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Atualmente com 
a crescente evo-
lução na pecu-

ária leiteira mundial, 
torna-se cada vez mais 
necessário o uso de ani-
mais com alto valor ge-
nético, os quais poderão 
resultar em maior pro-
dução e lucratividade. 
A seleção de reproduto-
res é uma técnica que 
consiste em selecionar 
os melhores animais 
dentro de um rebanho, 
com intuito de melhorar 
determinadas caracte-
rísticas de interesse em 
suas progênies. 

Dentre as diversas 
técnicas de seleção, a 
mais comumente utili-
zada até hoje a campo 
é a seleção fenotípica 
individual, porém isto 
está mudando com o 
uso de touros genetica-
mente provados e mais 
recentemente com os 
touros “genômicos” os 
quais possuem ampla 
genotipagem de seu 
DNA.

A seleção fenotípica é o 
tipo de seleção que leva 
em consideração aquilo 
que pode ser observa-
do nos animais, o que 
muitas vezes pode ter 
sofrido grandes efeitos 
ambientais, interferindo 
assim no seu desempe-
nho. Com isto, este tipo 
de seleção muitas vezes 
não é altamente eficien-
te, dependendo basica-
mente de quanto o am-
biente ao qual o animal 
está exposto irá interfe-
rir no seu desempenho. 
Sabemos que em diver-

sas características pro-
dutivas a influência de 
efeitos ambientais como 
clima, relevo, condições 
de nutrição e manejo, 
podem promover fortes 
alterações nos resulta-
dos produtivos. Dian-
te disto, não podemos 
predizer com exatidão 
como a característica de 
interesse será herdada 
e expressa na progênie. 
Portanto, se conhecer-
mos a verdadeira baga-
gem genética do animal, 
mais precisa (acurada) 
será a sua seleção.

Dentro deste contex-
to, a Seleção Genômica 
surge como forma de 
aumentar a precisão na 
seleção dos reproduto-
res. 

Mas o que é e como 
funciona a Seleção Ge-
nômica? 

Esta metodologia uti-
liza marcadores mole-
culares que realizam 
uma varredura no ge-
noma do animal com 
o intuito de identificar 
aqueles que possuem 
o DNA (Genética) mais 
adequada para uma de-
terminada produção / 
característica.

 Seus resultados já fo-
ram demonstrados em 
alguns países de pecu-
ária leiteira avançada. 
Os benefícios mais evi-
dentes referem-se basi-
camente a melhoria na 
eficiência para seleção 
de características de 
baixa herdabilidade, 
as quais possuem alto 
efeito ambiental, e as-
sim respondem menos 

Seleção Genômica - Uma nova ferramenta de 
Melhoramento Genético dos Rebanhos Leiteiros

1 AcAdêmico do curso de ZootecniA dA udesc – ceo e bolsistA do Grupo do proGrAmA de educAção tutoriAl -  pet ZootecniA. 
2 professor de GenéticA e melhorAmento AnimAl e coordenAdor do curso de ZootecniA dA udesc – ceo.
3 Grupo de melhorAmento Genético – GmG.

lenilson dA fonsecA roZA 1,3, dieGo de córdovA cucco 2,3

a seleção tradicional. 
Nestas características 
pode-se incrementar 
muito o ganho genéti-
co utilizando-se “touros 
genômicos” com alto 
mérito genético.

Outra grande van-
tagem proporcionada 
por esta metodologia 
é o aumento da acu-
rácia (confiabilidade) 
do valor genético de 
touros jovens, devido 
à predição mais pre-
cisa do valor real da 
bagagem genética do 
animal antes mesmo 
da expressão fenotípi-
ca das características 
produtivas em suas 
filhas. Sendo assim, a 
seleção genômica per-
mite que touros jovens 
possam entrar em 
programas de melho-
ramento muito tempo 
antes, do que quando 
comparado a touros 
sem análise genômi-
ca. Isso pode diminuir 
consideravelmente o 
intervalo de gerações, 
proporcionando um 
maior ganho genético 
anual o que é funda-
mental para melhoria 
do rebanho.

Com o uso desta nova 
ferramenta de melho-
ramento genético ca-
racterísticas de difícil 
mensuração podem ser 
mais facilmente sele-
cionadas e assim in-
cluídas nos objetivos de 
seleção, como a seleção 
para resistência a doen-
ças (mastite. etc), lon-
gevidade, adaptação, 
dentre outras. Caracte-

rísticas de mensuração 
tardia que muitas vezes 
só podem ser medidas 
em animais adultos 
como reprodutivas ou 
produtivas podem ser 
selecionadas precoce-
mente, mesmo antes de 
sua expressão.

Contudo, a eficiên-
cia da Seleção Genô-
mica depende de um 
estudo muito criterioso 
e ajustado para cada 
população e ambiente, 
não basta simplesmen-
te aplicar técnicas que 
estão sendo utilizadas 
no exterior no rebanho 
nacional sem realizar a 
devida validação. 

O uso da Genômica 
na seleção de reprodu-
tores de bovinos leitei-
ros propicia inúmeros 

pAbst KorndYKe stAr – um dos principais genearcas da raça holandês.

benefícios quando ade-
quadamente utilizada. 
Principalmente devido 
ao aumento no ganho 
genético do rebanho, 
pois pode-se utilizar 

animais de alto valor 
genético e acurácia em 
um período de tempo 
muito menor do que o 
tradicionalmente reali-
zado.
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Para o melhor 
entendimento 
dos principais 

termos utilizados no 
Código Florestal, va-
mos citar algumas 
explicações destes 
termos e seus signi-
ficados em relação às 
áreas denominadas.

Amazônia Legal: 
Compreendem os es-
tados do Acre, Pará, 
Amazonas, Roraima, 
Rondônia, Amapá e 
Mato Grosso, bem 
como áreas dos es-
tados do Tocantins, 
Goiás e Maranhão. 
Com uma superfície 
de 5.217.423 km², 
corresponde a 61% do 
país e é povoada por 

24 milhões de pesso-
as.

APPs (Áreas de Pre-
servação Permanen-
te): Constituídas por 
florestas e demais for-
mas de vegetação na-
tural situadas ao longo 
de rios, cursos d’água, 
lagoas, lagos, reser-
vatórios naturais ou 
artificiais, nascentes 
e restingas, entre ou-
tras. Essas áreas têm 
a função ambiental de 
preservar recursos hí-
dricos, paisagens, es-
tabilidade geológica, 
biodiversidade e fluxo 
gênico (transferência 
de genes de uma po-
pulação para outra) de 
fauna e flora, além de 

proteger o solo e asse-
gurar o bem estar das 
populações humanas 
que vivem no local. 
As APPs ocupam mais 
de 20% do território 
brasileiro e foram es-
tabelecidas pelo atual 
Código Florestal (Lei 
4.771/65).

Mata Ciliar: É a for-
mação vegetal nas 
margens dos rios, cór-
regos, lagos, represas 
e nascentes. Também 
é conhecida como 
mata de galeria, mata 
de várzea, vegetação 
ou floresta ripária. É 
tratada pelo Código 
Florestal como “área 
de preservação perma-
nente”, com diversas 

funções ambientais, 
devendo respeitar uma 
extensão específica de 
acordo com a largura 
do rio, lago, represa 
ou nascente. A preser-
vação desses locais é 
considerada importan-
te para, entre outras 
coisas: reter e filtrar 
resíduos de agroquími-
cos evitando a polui-
ção dos cursos d’água; 
proteger contra o as-
soreamento dos rios e 
evitar enchentes; for-
mar corredores para 
a biodiversidade; con-
servar o solo; auxiliar 
no controle biológico 
das pragas; e equili-
brar o clima.

Reserva Legal: Área 

localizada no interior 
de propriedade ou 
posse rural, excetu-
ada a de preservação 
permanente, necessá-
ria ao uso sustentável 
dos recursos naturais, 
onde não é permitido o 
desmatamento (corte 
raso), mas é permitido 
o uso com manejo sus-
tentável, que garanta a 
perenidade dos recur-
sos ambientais e dos 
processos ecológicos. 
É destinada também 
à conservação e reabi-
litação dos processos 
ecológicos, da biodi-
versidade e ao abrigo e 
proteção da fauna e da 
flora nativas. O tama-
nho da reserva varia 

de acordo com a região 
e o bioma: 80% em 
áreas de florestas da 
Amazônia Legal; 35% 
no Cerrado; 20% em 
campos gerais; e 20% 
em todos os biomas 
das demais regiões do 
país.

Quando compara-
mos a Região Norte, 
formada pelos estados 
do Acre, Amapá, Ama-
zonas, Pará, Rondônia, 
Roraima e Tocantins e 
a Região Sul, formada 
pelos estados do Rio 
Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná, va-
mos construindo uma 
visão global da produ-
ção agrosilvopastoril 
nestas regiões.

Código Florestal Visão no Sul e no Norte do Brasil (parte I)

1 AcAdêmicos 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

bruno AbdAllA1, vinícius pAulo AGostini1 & luís henrique eblinG fArinAtti2

Fruticultura no Oeste: Consórcio Diminui Custos de Implantação de Pomares

Com o objetivo 
de incentivar os 
aumentos dos 

plantios dos pomares, e 
também em função das 
demandas existentes na 
região por frutas diver-
sas, os produtores estão 
seguindo as orientações 
técnicas no sentido da 
diminuição dos custos 
de implantação dos po-
mares com a introdução 
de plantios de outras 
culturas nas ruas ou 
entre linhas.

Uma das boas práticas 
agrícolas orientadas e 
adotadas por estes pro-
dutores é o do plantio de 
hortaliças entre as filas 
das culturas plantadas.

Um exemplo é o do 
produtor Danilo Bu-
coski da comunidade de 
Linha Capinzal, municí-
pio de Chapecó, no qual 
realizou o plantio da 
cultura do Repolho em 
consórcio com os plan-
tios de banana, goiaba e 
abacaxi. Este plantio de 
uma área de 0,4 hecta-
res, resultou na produ-
ção de 21 toneladas com 
rendimento bruto de R$ 
21.000,00 e líquido de 
R$15.000,00, vendidos 
ao Programa de Aquisi-
ção de Alimentos - PAA 
do Governo Federal.

A propriedade da famí-
lia Bucoski foi escolhida 
para se fazer uma Uni-

dade de Referência Téc-
nica – URT que se im-
plantou via Programa do 
Governo Estadual – SC 
Rural, e tem demonstra-
do a eficácia desta prá-
tica nos pomares destas 
culturas.

São tecnologias sim-
ples e rentáveis como 
esta, explica o Enge-
nheiro Agrônomo Ivan 
Tormem do Escritório 
Local da Epagri de Cha-
pecó, que a Fruticultura 
no Oeste está sendo in-
troduzida, aumentando 
a área e beneficiando 
os pequenos produto-
res, principalmente pela 
diminuição dos custos 
de implantação até a 

primeiras produções, o 
que geralmente vai até 
os primeiros anos (3º ou 
4º ano), quando, a partir 
daí, se iniciam os gran-
des volumes por área e 
renda dos pomares.

Após as primeiras pro-
duções nestas Frutífe-
ras Tropicais, deixa-se 
de fazer esta atividade 
prática, desde que a 
produtividade começa 
a ser compensadora e o 
produtor deve assim dar 
maior atenção ao pomar, 
explica Gilberto Barella, 
Engenheiro Agrônomo e 
Responsável pela Área 
de Fruticultura da Uni-
dade de Gestão Técnica 
da Epagri de Chapecó.

1professor efetivo nA ÁreA de solos e sustentAbilidAde, depArtAmento de ZootecniA do centro de educAção superior do oeste – ceo e coordenAdor do projeto sisbiotA/cnpq/fApesc 

Fonte: Epagri Chapecó
Escritório Municipal. E-mail: tormen@epagri.sc.gov.br
Escritório Regional. E-mail: barella@epagri.sc.gov.br

engº Agrº ivan tormem e o Agricultor danilo bucoski na área da 
implantação do pomar de banana em consórcio a cultura do repolho
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O A c a d ê m i c o 
Marcos Lo-
catelli é gra-

duando da 8ª fase do 
curso de Zootecnia do 
Centro de Educação 
Superior do Oeste - 
CEO e foi selecionado 
pelo programa Ciên-
cia Sem Fronteiras 
do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento 
Científico Tecnológico 
– CNPq, onde passará 
um semestre de ve-
rão nos Estados Uni-
dos na University of 
Iowa (Figura 1). Esta 
é uma das Universida-
des americanas mais 
bem conceituadas. O 
acadêmico vai desen-
volver a atividades de 
pesquisa na área mo-
lecular, mais precisa-
mente aprendendo a 
técnica de extração de 

DNA de organismos de 
solo, vinculado ao pro-
jeto SisBIOTA/CNPq/
FAPESC. 

Para ser aceito pelo 
programa Ciências 
sem Fronteira Marcos 
Locatelli teve que fa-
zer contato com a Uni-
versidade de destino e 
conseguir um professor 
americano que fizes-
te uma carta de aceite 
pelo período, além de 
comprovar proficiência 
na língua inglesa pelo 
seu orientador ameri-
cano. Marcos comenta 
que somente conseguiu 
a bolsa por que desde a 
5ª fase esteve envolvido 
com projetos de pes-
quisa no Laboratório 
de Solos e já havia pu-
blicações na área, além 
de sempre teve o apoio 
de seus colegas de tra-

Aluno de Graduação em Zootecnia na 
Universidade de Iowa (EUA)

1professor efetivo nA ÁreA de solos e sustentAbilidAde, depArtAmento de ZootecniA do centro de educAção superior do oeste – ceo e coordenAdor do projeto sisbiotA/cnpq/fApesc 

dilmAr bArettA1

seguro saúde, bol-
sa de 870 dólar (R$ 
1.800,00) e auxílio 
instalação. É Natural 
de Ipumirim- SC ci-
dade próxima a Cha-
pecó.

O programa que Lo-
catelli participa está 
vinculado a Ministério 
da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, e da 
Educação, responsá-
veis pela iniciativa. 
O programa Ciências 
Sem Fronteiras é um 
programa que busca 
promover a conso-
lidação, expansão e 
internacionalização 
da ciência e tecnolo-
gia, da inovação e da 
competitividade brasi-
leira através do inter-
câmbio e da mobilida-
de internacional. Ao 
todo o projeto prevê 

a utilização de até 75 
mil bolsas em quatro 
anos para promover 
intercâmbio, para que 
alunos de graduação e 
pós-graduação façam 
estágio no exterior com 
a finalidade de manter 
contato com sistemas 

educacionais competi-
tivos em relação à tec-
nologia e inovação.

Os alunos do CEO 
interessados devem 
entrar no site http://
www.cienciasemfron-
teiras.gov.br/web/csf 
e verificar as normas.

Em Busca da Sustentabilidade Através da Integração do Espaço

Seu Dionisio 
José Wrzesinski 
de 53 anos, sua 

esposa Miriam Teresi-
nha Wrzesinski e a fi-
lha Liliana Wrzesinski 
(Figura 1), residem na 
propriedade rural da 
comunidade de Jesu-
íta Alta, no município 
de Sul Brasil/SC desde 
1982. Há também ou-
tros filhos que saíram 
da propriedade.

Formado em Técni-
co Agrícola no Colégio 

Agrícola Ângelo Emílio 
Grando, em Erechim/
RS, no ano de 1980, 
percebeu nessa área de 
terra, a possibilidade de 
realizar um experimen-
to que vem trabalhando 
até hoje. São 42.220 m² 
(4,2 ha) de solo regene-
rado naturalmente com 
objetivo de produzir ali-
mentos da forma mais 
natural possível, pre-
servando as árvores na-
tivas, respeitando seus 
ciclos, não utilizan-
do produtos químicos 
(adubos inorgânicos e 
agrotóxicos). Preser-
va e faz o manejo das 
plantas que nascem es-
pontaneamente como o 
radiche, seralha, picão, 
entre outras. Uma par-
ticularidade do manejo 
da água é a sua cap-
tação através de valas 
construídas em curva 

de nível em toda a área. 
Boa parte da proprie-
dade encontra-se com 
a vegetação nativa con-
tribuindo na preserva-
ção ambiental.

Como a propriedade 
faz divisa com a área 
urbana estando acima 
desta e com declividade 
acentuada, tanto a pre-
servação da cobertura 
do solo quanto à reten-
ção da água nas valas, 
contribuem para evitar 
o escorrimento superfi-
cial e as enxurradas na 
área urbana.

Seu Dionisio acom-
panha as informa-
ções sobre o manejo 
da água, pelo “Projeto 
Barraginhas” da Em-
brapa (http://barra-
ginhas.multiply.com/
journal/item/2/2). Diz 
que procura imitar a 
“Lei do Banhado” que 

consiste no acúmulo 
de água na superfície, 
mantendo água nas 
valas.

A família está se 
mantendo na proprie-
dade através da produ-
ção de erva mate, fru-
tas e leite; tudo para 
o autoconsumo carac-
terizando uma “renda 
não monetária”. Utiliza 
e mantém água de óti-
ma qualidade e quan-
tidade, boa moradia e 
contato direto com a 
natureza. Sua esposa, 
Sra. Miriam trabalha 
na cidade de Sul Bra-
sil, a qual contribui 
significativamente com 
a renda familiar atra-
vés de uma renda não 
agrícola.

Seu Dionisio pretende 
continuar seu incansá-
vel trabalho produzindo 
sem utilizar nenhum 

AnGelicA risso1 & pAulo ricArdo ficAGnA2

1 AcAdêmicA do curso de ZootecniA dA udesc/ceo – chApecó/sc
2 professor colAborAdor do depArtAmento de ZootecniA dA udesc/ceo – chApecó/sc

figura 2. selo “produto orgânico brasil”

balho do grupo Solos 
e Sustentabilidade do 
CEO/UDESC.

Segundo Locatelli “é 
de grande importância 
que o aluno que está 
começando o curso 
de graduação, desde 
já comece se envolver 
em pesquisa num dos 
laboratórios do CEO 
ou monitoria, pois as 
oportunidades vão 
surgindo e o curso de 
Zootecnia da UDESC-
CEO tem excelen-
tes professores para 
orientação. Estou 
me adaptando à vida 
americana e assim es-
pero que consiga de-
senvolver minhas ati-
vidades programadas 
com sucesso” conclui 
Locatelli.

Marcos obteve pas-
sagem de ida e volta, 

Aluno de Graduação em Zootecnia marcos locatelli na universidade 
de ioWA (euA)

insumo externo e ob-
servando e respeitando 
os ciclos naturais do 
ambiente. A persistên-
cia, a criatividade e o 
empenho são de me-
recido parabéns; uma 
iniciativa em tentar 
produzir de forma alto 
sustentável, como ele 
mesmo diz a “passo de 

árvore”.
Observa-se neste re-

lato de caso, que o ca-
sal e a filha residem no 
espaço rural com qua-
lidade de vida manten-
do a função socioam-
biental da propriedade 
e com uma grande in-
teração com o espaço 
urbano.

figura 1. membros da família Wrzesinski e visitantes, dos quais a 
acadêmica de Zootecnia que fez o relato deste caso. da esquerda 
para direita: edmar risso; mauro risso; Angelica risso; claudia val-
morbida risso; liliana Wrzesinski; dionisio josé Wrzesinski e miriam 
teresinha Wrzesinski

Rural e Urbano - Relato de caso
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Tempo

Indicadores

Tempo seco com sol em SC!

Quinta-feira (09/08): Na madrugada chuva 
isolada no Planalto Sul e no Litoral Sul por influ-
ência da frente fria, que se afasta para o oceano. 
No decorrer do dia, sol entre nuvens no Estado. 
Temperatura em pequena elevação. 
Sexta-feira a sábado (10 e 11/08): Nevoeiros ao 
amanhecer e presença de sol em SC. Temperatu-
ra mais baixa na madrugada e ao amanhecer, e 
em elevação no decorrer do dia.

TENDÊNCIA de 12 a 22/08/2012

Entre os dias 12 e 13/08 há previsão de chu-
va isolada com valores pouco significativos no 
Estado, devido à passagem de uma frente fria 
pelo Sul do Brasil. Nos outros dias do período o 
tempo permanece estável com sol entre nuvens e 
temperatura amena. 
 

  
Previsão climática para 3 meses em Santa 

Catarina
AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2012

(Atualizado: 02/08)

Fim do inverno e início da primavera com mais 
chuva, e menos frio em Santa Catarina!
Os meses de agosto, setembro e outubro devem 
ser de chuva entre a normalidade e acima da 
média em Santa Catarina, com pouco frio no fi-
nal do inverno. A chuva será bem distribuída no 
tempo e no espaço territorial catarinense.
Agosto deve começar mais seco devido à influ-
ência de um bloqueio atmosférico que impede a 
chegada ao Estado de sistemas que provocam 
chuva. A segunda quinzena do mês deverá ser 
mais chuvosa.
Com relação à temperatura a expectativa é de 
um final de inverno com pouco frio, com tempe-
ratura acima da média climatológica. O mês de 
agosto ainda promete incursões de massa de ar 
frio e seco, com possibilidade de geada e até epi-
sódios de neve. A sensação de frio será mais em 
função das altas taxas de umidade devido aos 
dias mais chuvosos e nublados.

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 – 23/08/2012

Agenda

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

 

Fontes: 
Instituto Cepa/DC – dia 08/08/2012 
* 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$ 
2,50 kg 
2,47 kg 

Frango de granja vivo 1,69 kg 
Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  
- Sul Catarinense 

92,00 ar 
96,00 ar 

101,00 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 27,00 sc 
Milho amarelo 29,00 sc 
Soja industrial 71,00 sc 
Leite–posto na plataforma ind*. 0,81 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 11,00 – 13,00kg 
Torresmo3 7,50 – 17,00 kg 
Linguicinha 6,50 – 8,50 kg 
Cortes de carne suína3 5,50 – 8,00 kg 
Frango colonial3 8,00 – 8,75 kg 
Pão Caseiro3 (600 gr) 2,50 – 3,00 uni 
Pé de Moleque 9,00 kg 
Ovos 2,75 dz 
Batata doce assada 3,50 kg 
Peixe limpo, fresco-congelado3 
- filé de tilápia 
- carpa limpa com escama 
- peixe de couro limpo 

 
17,00 kg 

8,50 – 9,50 kg 
10,00 kg – 11,00 

Mel3 9,00 – 10,00 kg 
Pólen de abelha3 (120 gr) 21,00 
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) 1,50 uni 
Caldo de cana3 (copo 300 ml) 1,00 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: 2,0243 
Venda: 2,0250 

Salário Mínimo Nacional 
                          Regional (SC) 

622,00 
700,00 – 800,00 

10/08 - Palestra - “A Civilização Inca”
Palestrante: Volmir Parizotto
- Autor dos Livros “O Sonhador e Encontre seu Mes-

tre na Montanha”
Horário: 20h
Local: Escola de Filosofia Nova Acrópole de Chapecó
End: Rua Pará, 343-D
Telefone: (49)3328-8903
Público Livre - Entrada Franca

12/08 - Cinema - “Só Dez por Cento é Mentira” A 
Desbiografia Oficial do Poeta Manoel de Barros”
Horário: 16h às 17h
Local: Teatro SESC Chapecó
End: Rua Brasília, 475-D
Telefone: (49) 3319-9100 / 3319-9124
Promotor: Sesc Chapecó
Entrada Franca - Público Livre

13 a 17/08 – Saúde do homem “Atividade Especial 
de Educação em Saúde”
Local: SESC Chapecó
End: Rua Brasília, 475-D
Telefone: (49) 3319-9100 / 3319-9124
Promotor: Sesc Chapecó.
Entrada Franca - Público Livre

14 a 16/08  - V Simpósio Brasil Sul de Suinocultura 
e IV Pig Fair 
Local: Chapecó (SC)
Realização: Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 

Zootecnistas
Tel: (49) 3328-4785
Site: www.nucleovet.com.br
E-mail: nucleovet@nucleovet.com.br

14/08 a 28/09 - Em Busca da Arte – “Artistas Pio-
neiros em Chapecó e Santa Catarina”
A mostra apresenta esenhos, croquis, pinturas e es-

culturas dos artistas Agostinho Duarte, Cyro Sosnoski, 
Paulo de Siqueira, Dalme Rauen e Victor Meirelles
Local: Centro de Cultura e Eventosa Plinio Arlindo 

de Nes
Fone: 49 3319 1010
Ingressos: Entrada franca

15/08 - Palestra – Angústia Juvenil
Horário: 20h
Local: Escola de Filosofia Nova Acrópole de Chapecó
End: Rua Pará, 343-D
Telefone: (49)3328-8903
Público Livre - Entrada Franca

25/08 a 02/09  - Expointer 2012
Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Im-

plementos e Produtos Agropecuários
Local: Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio/RS

27 a 31/08  Mercomóveis 2012
Parque de exposições Tancredo Neves – Efapi
Chapecó SC
www.mercomoveis.com.br
Visitação das 13h às 20h


