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Curso Técnico em Alimentos 

oferece minicursos sobre 

derivados de carnes 

Palestra sobre plantas 

medicinais 

    O Curso Técnico em Alimentos do Colégio 

Politécnico da UFSM oferece entre os meses 

de setembro e dezembro, cursos semanais so-

bre derivados de carne. As atividades ocor-

rerão nas quintas-feiras das 13h30min às 

17h30min. São disponibilizadas 30 vagas por 

curso. As inscrições devem ser feitas na Secre-

taria do Colégio Politécnico (sala 323 do 

Bloco F) no valor de R$ 10,00 cada minicurso.  

    A presença do inscrito garante a devolução 

do valor e o certificado de participação. Para 

outras informações entre em contato pelo te-

lefone (55) 3220-8273. 

. 

    No dia 17 de agosto, foi realizada, pelos 

componentes do projeto de extensão "man-

dala de plantas medicinais e temperos", uma 

palestra sobre plantas medicinais para pro-

fessores e membros da comunidade. Junto 

com a palestra houve uma prática no setor de 

Floricultura do Colégio Politécnico. 

 

. 
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    Já foram conhecidos os classificados para a 

final do Desafio Farroupilha Dança das Inver-

nadas, promovido pela RBS TV. O reality 
show, que está na sua 3º edição, é co-

mandado por César Oliveira e Rogério Me-

lo. O programa selecionou oito grupos de to-

do o estado e dentre eles está o DTG Noel 

Guarany. 

. 

 

    A partir do dia 27 de agosto começam a 

ser exibidas matérias que devem contar as his-

tórias de cada um dos grupos, em cada sá-

bado dois grupos serão apresentados. 

    Serão dois ganhadores: um escolhido pelo 

júri técnico e outro através da votação po-

pular. A votação está disponível no site do G1. 

Nesse mesmo link encontra-se também a 

apresentação do DTG, cuja coreografia de 

entrada é alusiva à UFSM. 

    Já no outro dia, os alunos da escola Marieta 

de Ambrósio, participante do projeto Manda-

la na escola, projeto de extensão que trabalha 

com plantas medicinais e temperos realizou 

um circuito onde foi apresentado cada uma 

das etapas do cultivo de cada muda. 

DTG Noel Guarany é finalista 

do Desafio Farroupilha  

da RBS TV 

 

Colégio Politécnico recebe 

novo trator 

    No dia 17 de agosto, foi feita a entrega do 

novo trator do Politécnico pelos funcionários 

da Itaimbé Máquinas Agrícolas. O equipa-

mento foi adquirido com recursos da Rede e-

Tec Brasil, viabilizados pelo Curso Técnico em 

Fruticultura. Também neste dia foi entregue 

um vibrador mecânico para colheita de no-

zes. 

http://site.ufsm.br/arquivos/uploaded/uploads/55149a0d-c8e7-4172-b02f-865be28cc963.jpg
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Politécnico e Embrapa 

realizam treinamento  

em parceria 

    Nos dias 09 e 10 de agosto, o Colégio Poli-

técnico e a Embrapa realizarão um curso so-

bre o cultivo de nogueira-pecã para 80 

pessoas, nas dependências da Embrapa Clima 

Temperado. A maior parte dos participantes 

são na sua maioria professores das univer-

sidades, pesquisadores da Embrapa, técnicos 

da Emater e empresários. Até o momento, já 

foram realizadas 18 palestras pela equipe do 

Politécnico e três pelos pesquisadores da 

Embrapa. Estiveram presentes o professor, 

Diniz Fronza, o acadêmico, Jonas Janner 

Hamann e o chefe de pesquisa, Dr. Jair 

Naschtigal. 

Painel sensorial sobre pães e 

biscoitos sem glúten 

     Na última quarta-feira (17), foi realizado no 

Núcleo de panificação e confeitaria um painel 

sensorial sobre pães e biscoitos produzidos 

sem glúten.  

    Segundo a técnica em laboratório de quí-

mica, Tatiane Codem Tonetto, o painel senso-

rial proporciona ao participante uma proximi-

dade com o produto para posterior avaliação 

de consumo. Foram avaliados durante o pro-

cesso, a textura do miolo (macia ou farelenta), 

a cor da crosta e a elasticidade da massa dos 

pães. Participaram da ação funcionários do 

Colégio que experimentaram duas variedas 

de pães, uma de panetone e quatro opções 

de biscoitos, tanto salgados quanto doces.   

. 
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Campanha de vacinação 

contra a raiva acontece nesse 

final de semana 

    A campanha de vacinação de cães e gatos 

contra o vírus da raiva acontece nesse sábado 

e domingo (20 e 21), em 33 postos em Santa 

Maria e região. As vacinações acontecem das 

8h às 17h e devem ser realizadas pelos aca-

dêmicos do 8º e 9º semestre de Medicina 

Veterinária da UFSM. No dia 28, a campanha 

continua nas cidades de Nova Palma, Santa 

Cruz, Santiago e Tupanciretã. 

    O custo das doses é de R$ 4 para ser apli-

cada no local, R$ 5 para aplicações em casa 

por um dos acadêmicos e R$ 6 reais para as 

que serão aplicadas em casa pelo dono do 

animal. As aplicações em casa realizadas pelos 

acadêmicos são realizadas mediante solicita-

ção prévia e transporte. Podem ser vacinados 

animais acima de 5 meses de idade e não-

gestantes. 

 

Por que vacinar? 

A raiva é uma doença transmitida pelo 

contato com a saliva de um animal doente e 

é fatal em quase 100% dos casos, sendo a va- 

cina a principal forma de prevenção. Nos 

cães, entre os principais sintomas estão a a-

gressividade, paralisia, salivação em excesso e 

mudanças de comportamento, onde o ani-

mal pode se tornar depressivo e retraído ou 

muito agitado. O cão tem tendência a morder 

objetos, outros animais, o próprio dono e a si 

mesmo, causando ferimentos graves. Como a 

paralisia começa pela cabeça e pelo pescoço, 

o animal passa a ser incapaz de engolir a 

saliva e seu latido se altera. No final da 

doença, é frequente que ocorram convulsões 

devido à paralisia do tronco e dos membros. 

Em gatos, geralmente, eles se tornam furiosos 

e os sintomas são semelhantes aos dos cães. 

 

Confira os postos de vacinação em Santa 

Maria: 

- Camobi: Agropecuária Batistella, Estaciona-

mento do Peruzzo, Bombeiros/Rótula da 

UFSM; 

- Campestre: Salão comunitário 

- Caturrita: Agropecuária Campo e Lavoura 

- Centro: Igreja do Rosário, Nacional da Me-

dianeira, Praça Saldanha Marinho, Praça do 

BIG, Praça da Locomotiva; 

- Clube Esportivo: Rua 7 

- Dores: Posto Bambino, Posto em frente ao 

Mercado Beltrame; 

- Itararé: Igreja Santa Catarina; 

- Medianeira: Auto Posto Medianeira 

- Nova Santa Marta: Escola Marista; 

- Nonoai: Praça Nonoai; 

- Parque Pinheiro Machado: Corpo de Bom-

beiros; 

 

 

http://site.ufsm.br/arquivos/uploaded/uploads/c975e954-68d2-4fe9-b06b-42607eb3ca19.jpg
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- Patronato: Posto Padoin 

- Praça da Liberdade: Mallet 

- Praça do Colégio Manoel Ribas (Maneco) 

- Residencial Lopes 

- Santa Marta: Igreja Católica; 

- Salgado Filho: Guarani Atlântico 

- Tancredo Neves: Centro Comunitário; 

- Trevo da Uglione: Pampa Agroshopping 

- Urlândia: Escola São Carlos 

- Vila Caramelo - Escola Irmão Quintino 

- Vila Rossi: Escola Ledovina da Rosa Rossi 

- Vila Tomazetti: Escola Ione Pinheiro 
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