1940, na linha Cascavel, próximo a Faxinal
dos Rosa. O Sr. Rufino que tem 79 anos,
nasceu ali mesmo – no
Faxinal dos Rosa em
1933 em terras adquiridas pelos seus
avós há aproximadamente 100 anos. Ele
conta que sua família
mudou-se para a atu-

Paulo Ricardo Ficagna(1)

al propriedade quando tinha sete anos de
idade. A mudança foi
realizada no lombo de
cavalos, com auxílio de
cargueiros - os porcos
eram tocados na corda e os leitões levados
dentro do cesto, tempo
que ainda nem existia
carroça na região, lembra seu Rufino.
Para ir à escola,
eram três quilômetros
a cavalo. Suas histórias com o cavalo o
acompanham até os
dias atuais, pois ainda
participa de cavalgadas, algumas de longa
distância, com seu fiel
companheiro, o cavalo
“Grego” que também
trabalha com arado,
na lida do gado e no
tiro de laço (Figura 2).
A última façanha foi a
cavalgada de Chapecó a Irani em outubro
deste ano, em homenagem aos 100 anos da
Guerra do Contestado.

Figura 1. O casal Sr. Rufino e a Sra. Luiza sentados na caixa de lenha
e ao lado de uma “tulha” para guardar erva mate, ambas fabricadas
pelo Sr. Rufino.

Figuras 2 . Sr. Rufino com seu fiel companheiro de cavalgada e trabalho - o cavalo“Grego”.

Por isto, seu Rufino faz
questão de dizer “fui
criado em lombo de
cavalo”.
Depois da chegada
das carroças, seu Rufino trabalhou como
carroceiro prestando
serviço de transportes: de mudanças, de
grãos, entre outros.
Aos 20 anos aprendeu
a lavrar com boi. Quem
lhe ensinou este ofício
foi o avô de Luiza, neta
com quem começou a
namorar. Casaram-se
três anos mais tarde
e vivem em união até
hoje, após 56 anos de
companheirismo. Desta união, tiveram dez
filhos dos quais sete
estão vivos; treze netos
e três bisnetos.
O casal acompanhou
o processo de modernização da agricultura.
Trabalharam com produção de aves e suínos
no sistema de integração; compraram trato-

(1) Professor Colaborador do Curso de Zootecnia - CEO/UDESC, Chapecó/SC.

res, máquinas e equipamentos utilizados no
manejo da propriedade, além de automóvel.
São fãs da Wolkswagen, pois começaram
com a famosa Brasília
que não ficava nos atoleiros, depois um fusca
e atualmente possuem
um Gol.
Nos últimos 15 anos,
Dona Luiza e Seu Rufino foram feirantes em
um bairro de Chapecó – Passo dos Fortes.
Só pararam de “fazer a feira” este ano.
Quando questionados
sobre o que comercializavam, a resposta foi
“de tudo um pouco”.
Porém, a especialidade
eram os derivados de
cana de açúcar: açúcar mascavo e diversas
variedades de rapadura além de uma boa
cachaça produzida em
parceria. Na feira, seu
Rufino tinha fama de
contador de causos e

piadas, o que alegrava
a freguesia.
Seu Rufino é um artesão de mão cheia;
trança couro e taquara,
faz móveis sob medida
e construiu a própria
casa que é enfeitada
com as flores cultivadas pela Sra. Luiza (Figura 3).
Considerando a idade do casal, aparentam boa condição de
saúde, lucidez, vigor
físico, tranquilidade e
descontração. Segundo eles, a boa saúde
e a longevidade, estão
associadas aos hábitos
de vida como a boa ali-

mentação, não terem
fumado, ao trabalho
que proporciona atividade física, repouso
tranquilo e o convívio
com a família. Acrescentam o fato de consumirem bebida alcoólica só com moderação.
A este respeito, relatam
que quase sempre tomam um “aperitivo” de
uma boa pinga, além
do consumirem vinho
diariamente, este, feito
pela própria família.
Deseja-se felicidades,
saúde e longa vida a
estas pessoas que são
personagens vivas da
nossa história.

Figura 3. O casal na varanda da casa.
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Observatórios Tecnológicos Setoriais de Santa Catarina:
A Agricultura Familiar como foco da Região Oeste Catarinense

A

Daniela Folador(1), Morgana Gazzoni(1) & Maria Luísa Appendino Nunes(2)

aquisição
de
informações
atualizadas e
de qualidade são pontos fundamentais para
o sucesso de empreendedores rurais, profissionais ligados à área
das ciências agrárias,
pessoal em treinamento para atuação no setor, etc.. Neste contexto, a democratização
da internet conferiu a
estes indivíduos uma
ferramenta ao mesmo
tempo importante e
perigosa. A rede virtual
trás uma grande oferta
de conhecimentos, porém nem todas confiáveis.
A necessidade de atualização constante vem
ao encontro do propósito dos Observatórios
Tecnológicos Setoriais
de Santa Catarina. Este
projeto visa gerar instrumentos de apoio ao
desenvolvimento tec-

nológico e inovações da
economia catarinense.
Elaborado pela UDESC
e com apoio da FINEP
e da FAPESC, o projeto conta com diferentes observatórios, com
temáticas promissoras
e condizentes com as
diferentes regiões do
estado (Figura 1).
O pacote de atualidades dentro de cada
área dos observatórios
tecnológicos
permite
o estabelecimento de
uma ligação entre acadêmicos,
empresas,
profissionais da área e
produtores, o que faz
com que os conhecimentos teórico e prático auxiliem no desenvolvimento de técnicas
que façam a diferença
dentro de cada setor.
Mais
precisamente aqui no Oeste Catarinense, o projeto
abrange o Setor da
Agricultura Familiar e

Agronegócio, de forma
a desenvolver um canal eletrônico que lança diariamente atualidades do setor, dentro
de diversas linhas do
conhecimento, beneficiando a transmissão de conhecimentos
científicos e saberes
regionais.
Atendendo aos pressupostos do projeto e
à nítida vocação que
a Região Oeste Catarinense possui junto à
agropecuária, o portal
tem como meta que
seus usuários estabeleçam redes de cooperação, com capilaridade local e setorial.
Atualmente, o Observatório Tecnológico do
Setorial da Agricultura
Familiar está sendo gerido por professores e
acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Engenharia de Alimentos
da UDESC.

Figura 1 – Diferentes observatórios tecnológicos setoriais de Santa Catarina, com destaque ao Setor da
Agricultura Familiar no Oeste Catarinense.

O endereço eletrônico para acesso do portal é
http://www.observasc.net.br/agriculturafamiliar/.

(1) Acadêmicas do Curso de Zootecnia da UDESC, Chapecó/SC; (2) Professora do Curso de Zootecnia da UDESC, Chapecó/SC
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Agrotóxicos na água podem
ser causa de alergias

m estudo publicado na revista
americana Anais de Alergia,
Asma e Imunologia
chama a atenção para o
aumento da incidência
de alergias a alimentos
nos Estados Unidos,
e diz que agrotóxicos
usados para purificar a
água podem ser a causa do problema. Segundo a pesquisa, já são 15
milhões de pessoas que
sofrem de alergias alimentares no país.
Entre as causas principais estaria uma alta
presença de diclorofenóis, substância química usada em agrotóxicos em plantações
e para purificar a água
distribuída na rede de
tratamento.
“Nossa pesquisa mostra que altos níveis de

agrotóxicos que contêm diclorofenol podem
diminuir a tolerância
alimentar em algumas
pessoas,
causando
alergias alimentares”,
diz a alergista Elina
Jerschow, da Associação Americana de Alergia, Asma e Imunologia
(ACAAI, na sigla em inglês).
“Este químico é encontrado com frequência em agrotóxicos
usados por fazendeiros, em produtos para
controlar insetos e pragas, e na água tratada”,
acrescenta.
De 10.348 pessoas que participaram
de um levantamento
do governo em 2005
e 2006, 2.548 tinham
altos níveis de diclorofenóis na urina e 2.211
foram incluídos na pes-

www.jornalsulbrasil.com.br

quisa da ACAAI. Neste
segundo grupo, 411 tinham alergias alimentares e 1.016 tinham
alergias a elementos do
meio ambiente.
O Centro de Controle
e Prevenção de Doenças americano diz ter
registrado um aumento
de 18% no número de
casos de alergias entre
1997 e 2007. As mais
comuns são as intolerâncias a leite, ovos,
amendoins, trigo, castanhas, soja, peixe e
frutos do mar.
“Estudos
prévios
mostraram que tanto
as alergias alimentares
quanto aquelas ligadas
a poluição ambiental
estão aumentando nos
Estados Unidos. Os resultados do nosso estudo sugerem que essas
duas tendências podem

estar conectadas, e que
o elevado uso de agrotóxicos e outros químicos está associado com
uma maior incidência
de alergias alimentares”, explica a médica
que chefiou o estudo.
E a equipe avisa que
evitar tomar água da
torneira pode não ser
a solução. “Outras fontes de diclorofenóis,
como frutas e vegetais
tratados com agrotóxicos, podem ter um papel mais representativo
para causar alergias”,
disse Jerschow. Os sintomas de alergias podem variar de uma leve
irritação a reações que
podem colocar a vida
em risco, incluindo um
choque anafilático.
Fonte:
g1.globo.
com/ciencia-e-saude
(03/12/2012)
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Acadêmicos de Zootecnia conhecem
experiências de produtores da CooperFamiliar
Aline Eberhard(1)

O

s acadêmicos
do curso de
Zootecnia da
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC que estão
cursando a disciplina
“Agricultura Não Convencional” participaram
de uma saída de campo.
Nesta forma de intercâmbio, visitaram experiências de organização
produtiva
construída
pela Cooperfamiliar.
Na propriedade do Sr.
Selvino Nalim e Silvana
Malagutti (pai e filha),
na Linha Amizade, Nova
Itaberaba/SC, foi apresentada a experiência
da produção de leite a
base de pasto através
do sistema de Pastoreio
Racional Voisin (Figura
1). São 3,0 hectares (divididos em 31 piquetes),
utilizados como alimentação para as oito vacas
em lactação que produzem aproximadamente
80 litros de leite/dia.
“Neste local os acadêmicos puderam ver na
prática, como acontece
o manejo e os consórcios de plantas nas pastagens, organizadas em
piquetes. Viram também uma propriedade

diversificada, que também produz para o autoconsumo, menos dependente do mercado”,
disse o Técnico Agrícola
da Cooperfamiliar, Ezequiel Giaretta.
A propriedade de Selvino e Silvana está passando pelo processo de
transição do sistema
convencional para o
agroecológico, buscando a certificação de leite orgânico. Cinco fases
desta transição já foram
implantadas
visando
melhorar a qualidade
do produto, são elas: a
plantação de pastagens
perenes; piqueteamento, sobresemeadura no
inverno; controle de bernes e carrapatos com o
uso de homeopatia e fitoterapia; sombreamento e água nos piquetes.
“Um ponto que merece
destaque é a não utilização de agrotóxicos na
produção de pastagem.
A construção de alternativas não convencionais é o que diferencia o
leite produzido na propriedade de Selvino e
Silvana”, disse Giaretta.
Após dois anos em
transição (sistema convencional para agroeco-

Figura 1. Visita aos piquetes das pastagens
(1) Assessora de imprensa da Fetrafsul/Cut

Sul brasil

lógico), percebeu-se uma
pequena diminuição na
produção de leite, porém, os gastos diminuíram consideravelmente
e o retorno financeiro é
o mesmo. “Independente da estrutura organizativa das propriedades
é possível sim, produzir
um leite agroecológico,
exemplo disso é o da
Família Nalim”, disse a
presidenta da Cooperfamiliar, Sandra Bergamin.
A
segunda
visita
ocorreu na Agroindústria Bergamin (Figura
2), localizada na Linha
Dianista,
Cordilheira
Alta/SC. Cinco famílias
trabalham na agroindústria que produz panificados e comercializa de forma direta ao
consumidor e também
através do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e
do Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA). “Esse trabalho
que envolve as famílias
e gera renda para todos
os integrantes, permite a sucessão familiar
na propriedade”, disse
Sandra, que relatou a
trajetória da Cooper-

Ficagna

Figura 2. Vista frontal da agroindústria familiar construída junto às propriedades rurais

familiar e do trabalho
desempenhado
pela
Cooperativa em dezessete anos. “Uma aula
de história viva”, disse
Ficagna, professor da

Udesc.
Pelos relatórios apresentados, os acadêmicos puderam perceber
que há possibilidades
de se construir pro-

jetos viáveis, rentáveis e sustentáveis na
agricultura
familiar,
através do trabalho organizado pela Cooperfamiliar.

Os principais programas desenvolvidos pela Cooperfamiliar na construção de alternativas sustentáveis para a inclusão social das famílias, são:
1- Programa das Agroindústrias Familiares: desenvolve um trabalho em
parceria com a Unidade Central das Agroindústrias Familiares (UCAF) na
disponibilidade de profissionais capacitados para a legalização das unidades através de filiais. São nove unidades que desenvolvem atividades de
embutidos, pães, doces, sucos e processamento de verduras.
2-Programa de Agroecologia: é composto por dois grupos da rede Eco
Vida, onde trabalham suas propriedades de forma sustentável. Fazem parte
desse Programa as Feiras de Produtos Agroecológicos em Chapecó.
3- Programa de Comercialização: o fomento a comercialização direta é o
centro do trabalho. Atua nos programas institucionais como o da Alimentação Escolar (Pnae) e o Programa de aquisição de Alimentos da Agricultura
Familiar (PAA) garantindo um preço justo de mercado as famílias.
4- Programa do Leite: através da organização dos associados produtores
de leite, a cooperativa articula 290 famílias, desde o trabalho produtivo
com a orientação técnica até a comercialização, buscando-se, através das
negociações coletivas, um preço justo pelo litro de leite. A estratégia de
organização se desenvolve através de construção de possibilidades produtivas, industrialização e comercialização do produto. Busca-se construir um
produto diferenciado e obtenção da certificação do 1º leite da agricultura
familiar livre de brucelose e tuberculose.
5- Programa de acompanhamento técnico: presença técnica permanente
nas propriedades para execução do planejamento e de projetos que tornem
as propriedades sustentáveis.

www.jornalsulbrasil.com.br
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Indicadores

Agenda
Tempo
Onda de calor com temperaturas altas em SC nos
próximos dias
Quinta-feira (06/12): Sol entre nuvens em SC, com
pancadas isoladas de chuva principalmente entre a
tarde e início da noite. Risco de temporal e granizo isolado devido à formação de uma nova frente fria no RS.
Temperatura alta, variando de 34°C a 38°C no Oeste,
Vale do Itajaí e Litoral.
Sexta-feira (07/12): Nebulosidade variável no decorrer
do dia em todo o Estado, devido ao deslocamento de
uma frente fria pelo litoral do RS e de SC, causando
pancadas de chuva a partir da manhã do Oeste ao
Litoral Sul e, em todas as regiões entre a tarde e noite.
Risco de temporal e granizo isolado. Temperatura alta,
entre 37°C e 40°C no Oeste, Vale do Itajaí e Litoral, com
sensação de ar abafado.
Sábado (08/12): Tempo instável com predomínio de
nuvens, algumas aberturas de sol e condições de chuva
e temporal isolado devido à frente fria no Litoral de SC.
A temperatura diminui.
Domingo (09/12): Uma massa de ar seco e com temperaturas mais amenas deixa o tempo firme com sol em
SC. Temperatura agradável.
TENDÊNCIA de 10 a 20/12/2012
Boa parte desse período será marcado pela presença
de sol e calor em SC, com pancadas de chuva isolada
entre a tarde e noite associado ao aquecimento. Entre
os dias 16 e 17 uma nova frente fria deve se deslocar
pelo Sul do Brasil.
PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL/SC
DEZ/2012, JAN e FEV/2013
Início do verão no Hemisfério Sul:
21/12 às 08h e 11min
Chuvas
A previsão para o trimestre é de chuva dentro a abaixo
da média climatológica em SC, sendo irregulares no
tempo e no espaço. Essa previsão implica em períodos
de estiagem para alguns municípios e impacto na agricultura e abastecimento de água no Estado, especialmente no mês de dezembro que deve ter um número
maior de dias secos. Por outro lado, a previsão é de um
verão otimista para o turismo e lazer.
Temperatura
A previsão é de temperatura acima da média climatológica, ou seja um verão mais quente do que o normal.
Pelo menos uma a três ondas de calor (período prolongado com dias consecutivos de calor intenso) são
esperadas no trimestre, podendo quebrar recordes.
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram (ciram.epagri.sc.gov.br)

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 – 20/12/2012

Sul brasil

08 e 09/12 - 3º Arrancadão de Caminhões
“Um dos Maiores Eventos do Gênero no Sul do Pais
Local: Autódromo Internacional de Chapecó
Contato e Maiores Informações: Virginea Franceschi
Telefone: (49)3324-5001
E-mail: truckclubechapeco@truckclubechapeco.com.br
www.acscaminhoes.com.br
Promotor: Truck Clube Chapecó.
09/12 - O Desejado - Grupo Anima
Categoria: Música
SINOPSE: o Grupo ANIMA traça um perfil mnemônico da
música do imaginário brasileiro que lança seus rizomas nas múltiplas tradições formadoras nossas: indígena, africana, islâmica e
ibérica.
Recomendação etária: Livre
Dia: 09 de Dezembro de 2012
Horário: 20h
Local: Teatro SESC Chapecó
11/12 - Lançamento Documentário Operário das Letras.
Categoria: Cinema
SINOPSE: O documentário “O Operário das Letras”, relata a
história pessoal e profissional de um jornalista autodidata que
atuou por mais de 40 anos na imprensa gaúcha e do oeste catarinense, João Roman Vieda. Vieda foi editor chefe do primeiro
Jornal diário de Chapecó, o Diário da Manhã. O vídeo tem 34
minutos.
Recomendação etária: Livre
Horário: 20h
Local: Teatro SESC Chapecó
11/12 - Exposição As Free as a Bird - Tão Livre Quanto Um
Pássaro. Artista Feca Lanfredi.
Categoria: Artes Visuais
SINOPSE: Fernanda Lanfredi mais conhecida como Feca, estuda Design Visual e é tatuadora, paralelo a isso desenvolve uma
pesquisa que mistura, música, aquarela e ilustração. Na exposição As free as a Bird - Tão Livre Quanto Um Pássaro, a liberdade
é o fio condutor da produção de Feca, usando diferentes suportes,
seu trabalho reúne caligrafia e humor com traços delicados
Recomendação etária: Livre
Horário: 19h
Local: Galeria de Artes de Chapecó

Procura-se um lar
Esta mãezinha foi encontrada junto com os filhotes. Os dois já
foram doados, mas como ela tem pouco mais de um ano, enfrenta
mais rejeição. Ela é muito dócil e está mais carente do que nunca,
precisando de uma família amável. Ela será castrada assim que
for adotada. Quem quiser uma companheira fiel pode entrar em
contato pelos fones 8414-0090 ou 9997-3221

R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

3,08 kg
3,02 kg

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*.

4,50 kg
3,20 kg
110,00 sc
33,00 sc
30,50 sc
70,00 sc
0,83 lt

Adubos NPK (9:33:12)1
(5:20:20)1
AlfaMilho c/micronutrintes 1

69,50 sc
60,00 sc
66,00 sc

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)
Queijo de Ovelha3
Ovos
Banana prata do rio Uruguai3
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)
Cookies integrais

1,93 kg
97,00 ar
99,00 ar
101,00 ar

10,00 sc
14,00 sc
335,00 ton
11,00 – 13,00 kg
12,00 – 17,00 kg
7,50 – 17,00 kg
6,50 – 9,00 kg
5,50 – 14,00 kg
8,80 – 9,60 kg
3,00 uni
35,00 kg
3,00 dz
2,00 kg
18,00 kg
8,50 – 9,50 kg
11,00 kg
8,00 – 12,00 kg
13,40
10,00 – 12,00 cxa
1,00 uni
2,00 uni
1,50 uni
3,50

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

Datas Comemorativas
07/12 - Dia do Pau-Brasil
10/12 - Dia Internacional dos Direitos
Humanos
11/12 - Dia do Arquiteto
14/12 - Dia do Engº da Pesca
15/12 - Dia do Jardineiro

www.jornalsulbrasil.com.br

Dólar comercial
Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

10,00 sc
6,10 sc
91,00 tn
Compra: 2,0955
Venda: 2,0970
622,00
700,00 – 800,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 05/12/2012
* 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.
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