GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 97/2017 – Abril
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:
Anffa Sindical opina sobre modelos de inspeção em frigoríficos.
Depois de deflagrada a Operação Carne Fraca, em 17 de março, a discussão de diferentes
medidas com o intuito de prevenir fraudes no processo de inspeção sanitária de produtos de
origem animal ganhou destaque. [...] Marcos Lessa, comenta a possibilidade de se instituir no
país o rodízio de fiscais responsáveis pela inspeção e a terceirização dessa atividade.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
Abelhas rainhas selecionadas são entregues aos apicultores do oeste.
Maior exportador de mel do País, o Estado de Santa Catarina é o terceiro maior produtor
nacional e o primeiro em produtividade. [...] O grande valor da apicultura para o Estado está no
trabalho de polinização das abelhas e produtividade da maçã, pera, ameixa e outras culturas.
Leia mais: http://www.portaldoagronegocio.com.br
EVENTOS:
•
Agrishow.
o 01 a 05 de maio de 2017 – Ribeirão Preto - SP.
o https://www.agrishow.com.br
TECNOLOGIAS:
Mastite ovina: desafio para a ovinocultura de corte.
O desconhecimento da anatomia da espécie ovina, não somente do aparelho mamário, limita a
tomada de decisões de manejo preventivo e terapêutico. [...] Apesar de a amamentação ser um
processo natural, ela oferece riscos à saúde da glândula mamária e evidencia que, mesmo que
o manejo higiênico das instalações seja o melhor possível, esse fator de risco sempre estará
presente.
Leia mais: https://ainfo.cnptia.embrapa.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
140,92
FRANGO VIVO; kg.
2,50
OVOS; caixa – 30 dz.
91,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
46,50
SUINO; @.
83,00
MILHO; saca - 60 kg.
30,12
FARELO DE SOJA; Ton.
930,00
Fontes: Cepea, Notícias Agrícolas, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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