GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 139/2019 – 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.
Agricultura implementa plano estratégico para erradicar peste suína clássica.
O Ministério da Agricultura estará realizando um planejamento estratégico com o objetivo de
erradicar, de 11 estados, a doença da Peste Suína Clássica (PSC) que ainda está presente no
território brasileiro.
Leia mais: https://www.portaldbo.com.br
Minas Gerais registra aumento de vacinação contra brucelose em 2019.
A cobertura de vacinação contra a brucelose nos rebanhos de Minas Gerais alcançaram de
janeiro à setembro deste ano, um percentual de 60,29%, com 1.337.766 bezerras imunizadas.
Leia mais: http://www.ima.mg.gov.br
EVENTOS:

 Workshop Qualidade da Carne IZ está com inscrições abertas.
o 14/11/2019 – Sertãozinho – SP.
o http://www.iz.sp.gov.br/
TECNOLOGIAS:
Embrapa: pesquisadores desenvolvem sorvete probiótico à base de leite de cabra.
Em testes inicias, pesquisadora da Embrapa, Karina Olbrich, destaca que a formulação do
sorvete ajudou a reduzir a taxa de glicemia de pessoas saudáveis e que também é adequada
ao consumo por pessoas diabéticas.
Leia mais: https://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO, @.
166,00
FRANGO VIVO; kg.
4,49
SUÍNO, @.
101,00
OVOS BRANCOS; caixa – 30 dz.
88,66
MILHO SECO; saca - 60 kg.
41,55
FARELO DE SOJA/ ton.
1.127,00
Fontes: Notícias Agrícolas e Avisite.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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