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UTILIZAR RESÍDUO ORGÂNICO 
PARA PRODUZIR ENERGIA
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE 
OFERECE CRÉDITO SUSTENTÁVEL TAMBÉM.

A região Oeste catarinense é contemplada com um novo
laboratório público e gratuito para o diagnóstico de doenças 

em animais de produção e de estimação

Em setembro de 
2012 foi criado, 
nas dependên-

cias do curso de Medici-
na Veterinária do Insti-
tuto Federal Catarinense 
(IFC) Campus Concórdia, 
o primeiro Laboratório 
de Patologia Veterinária 
da região Oeste de Santa 
Catarina. O curso de Me-
dicina Veterinária do IFC-
-Concórdia é o único cur-
so público nessa área na 
região Oeste do estado. 

O Centro de Diagnóstico 
e Pesquisa em Patologia 
Veterinária do IFC-Con-
córdia entrou em funcio-
namento, efetivamente 
em janeiro de 2013. A 
equipe é formada por dois 
professores com doutora-
do na área de Patologia 
Animal, um técnico admi-
nistrativo e 11 estagiários 
do curso de Medicina Ve-
terinária (Figura 1).

Durante todo o ano de 
2013 foram realizadas 
aproximadamente 350 
necropsias em 35 espé-
cies diferentes. As espé-
cies de maior ocorrência 
são bovinos, suínos, ovi-
nos, cães e gatos. Nesses 
animais foram diagnos-
ticadas diversas doenças 
infecciosas causadas por 
vírus e bactérias; doenças 
parasitárias causadas por 
protozoários e helmintos, 
intoxicações por plantas 
tóxicas, além de distúr-
bios metabólicos e neo-
plásicos. 

O laboratório de Pato-
logia é especializado em 
diagnosticar os motivos 
da morte a partir de um 
exame em toda a carca-
ça do animal chamado de 
necropsia. A realização de 
necropsias para veteriná-
rios clínicos e produtores 
rurais é uma importante 
ferramenta de controle de 
doenças. Frequentemen-
te animais morrem sem 
causas determinadas. O 
desconhecimento das en-
fermidades que afetam os 
rebanhos dificulta a toma-
da de decisões baseadas 
no controle e prevenção. 
Os diagnósticos auxiliam 
na adoção de medidas 
preventivas e de controle 
de doenças, diminuem os 
custos produtivos, evitam 
gastos com tratamentos 
desnecessários e contri-
buem para uma melhor 
eficiência produtiva.

Para o laboratório po-
dem ser encaminhadas 
todas as espécies de ani-
mais, tanto de produção 
como bovinos, suínos, 
equinos, ovinos e aves, 
como animais de compa-
nhia, cães e gatos, bem 
como animais silvestres. 
Após a morte os animais 
devem ser imediatamente 
encaminhados ao labora-
tório e quando possível 
refrigerados. Em alguns 
casos pode-se solicitar 
que o atendimento ocorra 
na propriedade rural ou 
na granja. Em casos de 

animais com doença ir-
reversível é preferível que 
este seja mantido vivo até 
o momento que a equipe 
chegue ao local e então é 
realizado o procedimento 
de eutanásia (sacrifício) 
e posterior exame de ne-
cropsia. Isso evita a pu-
trefação da carcaça, que 
impossibilita que o diag-
nóstico da doença seja 
realizado. Os produtores 
podem ainda contar com 
um serviço de busca de 
animais disponível du-
rante o período letivo ou 
então visita à proprieda-
de para realização da ne-
cropsia (Figura 1). A visita 
a propriedade permite a 
obtenção de maiores in-
formações sobre o históri-
co do animal e o ambiente 
onde vivia, dados muito 
importantes para a rea-
lização do diagnóstico da 
doença. 

Todos os exames são 
realizados gratuitamen-
te, pois além de atender 
a comunidade em geral, 
têm objetivo de ensino 
para os alunos do cur-
so de Medicina Veteriná-
ria oferecido no IFC. Vale 
destacar, que para os 
alunos do curso de Vete-
rinária, o recebimento de 
animais para realização 
de necropsia é muito im-
portante, pois a prática 
permite um melhor en-
tendimento de como as 
doenças ocorrem, con-
tribuindo assim para o 

Figura 1. Equipe do Laboratório de Patologia Veterinária do IFC-Concórdia em saída a  
                    campo para realização de necropsia.

1Aluno(a) graduação em Medicina Veterinária - Instituto Federal Catarinense (IFC) - Concórdia.
2Médico Veterinário, Laboratório de Patologia Veterinária, IFC-Concórdia.
3Prof.(a) Dr.(a) do curso de Medicina Veterinária, Laboratório de Patologia Veterinária,  IFC-Concórdia.
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aprendizado. Além disso, 
as visitas às propriedades 
permitem a integração do 
aluno com a comunidade 
rural e o conhecimento 
de práticas de campo que 
complementam os conhe-
cimentos obtidos no meio 
acadêmico.

A necropsia é a princi-

pal ferramenta de diag-
nóstico para determinar a 
causa da morte dos ani-
mais, após um diagnósti-
co correto é possível pre-
venir, controlar e tratar 
doenças no rebanho de 
forma mais eficaz. 

Solicite o exame de
necropsia, é gratuito!

Centro de Diagnóstico e Pesquisa em Patologia Veterinária, Rodovia SC 283 Km 08 - 
Vila Fragosos  Concórdia- SC. Caixa postal 58. CEP: 89700-000 - Fone: 49-34414854
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USAR O CARRO PARA PASSEAR
E A BICICLETA PARA TRABALHAR
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE 
VOCÊ É QUEM DECIDE O CAMINHO TAMBÉM.

Campus Oeste da Udesc Completa e Comemora 10 Anos

A Universidade 
do Estado de 
Santa Cata-

rina (UDESC) come-
morou neste dia 10 
de março, os 10 anos 
de criação do Centro 
de Educação Superior 
do Oeste (CEO), com 
sede administrativa 
em Chapecó. O evento 
foi realizado no Centro 
de Eventos “Plínio Ar-
lindo de Nês”, no qual 
estiveram presentes 
acadêmicos, servido-
res, professores, lide-
ranças políticas e au-
toridades (Figura 1a e 
1b). Na ocasião foram 

lembrados diversos 
momentos da história 
do Campus Oeste da 
UDESC, pelos depoi-
mentos de convidados 
que estavam presentes 
nos primeiros anos de 
implantação do CEO. 
A anfitriã do evento 
e Diretora Geral do 
CEO, Renata Mendon-
ça Rodrigues, sinteti-
zou “a Udesc no Oeste 
foi criada através de 
muitas lutas e conti-
nua se construindo 
com lutas para que te-
nhamos uma Universi-
dade pública, gratuita 
e de qualidade”. Figura 1a. Convidados sendo recepcionados com um café da tarde

Breve histórico da UDESC no Oeste

Em junho de 2000, um abaixo assinado organizado pelo Sr. 
Claudemir Antonio Parisotto marcou o Movimento “UDESC no 
Oeste”, que reivindicava a implantação de um campus na re-
gião. Com o apoio da classe política, imprensa e associações da 
indústria e comércio, e amparados pela política de descentrali-
zação do Governo do Estado, o Movimento ganhou força den-
tro e fora da UDESC, culminando na criação do Campus Oeste 
em 2003. Em março de 2004, os cursos são “inaugurados”, reali-
zando o sonho da população de ter uma universidade pública, 
gratuita e de qualidade na região Oeste.

Durante esses dez anos, o Campus Oeste passou por situações 
de instabilidade e incertezas, mas hoje está consolidado com 
os cursos de Enfermagem – Chapecó (Anexo 2); Engenharia de 
Alimentos – Pinhalzinho(Anexo 3); Zootecnia – Chapecó (Ane-
xo 4) e Tecnologia em Produção Moveleira – Palmitos (Anexo 
5). Além dos cursos de Graduação, o CEO também oferece dois 
cursos de Pós-graduação lato sensu em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos e em Saúde Coletiva.

Participantes do evento que contribuíram com seus relatos e manifestações:
- Renata Mendonça Rodrigues: Diretora Geral do Centro de Educação Superior do Oeste – CEO;
- Mateus Pies Gionbelli: Acadêmico da primeira turma do Curso de Zootecnia e primeiro colocado no Exame Nacional de Desempenho de 
  Estudantes, ENADE, 2008; representou os acadêmicos da época de implantação do CEO.
- Ivania Aparecida Morche de Jesus: servidora técnica universitária, que foi Coordenadora das Bibliotecas no período de implantação do CEO  
  até 2013, representou os técnicos universitários que estavam presentes nos primeiros anos do campus;
- Maria Luísa Appendino Nunes: Atual Chefe do Departamento de Zootecnia e Coordenadora do Curso de Zootecnia na época de implantação 
  do curso, desenvolve suas atividades docentes no CEO desde a sua criação, e representou os professores;
- Bernadette Kreutz Erdtmann: Professora que foi a Coordenadora do curso de Enfermagem do CEO no período de implantação;
  representou os Coordenadores de Curso;
- Luciano Emílio Hack: Pró-Reitor de Ensino da UDESC, Professor, diretor de Ensino de Graduação no período de implantação do CEO, e diretor 
  Geral do CEO, gestão 2010 a 2012; representou os ex-diretores do CEO; 
- Anselmo Fábio de Moraes: Professor que foi reitor da UDESC na gestão 2004 a 2008; representou os ex-reitores;
- Marcus Tomasi: Vice-Reitor, representou o Magnífico Reitor da UDESC, o Professor Antonio Heronaldo de Sousa; 
- Luciano José Buligon:Vice-Prefeito, representou o Excelentíssimo prefeito da cidade anfitriã do evento, Senhor José Cláudio Caramori;
- Américo do Nascimento Jr.: representou o Excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo;

Autoridades que prestigiaram o evento e também relataram momentos que fizeram parte da história da criação e implantação do CEO:
- Luciana Carminatti: Deputada Estadual; - Reno Caramori: Deputado Estadual; - Pedro Uczai: Deputado Federal por Santa Catarina

Homenagem
Durante a solenidade de comemoração de 10 anos de criação 
do CEO, foram homenageados com a entrega de uma pla-
ca pelo reconhecimento de seus trabalhos, os servidores da 
UDESC que contribuíram para a implantação e desenvolvimen-
to do CEO:
- Raimundo Zumblick, Reitor pela gestão 1998-2002, período 
  em que assinou a portaria de criação da Comissão Executiva 
   de Estudos sobre a Viabilidade de Implantação de um Campus 
   na Região Oeste;
- José Carlos Cechinel, Reitor por sua gestão 2002-2004;
- Anselmo Fábio de Moraes, Reitor por sua gestão 2004-2008;
- Sebastião Iberes Lopes Melo, Reitor, por sua gestão 2008-
   2012;
- Antonio Heronaldo de Sousa, atual reitor da UDESC.
- Antonio Waldimir Leopoldino da Silva, na época Diretor Geral 
   do CEO;
- Luciano Emílio Hack, na época Diretor de Ensino de Gradu
  ação;
- Rosemario Barichello, na época Diretor de Pesquisa e
   Extensão;
- Maria Luísa Appendino Nunes, na época Coordenadora do 
   Curso de Zootecnia;
- Bernadette Kreutz Erdtmann, na época Coordenadora do
   Curso de Enfermagem;
- Soeli Francisca Mazzini Monte Blanco, na época
  Coordenadora do Curso de Engenharia de Alimentos;
- Ivania Aparecida Morche de Jesus, na época Coordenadora
  das Bibliotecas

Figura 1b. Ato solene do evento comemorativo

Figura 2. Vista parcial das instalações do Curso de Enfermagem - 
                   Chapecó

Figura 3. Vista parcial das instalações do Curso de Engenharia 
                   de Alimentos – Pinhalzinho - Usina Piloto para
                   processamento de alimentos.

Figura 4. Vista parcial das instalações do Curso de Zootecnia - 
                   Chapecó

Figura 5. Vista parcial das instalações do Curso Tecnologia em
                   Produção Moveleira – Palmitos 

FOTOS: PAULO R. FICAGNA

FOTOS: RODRIGO B. SCHMITT/ASCOM UDESC
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TRANSFORMAR LIXO EM
DESIGN É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECICLA 
RECURSOS NAS PRÓPRIAS COMUNIDADES TAMBÉM.

UDESC Inicial Uma Nova Turma de Pós-Graduação em 
Engenharia de Alimentos em Pinhalzinho

Com 20 alu-
nos matri-
c u l a d o s , 

a Udesc – Univer-
sidade do Estado 
de Santa Catarina, 
Campus Pinhalzi-
nho, promoveu na 
última 6ª feira (07), 
a aula inaugural da 
segunda turma de 
Pós-Graduação com 
Especialização em 
Ciência e Tecnolo-
gia de Alimentos. A 
primeira aula con-
tou com a participa-
ção dos professores 

que irão ministrar o 
curso, coordenado-
ra Dra. Liziane Sc-
chittler e o Diretor 
de Pesquisa e Pós-
-Graduação Dilmar 
Baretta. Os acadê-
micos também se 
apresentaram com o 
relato de seus obje-
tivos e importância 
desse curso na car-
reira profissional.

Conforme Baretta, 
“esta é a segunda 
turma de especiali-
zação em Ciência e 
Tecnologia do cam-

pus de Pinhalzinho. 
assim como a pri-
meira turma, esta 
deve formar excelen-
tes profissionais na 
área”. Baretta, du-
rante seu pronun-
ciamento destacou a 
excelente formação 
dos professores que 
vão ministrar as au-
las oferecendo um 
curso de especiali-
zação gratuito e de 
qualidade em uma 
área de grande im-
portância econômica 
para a região. Acadêmicos, professores e coordenação da segunda turma de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos 

Sucos para viver melhor e aproveitar os alimentos
Saiba como preparar bebidas com frutas, hortaliças e até grãos para manter a saúde em dia

Suco bom é suco 
da fruta... E das 
hortaliças, e dos 

grãos e até das cascas 
das frutas. Misturando 
um ingrediente aqui e ou-
tro ali, descobriu-se que 
o sabor era bom e, ainda 
melhor, o mix resultava 
em uma bebida nutritiva. 
As combinações são as 

mais diversas e às vezes 
podem soar estranhas, 
mas só apontam para o 
consumo dos produtos 
da horticultura de forma 
saudável. É o que mos-
tra o Manual dos Sucos, 
elaborado por uma equi-
pe de nutricionistas e 
culinaristas da Coorde-
nadoria de Desenvolvi-

Suco de abacaxi com couve e hortelã

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Centro de Educação Superior do Oeste – CEO

Endereço para contato: Rua Benjamin Constant, 84 E,
Centro. CEP.:89.802-200

Organização: Prof.º: Paulo Ricardo Ficagna
prficagna@hotmail.com

Telefone: (49) 3311-9300
Jornalista responsável: Juliana Stela Schneider REG.

SC 01955JP
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Expediente

mento dos Agronegócios 
(Codeagro), da Secretaria 
de Agricultura e Abas-
tecimento de São Paulo. 
Foram desenvolvidas 25 
receitas diferentes como 
chá mate com cascas 
de abacaxi, repolho roxo 
com acerola, laranja com 
gérmen de trigo e até 
pêssego com alface.

Além de ensinar como 
preparar as bebidas e 
aproveitar melhor os ali-
mentos, a publicação 
indica como selecionar, 
armazenar e higienizar 
os ingredientes. Uma 
das dicas importantes é 
dar preferência aos ali-
mentos de consistência 
firme, com casca integra, 
sem amassados, furos 
ou manchas. Use, prefe-
rencialmente no dia da 
compra. Se não for pos-

sível, armazene em sacos 
plásticos e mantenha na 
parte de baixo da gela-
deira, sem encostar nas 
paredes para não molhar 
e deteriorar facilmente. 
Também é importante 

dar preferência aos pro-
dutos da época, pois a 
sazonalidade proporcio-
na melhor qualidade e 
melhor preço.

Segundo a publicação, 
os sucos são importantes 

na dieta, pois fornecem 
água e nutrientes funda-
mentais ao organismo, 
como vitaminas e mine-
rais, e possuem baixas 
calorias, quando não 
adoçados.
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COMEÇAR UMA
FACULDADE AOS 70 ANOS
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOMA
PESSOAS E DIVIDE RESULTADOS TAMBÉM.

Tempo
Variação de nuvens, aberturas de sol e pancadas 
frequentes de chuva em SC

Quinta-feira (13/03):Madrugada e início da ma-
nhã com pancadas de chuva especialmente no Li-
toral, Vale do Itajaí e Planalto Norte. No decorrer 
do dia, nebulosidade variável com aberturas de 
sol em boa parte do Estado. Entre a tarde e noi-
te retorna a condição de pancadas isoladas de 
chuva devido ao calor e influência de um cavado 
(área alongada de baixa pressão). Risco de chuva 
forte e temporal isolado.
Sexta-feira e sábado (14 e 15/03):Sol entre nuvens 
e condição de pancadas de chuva especialmen-
te entre a tarde e noite. Risco de temporal com 
ventania e granizo isolado, sobretudo no sábado, 
devido ao avanço de uma nova frente fria. Tempe-
ratura elevada, mais alta no sábado. 
Domingo (16/03):Tempo instável com condições de 
chuva em todo o Estado, ainda por influência da 
frente fria. Persiste o risco de chuva forte e tem-
poral isolado. Temperatura em pequena elevação, 
mas abafado.

TENDÊNCIA de 17 a 27 de março de 2014

Boa parte do período continua com condições de 
chuva frequente em SC, concentrada especialmente 
no período da tarde, noite e madrugada, associada a 
passagens de frentes frias e influência de sistemas de 
baixa pressão. Se confirmada essa previsão, o acu-
mulado de chuva ficará acima da média climatológica 
na maioria das regiões. As temperaturas permanecem 
mais elevadas.

PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL   

Março, Abril e Maio

Inicio do outono no Hemisfério Sul: 20/03 às 13h 
e 57min

No Oeste e Meio Oeste, a chuva deve continuar 
mais escassa e com acumulados abaixo da média. 
Assim como vem sendo observado nos últimos me-
ses, os indicativos são de chuva mal distribuída 
no tempo, ou seja, períodos mais chuvosos, que 
intercalam com períodos mais secos. Vale lembrar 
que os acumulados de chuva são menores neste 
trimestre em relação ao verão, com valores men-
sais de 80 a 180mm. Ainda assim, eventos extre-
mos com chuva forte, em curto espaço de tempo, 
podem ocorrer em qualquer época do ano.
Março marca a transição entre o verão e o outono, 
e especialmente na primeira quinzena ainda pre-
dominam as características de verão, com mudan-
ça no padrão atmosférico na segunda quinzena.  
Em abril e maio, a chuva ocorre principalmente 
associada a passagens de frentes frias, sistemas 
de baixa pressão e vórtices ciclônicos.

Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima

Epagri/Ciram / Site: ciram.epagri.sc.gov.br

 

Fontes: 

Instituto Cepa/DC – dia 12/03/2014 

* 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$ 
3,30 kg 

3,11 kg 

Frango de granja vivo 1,99 kg 

Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  

- Sul Catarinense 

117,00 ar 

114,00 ar 

117,00 ar 

Feijão preto (novo) 125,00 sc 

Trigo superior ph 78 38,00 sc 

Milho amarelo 25,50 sc 

Soja industrial 65,00 sc 

Leite–posto na plataforma ind*. 0,99 lt 

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

                       (8:20:20)
1 

                       (9:33:12)
1
 

 

66,70 sc 

59,00 sc 

69,00 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
 13,00 kg 

Salame colonial
3
 13,00 – 17,00 kg 

Torresmo
3
 16,00 – 19,00 kg 

Linguicinha 11,00 kg 

Cortes de carne suína
3
 5,50 – 14,00 kg 

Frango colonial
3
 8,80 – 9,60 kg 

Pão Caseiro
3 
(600 gr) 3,50 uni 

Cenoura agroecológica
3
 2,00 maço 

Ovos  3,75 dz 

Ovos de codorna 
3
 3,50 dz  

Peixe limpo, fresco-congelado
3
 

- filé de tilápia 

- carpa limpa com escama 

- peixe de couro limpo 

 

22,00 kg 

10,00 – 11,00 kg 

12,00 kg 

Mel
3
 10,00 kg 

Pólen de abelha
3
 (130 gr) 13,40 

Muda de flor – cxa com 15 uni 10,00 – 12,00 cxa 

Suco laranja
3
 (copo 300 ml) 1,50 uni 

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

Caldo de cana
3
 (copo 300 ml) 1,50 uni 

Banana prata do rio Uruguai
3
 2,50 kg 

Calcário 

- saca 50 kg
1 

unidade 

- saca 50 kg
1 
tonelada 

- granel – na propriedade  

 

12,50 sc 

6,85 sc 

99,00 tn 

Dólar comercial 
Compra: 2,3646 

Venda: 2,3649 

Salário Mínimo Nacional 

                          Regional (SC) 

724,00 

765,00 – 967,00 

Receita à Base 
de Mel

O lambari da horta (vegetal) e os alimentos que 
se perderam no tempo

Lambari da horta empanado 
Ingredientes

Folhas de lambari da horta
1 xícara de fubá
1 ovo
Sal a gosto
Pimenta-do-reino a gosto
Óleo para fritar

Preparo
Lave bem as folhas, enxugue e reserve. Em um 
prato, coloque o ovo, o sal e a pimenta-do-reino, 
misturando tudo, rapidamente, com a ajuda de 
um garfo. Em outro, coloque o fubá. Passe as fo-
lhas, uma a uma, na mistura de ovo, depois no 
fubá e frite em óleo quente. Retire quando esti-
verem douradas e crocantes e sirva ainda quen-
tinhas. Vai bem com um molhinho de pimenta.

Suco de abacaxi com couve e hortelã

Ingredientes
*1/2 abacaxi (887g)
*4 xícaras (chá) de água filtrada (960ml)
*2 folhas de couve (40g)
*1 ramo de hortelã (2g)

Modo de Fazer
Higienize as folhas de couve e hortelã, descasque 
o abacaxi e corte em fatias. Em um liquidificador, 
coloque o abacaxi, a água, a couve, e as folhas de 
hortelã e bata tudo. Coe o suco e beba a gosto.

Agenda cultural

Virtuoses da música, Gabriel Grossi e 
Bebê Kramer se apresentam na Rede 
Sesc de Teatros

Entrada gratuita

Quando:dia 13/03
Local: Sesc em Chapecó (Rua Brasília 
475 D , jardim itália)

Horário: 20 horas (retirada de senha a 
partir das 19 horas)


