Agricultores familiares, agroindústrias e redes de desenvolvimento
rural. 2005. 338p.
O livro investiga as transformações
recentes nas relações entre agricultura
familiar, agroindústria e território, que
são interpretadas considerando como
central a ação dos atores sociais a partir
da sua inserção em redes sociais e
sociotécnicas. De forma inovadora o
trabalho identifica trajetórias de
agroindustrialização e de desenvolvimento rural a partir do desdobramento das estratégias das redes
convencionais dos conglomerados
agroindustriais e, principalmente, das
redes emergentes dos agricultores
familiares e suas organizações na
produção artesanal de alimentos.
Contato: Argos@unochapeco.edu.br.

Empasc 1975/Epagri 2005: 30
anos de pesquisa agropecuária
institucional. 2005. 80p.
Trata-se de uma publicação
especial, editada em homenagem aos
30 anos da pesquisa agropecuária
institucional em Santa Catarina. Além
de seu interesse histórico, o
documento aborda a importância da
pesquisa para o desenvolvimento
agropecuário do Estado. De acordo
com o texto, muitas das atuais
conquistas do setor agropecuário só
foram
possíveis
devido
aos
inestimáveis serviços prestados pela
Empasc/Epagri ao longo desse período.
Contato: gmc@epagri.rct-sc.br.

Síntese Anual da Agricultura de Santa
Catarina 2004 – 2005. 400p.
A publicação apresenta-se como um
importante material de consulta sobre o
desempenho do agronegócio catarinense. Entre
outras informações, são analisados os principais
produtos vegetais e animais do Estado, a
aqüicultura e a pesca, o setor florestal e a
produção de flores e plantas ornamentais.
Apresenta ainda informações estruturais
relativas a território, clima, população, mãode-obra, bem como à estrutura econômica e
social da agricultura.
Contato: gmc@epagri.rct-sc.br.
Agropec. Catarin., v.19, n.1, mar. 2006

50 anos de extensão rural:
breve histórico do serviço de
extensão rural no Estado de
Santa Catarina – 1956 a 2006.
72p.
Publicação comemorativa dos
50 anos da extensão rural em
Santa Catarina. O documento,
escrito por Glauco Olinger, faz
um balanço da história da
extensão rural no Estado. Muito
mais que um texto institucional,
trata-se de uma síntese do que
ocorreu de mais importante ao
longo dos 50 anos da extensão
rural, destacando sua importância para o desenvolvimento da
agricultura catarinense.

Saúde ovina em Santa
Catarina: prevenção e controle. 2006. 94p.
O presente trabalho tem como
objetivo disponibilizar informações aos técnicos que trabalham
com ovinos sobre as principais
doenças infecciosas, nutricionais,
metabólicas e parasitárias, seus
sintomas e formas de controle.
Também faz parte deste documento uma revisão das plantas
tóxicas de importância em Santa
Catarina.
Contato: gmc@epagri.rct-sc.br.
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