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A fim de capacitar professores, a Apae de São Joaquim está buscando interessados em
fazer Curso de Complementação de Habilitação em Educação Especial através das faculdades
IBPEX e CESULBRA, que estão em conformidade com o MEC/CNE/CES. Com o curso os
professores estarão habilitados a trabalhar com educação de especial. Os cursos terão
duração de oito meses com encontros presenciais semanais em São Joaquim. Maiores
informações pelo fone 99246726 ou na Apae de São Joaquim.
Inscrições abertas para o Concurso Nacional de Qualidade de Maçã.

Já estão abertas as inscrições para o Concurso Nacional de Qualidade de Maçã de 2010, que
acontece durante a 18ª Festa Nacional da Maçã, nos dias 16 a 25 de abril de 2010. O concurso
visa selecionar e premiar os melhores frutos da safra deste ano, a fim de divulgar a qualidade
da maçã catarinense. A data limite das inscrições ainda não foi está definida, mas no mínimo
até o dia 10 de abril ainda poderão ser feitas as inscrições. O concurso deve acontecer entre
os dias 15 e 16, mas a data ainda será confirmada.
No concurso deste ano vão concorrer as variedades Gala, Imperial Gala, Royal Gala, Galaxy,
Fuji Comum (Standard), Fuji Kiku e Fuji Suprema. Para se inscrever o produtor pode levar uma
amostra dos frutos, aproximadamente uma caixa de maçã, até a sua cooperativa ou até a
Epagri (Estação Experimental), onde os frutos ficarão armazenados em câmara fria até a data
do concurso.
Porém os fruticultores devem se apressar, pois este ano devido a falta de espaço, haverá um
limite máximo de inscrições. Segundo o Engenheiro Agrônomo, membro da ACEA (Associação
dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense) e um dos organizadores do evento,
Marcelo Cruz de Liz, o espaço disponível para armazenar as frutas que vão fazer parte do
concurso é limitado, “o estande tem um espaço limitado para todos os fruticultores”, explica o
organizador. Devido a esse fator, o quanto antes o produtor for inscrever as suas frutas,
melhor. Após o concurso, todas as maçãs, premiadas ou não, vão ficar expostas durante a
Festa no Pavilhão da Maçã.
Comissão julgadora
Os nomes que vão compor a mesa de jurados do concurso ainda não foram definidos, segundo
Marcelo. No entanto, ele antecipa que serão escolhidos julgadores especialistas na área. “Nós
normalmente temos convidado colegas da iniciativa privada de Vacaria e Fraiburgo,
funcionários da Epagri, da Embrapa e pessoas que já trabalham a bastante tempo na
fruticultura de clima temperado”, explica. As premiações para as primeiras colocações ainda
não foram definidas, mas o organizador adianta que seguindo a tradição, o vencedor vai
ganhar um troféu de premiação e os não premiados receberão troféu de participação.
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