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III ANISUS – Congresso Brasileiro de Produção Animal Sustentável

A

A Comissão Organizadora realizou a primeira reunião para o evento de 2015

Universidade
do Estado de
Santa
Catarina (UDESC), Centro de
Educação Superior do
Oeste - CEO em parceria
com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA Suínos e Aves), Empresa de
Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e
Sociedade Brasileira dos
Especialistas em Resíduos das Produções Agropecuária e Agroindustrial (SBERA) realizará
no Centro de Cultura e

Eventos do município de
Chapecó no período de 1º
a 3 de Setembro de 2015
o III ANISUS - Congresso
Brasileiro de Produção
Animal Sustentável.
Com o intuito de promover um evento de
alta qualidade pela importância e abrangência
que a temática apresenta, nesta 3ª feira (20), a
Comissão Organizadora
reuniu-se, para realizar
a primeira reunião oficial
(Figura 1). Na ocasião,
foi homologado o nome
do Presidente e Vice-Presidente com indicativo

para os demais cargos da
diretoria, bem como definido os nomes dos coordenadores das diversas
comissões temáticas, os
quais serão divulgados
em momento oportuno.
Como resultado desta
primeira reunião, além
do encaminhamento da
composição da Comissão
Organizadora, definiu-se
o local e data do evento: Centro de Cultura e
Eventos de Chapecó, de
1º a 3 de Setembro de
2015.
Segundo o Presidente
da Comissão Organiza-

dora, Prof. Antonio Waldimir Leopoldino da Silva “o evento representa
uma oportunidade para
pesquisadores de todo o
País discutirem a produção animal sustentável,
ou seja, como produzir
alimentos de origem animal de uma forma ambientalmente adequada,
socialmente justa e com
lucratividade condizente com a importância da
atividade”.
Por: Paulo Ricardo Ficagna
Coordenador do Sul Brasil
Rural

Figura 1. Membros da Comissão Organizadora do III ANISUS na
primeira reunião oficial para organizar o evento de 2015.

Agricultoras e Feirantes de Chapecó participam de Curso de Panificação Avançada

N

os dias 07 e 08
de maio, foi realizada
uma
capacitação em panificação, no Cetrec – Centro
de Treinamento da Epagri de Chapecó.
Participaram
deste
evento, feirantes do município, agricultoras do
assentamento que possuem uma panificadora
em grupo com três famílias “Sabor da Conquista”, indígenas que
pretendem vender panificados na aldeia Toldo
Chimbangue e também
agricultoras que fazem

bolos, tortas para as
festas comunitárias, somando um total de 17
participantes (Figura 1).
Foram realizados na
prática, receitas de pães,
bolos, tortas, panetone,
salgados,
pão-de-mel,
roscas e enfatizado sobre a importância da
qualidade dos produtos,
higiene na manipulação
de alimentos e custos de
produção. A instrutora
do curso foi a Sra. Martha Molinete e foi realizado com recursos do SC
Rural, com total apoio da
equipe do Centro de Trei-

namento (Cetrec).
Certamente, pela participação das agricultoras
e indígenas, teremos novos produtos à venda nas
feiras-livres de Chapecó.
No caso das indígenas,
estamos vendo com elas,
a possibilidade de fazermos uma feira na própria
aldeia, assim poderiam
vender além dos panificados, outros produtos
como artesanato, hortaliças, e chás.
Por Maristela Moratelli1
Extensionista da Epagri –
Chapecó
Figura 1. Participantes do curso de “Panificação Avançada” juntamente com a instrutora Martha Molinete.
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MICRO-ORGANISMOS E ALERGIAS RESPIRATÓRIAS
Aline Camilotti1 & Daniela Reis Joaquim de Freitas2

A

poluição
ambiental é um
problema
que
aumenta com o passar dos anos devido ao
crescimento da população, as atividades econômicas, o consumo de
energia, as atividades
industriais e os veículos motorizados. Estes
dois últimos fatores geram um acréscimo de
poluentes na atmosfera
que pode afetar direta
ou indiretamente a população, principalmente
quando ocorrem efeitos
de alergia. Neste caso, a
poluição é chamada de
aeroalergena

Os fenômenos que
estão
ocorrendo
no
ambiente como aquecimento global, efeito estufa, ondas de calor, de
secas, faz com que a população esteja mais predisposta a ter alergias.
Porém, as pessoas que
vivem em áreas urbanas
são mais afetadas por
doenças
respiratórias
do que aqueles que vivem na zona rural. Embora haja controvérsias,
quanto mais as pessoas
ficam em contato com
a poluição atmosférica, maior é a lesão na
mucosa das vias aéreas, comprometendo o

transporte mucociliar,
facilitando a penetração
e acesso dos alergenos
inalados nas células do
sistema imune.
O sistema imune,
quando está em desequilíbrio, pode passar
a reconhecer moléculas
antes não reconhecidas por ele como antígenos em potencial,
resultando em alergias.
As alergias são distúrbios multifatoriais determinados por fatores
genéticos e ambientais.
Os poluentes do ar aumentam a capacidade
do indivíduo a ter alergias a antígenos espe-

cíficos. A passagem do
ar com poluentes pelo
trato respiratório tem
efeitos graves tanto em
curto prazo (mortalidade, morbidez), quanto
em longo prazo (podendo causar câncer de
pulmão).
Os poluentes do ar
podem ser químicos ou
biológicos. Os poluentes
biológicos ou bioaerossóis são os micro-organismos que se encontram suspensos no ar,
como: vírus, algas, bactérias, fungos, cistos de
protozoários, leveduras,
bolores, grãos de pólen,
fragmentos de plantas e

insetos. O ar é um excelente meio de dispersão para os micro-organismos muitas vezes
oferecendo
condições
para seu crescimento,
variando conforme a
quantidade e qualidade,
além do local em que a
microbiota está presente, ou seja, em ambientes fechados ou abertos,
sendo que existe maior
contaminação em ambientes fechados.
O Conselho Nacional
do Meio Ambiente – CONAMA esclarece que
quando a qualidade do
ar externo ultrapassa os
padrões estabelecidos

pela norma brasileira,
poderão atingir a saúde,
a segurança e o bem-estar da população.
Porém, para os poluentes microbiológicos do
ar interno não há padrões aceitos no Brasil.
Pesquisas mostram que
as pessoas passam 87%
do tempo em ambientes
fechados,
geralmente
climatizados, sem entrada do ar externo,
propiciando então, o
aparecimento de micro-organismos, devido à
má regulação da umidade e temperatura do ar.

Fique atento: Poluição de origem biológica podem
causar alergias graves
Os micro-organismossão considerados poluentes de natureza biológica, os quais comprometem a saúde
das pessoas, porque podem levar a ocorrência de alergias, irritações, doenças e outros efeitos tóxicos.
Pessoas que moram em áreas urbanas são mais afetadas por alergias do que aquelas que vivem em áreas
rurais. Os fungos, as bactérias, as algas, os vírus (Figura 1), e os ácaros usam um substrato que pode ser o
pólen oupêlosde animais para se multiplicar e em questão de horas a sua população dobra de tamanho.
Os vírus causam infecções virais como: gripe, sinusite, resfriado. Já as bactérias possuem uma proteína,
chamada de endotoxina, que atua como um agente inflamatório das vias respiratórias, que causa também irritação nas mucosas e, está relacionado com o aparecimento de renite e asma.
Os fungos estão relacionados com o aparecimento de asma. Eles possuem um ciclo de vida longo. Assim,
deve-se manter o ambiente interno mais seco possível, já que os fungos gostam de umidade.
Os ácaros são os que mais produzem doenças alérgicas como a rinite alérgica e a asma. Eles se depositam
em tapetes, cortinas, outros tecidos. Também os insetos, como por exemplo as baratas, têm seus excrementos e secreções presentes na poeira nas casas e, estão associados ao desenvolvimento de alergias,
principalmente a asma.
Figura 1: Exemplos de estruturas de microorganismos.

Como evitar o surgimento de alergias respiratórias?
As alergias dependem não só do ambiente, mas também da pré-disposição que alguns indivíduos
apresentam para desenvolver doenças e do estado imune de cada pessoa; mesmo assim, seguindo
alguns passos você pode evitar os surgimentos destas alergias:
1 - manter o ambiente onde você vive e trabalha bem arejado;
2 - limpar os filtros dos climatizadores de ar com frequência;
3 - manter o chão, móveis e objetos sempre livres de poeira, bem como evitar manter bichinhos de
pelúcia, papéis e equipamentos eletro-eletrônicos no quarto de dormir;
4 - lavar com frequência roupa de cama, capa de sofá, cortinas para não acumular ácaros;
5 - Usar com frequência aspirador de pó em colchão de dormir, bem como sofás e poltronas estofadas;
6 - usar produtos de limpeza como água sanitária e sabão para limpeza dos ambientes, bem como
manter ambientes secos para evitar presença de fungos.

Figura 2: Exemplar de um ácaro.

Seguidas estas medidas, as chances de alergias respiratórias diminuirão
significativamente e sua saúde agradecerá.

Graduanda de Ciências Biológicas - UNOESC;
Professora de Microbiologia - UNOESC
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Obesidade na Terceira Idade: causas e conseqüências
Angélica Paula Paravisi1 , Dandara Boor1, Daniele Schoeninger1 , Giovana Heinen1, Luiz Henrique Cesaro1
Grasiele Busnello2, Rita Oltramari Rebonato2, Marta Kolhs2

M

uito se fala
em ter uma
vida saudável
praticando
exercícios
físicos, através de uma
alimentação adequada,
bons convívios sociais
e vários outros fatores
que favorecem a qualidade de vida, mas as
pessoas, em sua maioria, passam por uma
fase em que as preocupações são deixadas de
lado,
principalmente
com a estética do cuidado com o corpo, pela
falta de tempo para realizar algum esporte, a
baixa auto-estima, entre outros motivos.
Diante disso, um dos
maiores problemas que
1
2

acomete a população é
a obesidade e ela está
presente inclusive na
terceira idade, pois com
o processo de envelhecimento, ocorrem transformações, tais como:
a perda progressiva da
massa magra com aumento da proporção de
gordura corpórea, além
da diminuição da estatura, relaxamento da
musculatura abdominal
e alteração da elasticidade da pele.
A obesidade é o excesso de tecido adiposo
(gordura) no organismo,
sendo considerada uma
doença crônica e inter-relacionada direta ou
indiretamente com al-

guns outros fatores que
contribuem para sua
incidência, dentre elas
estão à vida sedentária,
a alimentação rica em
gordura, açúcares, sal,
carboidratos e outras
doenças debilitantes. O
excesso de peso atinge
cerca de 1/3 da população adulta e apresenta
uma tendência crescente nas últimas décadas,
mesmo entre as pessoas
idosas.
Como consequência
os idosos obesos apresentam limitação de
movimentos, há uma
sobrecarga na coluna
vertebral e dos membros inferiores, podendo causar artroses e

varizes. Além disso, a
obesidade é um fator de
risco para uma série de
doenças ou distúrbios,
que podem ser a hipertensão arterial e outras
doenças cardiovasculares como, por exemplo, o derrame, diabetes
mellitus tipo II, câncer e
alguns distúrbios como
o aumento do colesterol, aumento da insulina corporal, distúrbios
menstruais e infertilidade, e apneia do sono.
Tais doenças contribuem para que o idoso
tenha uma diminuição
da expectativa de vida,
principalmente quando
são portadores da obesidade.

Portanto, a melhor
maneira para ser um
idoso saudável é ter
uma alimentação adequada, (frutas, verduras, carnes branca de
preferência, leite e grãos
etc), realizar atividades
físicas regulares e de

acordo com a capacidade de cada pessoa, inclusive aquelas relacionadas ao lazer.
Caso tenha duvidas
procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, os profissionais lhe auxiliarão.

Acadêmicas do curso de Enfermagem. CEO/UDESC. Chapecó/SC
Enfermeiras e Professoras do curso do Enfermagem. CEO/UDESC. Chapecó/SC. E-mail: martakolhs@yahoo.com.br

“O veneno está na mesa 2”

Documentário mostra riscos dos agrotóxicos nos alimentos

N

o país que
mais consome agrotóxicos no mundo, há alternativas viáveis de
produção de alimentos saudáveis que
respeitam a natureza, os trabalhadores
rurais e os consumidores. É o que procura mostrar o filme O
Veneno Está na Mesa
2, novo documentário do cineasta Silvio
Tendler, lançado no
dia 16 de maio, no
Teatro Casa Grande,

no Leblon, zona sul
do Rio. (O filme pode
ser acessado pelo
youtube:
https://
www.youtube.com/
watch?v=fyvoKljtvG4
&feature=youtu.be)
O filme dá continuidade à reflexão
sobre o perigo que
o uso de agrotóxicos representa para
a saúde, mostrada
no primeiro documentário de Tendler
sobre o tema, com o
mesmo título e lançado em 2011. Com
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70 minutos de duração, O Veneno Está
na Mesa 2 avança
na desconstrução do
mito de que a utilização dos defensivos
agrícolas é indispensável para garantir
abundância de alimentos na mesa do
consumidor.
Os dois documentários fazem parte
de uma estratégia de
ação da Campanha
Permanente contra
os Agrotóxicos e pela
Vida, iniciativa que
reúne
movimentos
sociais e entidades
no objetivo comum
de sensibilizar a população
brasileira
para os riscos que
os agrotóxicos representam. A partir
daí, a idéia é propor
medidas para frear
seu uso no Brasil. “O
povo brasileiro não
pode mais engolir

essa história de que
o agrotóxico é a modernidade no campo. Ele gera câncer,
trabalho escravo e
manda todo seu lucro para o exterior”,
disse Alan Tygel, um
dos
coordenadores
da campanha.
A produção do filme contou com o
apoio da Fundação
Instituto
Oswaldo
Cruz (Fiocruz), que
vem desenvolvendo
iniciativas para que
a produção de alimentos sem veneno
se torne uma alternativa viável.
“A agroecologia é
fundamental
como
forma de produção
econômica, social e
de desenvolvimento.
No filme eu mostro
pessoas que plantam
e cultivam de forma
sadia e também as
dificuldades que elas

enfrentam para a
comercialização dos
alimentos que produzem”, destacou o
cineasta.
A exemplo do primeiro documentário
da série, visto por
mais de um milhão
de pessoas, O Veneno Está na Mesa 2
será distribuído gratuitamente para um
circuito alternativo
de exibição. Esco-

las,
universidades,
comunidades, igrejas, assentamentos
de
trabalhadores
rurais e outros locais integram esse
circuito, coordenado
pela Campanha Permanente contra os
Agrotóxicos e pela
Vida.

Fonte: Agência Brasil/Site: Ambiente Brasil
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Tempo
Quinta-feira (22/05): Tempo instável com
chuva moderada a forte em alguns momentos
em SC, devido ao avanço da frente fria. Risco de temporal com ventania (rajadas de vento
de 60 a 90 km/h) e granizo isolado. O tempo
melhora no final do dia a partir do Oeste, com
o avanço de uma massa de ar seco e frio pela
Argentina. Temperatura em pequena elevação.
Sexta-feira (23/05): Aberturas de sol do oeste
ao Planalto Sul de SC, devido a à massa de
ar seco e frio. Nas demais regiões do Estado
mais nuvens e chuva isolada na madrugada e
manhã, melhorando no decorrer do dia com o
avanço da massa de ar frio. As temperaturas
declinam acentuadamente entre a tarde e noite.
Atenção: O acumulado de chuva previsto entre a quarta e a madrugada de sexta-feira varia de 30 a 40mm, com pontuais que podem
chegar a 60 e 100 mm, especialmente no Oeste, Meio Oeste, Planalto Norte e Litoral Norte.
Não se descarta a possibilidade de alagamentos em pontos isolados.
Sábado (24/05): Tempo seco e frio com sol em
SC. Temperatura entre -3ºC e 5ºC nas áreas
altas do Estado, com condições de geada especialmente no Planalto Sul e Meio Oeste.
Domingo (25/05): O dia começa com presença
de sol e temperaturas baixas em SC. Durante
a tarde um vórtice ciclônico de altos níveis da
atmosfera intensifica áreas de instabilidade
no Oeste e Meio Oeste, provocando temporais
isolados com descarga elétrica e possibilidade
de granizo. Temperatura entre 0ºC e 3ºC nas
áreas altas do Estado, com condições de geada especialmente no Planalto Sul.

TENDÊNCIA de 26 de maio a 05 de junho de 2014
Na maior parte do período variação de nuvens, com nevoeiros na madrugada e amanhecer. Entre os dias 30 e 31 uma nova frente
fria que chega ao Estado trazendo chuva para
todas as regiões.
Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram / Site: ciram.epagri.sc.gov.br
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