GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 100/2017 – Maio
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:
Polícia Federal investiga suspeita de fraudes em pescados.
A Polícia Federal (PF) iniciou, nesta terça-feira (16/5), uma operação em Santa Catarina, uma
operação para investigar suspeitas de “proteção ilícita” de empresas de alimentos por parte do
Ministério da Agricultura (Mapa). A ação é realizada em Itajaí, Santa Catarina.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
Funcionários do MAPA acobertavam corrupção.
A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (16/05) 62 mandados judiciais no âmbito da
Operação Lucas, que investiga crimes de corrupção envolvendo funcionários do Ministério da
Agricultura, Agropecuária e Abastecimento (Mapa). A denúncia é de que frigoríficos e
empresas de laticínios teriam sido favorecidas em processos administrativos, por meio do
retardamento na tramitação e anulação de multas.
Leia mais: https://www.agrolink.com.br
EVENTOS:
•
Conferência FACTA.
o 23 a 25 de maio de 2017 – Campinas - SP.
o http://www.facta.org.br
TECNOLOGIAS:
Secagem de vacas leiteiras.
Como é conhecido, o período seco é o intervalo entre as lactações no qual as vacas de leite
devem ficar sem serem ordenhadas em preparo para a próxima lactação. Normalmente este
período dura aproximadamente 60 dias, porém em certas condições de manejo e nutrição
específicas, períodos secos mais curtos de até 45 dias podem ser viáveis.
Leia mais: https://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
137,05
FRANGO VIVO; kg.
2,50
OVOS; caixa – 30 dz.
86,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
43,00
SUINO; @.
78,50
MILHO; saca - 60 kg.
28,08
FARELO DE SOJA; Ton.
990,00
Fontes: Notícias Agrícolas, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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