GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 38/ 2015 – Fevereiro
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:
Cuidados com os carrapatos no ambiente.
No Brasil, os carrapatos estão amplamente distribuídos em todas as regiões, são
obrigatoriamente hematófagos e exercem diversos efeitos prejudiciais no organismo do
hospedeiro, que vão desde lesão cutânea, anemia, inoculação de toxinas e, eventualmente,
indução à morte.
Leia mais: http://ruralcentro.uol.com.br
Dinapec 2015: Embrapa lança nova forrageira e mangueiro digital.
A Embrapa Gado de Corte lançará a cultivar de Panicum maximum híbrida BRS Tamani e o
mangueiro digital na edição 2015 da Dinâmica Agropecuária (Dinapec)... A BRS Tamani tem
porte baixo, com muitas folhas e perfilhos, que proporcionam boa cobertura de solo e alto valor
nutritivo.
Leia mais: http://ruralcentro.uol.com.br
EVENTOS:
 2ª Expo Nelore
o 01 a 08 de março– Avaré – SP.
o http://www.neloreavare.com.br
TECNOLOGIAS:
Quantificação de bolores e leveduras na casca de ovos de consumo armazenados em
diferentes condições de embalagens sob temperatura ambiente.
No que diz respeito à perda de qualidade microbiológica, podem ocorrer mudanças visíveis ou
não nos ovos, que são capazes de determinar a compra e rejeição deste produto. Assim, o
ambiente do galpão, a qualidade e carga microbiana da casca, a limpeza de equipamentos, a
qualidade da embalagem, a higiene dos funcionários e o rompimento da cutícula após lavagem
são fatores que podem influenciar a penetração de microrganismos nos ovos.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
142,95
FRANGO VIVO; kg.
2,35
OVOS; caixa – 30 dz.
73,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
35,00
SUINO; @.
68,00
MILHO; saca - 60 kg.
28,00
FARELO DE SOJA; Ton.
940,00
Fontes: Agrolink, CEPEA e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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