GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 28/ 2014 – Outubro
O boletim informativo GEPPA é uma publicação semanal sobre notícias, eventos, tecnologias e
estatísticas de preços relacionados ao agronegócio animal. Todo material é produzido e elaborado por
Alunos e Professores integrantes deste grupo de pesquisa atuante desde 2010. Este grupo de Pesquisa é
coordenado pelo Prof. Dr. Roberto de Andrade Bordin.

NOTÍCIAS:
Mapa diz que tripanossomose em Minas não preocupa mercado.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou nota ontem (30)
informando que, com base nos números oficiais, os casos de tripanossomose bovina em Minas
Gerais "não preocupam o mercado externo e não configuram situação de emergência
sanitária". No entanto, ainda não se sabe, precisamente, o nível de alastramento da doença.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
Atualização do RIISPOA divide entidades.
O Canal Rural teve acesso ao documento elaborado pelo grupo de trabalho que determina os
requisitos sanitários para produção, abate, industrialização e trânsito de animais. O texto tem
557 artigos, contra 952 do regulamento atual, criado em 1952.
Leia mais: http://pecuaria.ruralbr.com.br
EVENTOS:
 PorkExpo 2014 & VI Fórum Internacional de Suinocultura.
o 28 a 30 de Outubro de 2014 – Foz do Iguaçu, PR.
o http://www.porkexpo.com.br/

TECNOLOGIAS:
Tratamento homeopático de mastite clínica.
A mastite é um processo inflamatório da glândula mamária e é a principal responsável pela
redução da quantidade e da qualidade do leite produzido. Além disso, a mastite é a principal
causa da utilização de antimicrobianos em vacas em lactação. Para buscar alternativas ao uso
dos antibióticos, nos últimos anos ocorreu aumento do interesse de uso da terapia
homeopática.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @
129,60
FRANGO VIVO; kg
2,70
OVOS; caixa – 30 dz
46,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz
30,00
SUINO; @
86,60
MILHO; saca - 60 kg
21,78
FARELO DE SOJA; Ton.
900,00
Fontes: Cepea, Valor Econômico e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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