GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 61/ 2015 - Dezembro
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:
Mais de mil empresas brasileiras devem utilizar o Canal Azul até o fim do ano, estima o
MAPA.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estima que até o final deste ano mais de
mil empresas brasileiras já estejam utilizando o processo eletrônico de exportações Canal Azul.
O sistema, lançado na semana passada pela ministra Kátia Abreu, elimina documentos em
papel e confere agilidade na liberação de mercadorias.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
Formol é encontrado na carne produzida pela Friboi em MS.
O PROCON de Umuarama (PR) confirmou na tarde da última terça-feira (1º de dezembro) que
a substância química popularmente conhecida como formol foi encontrada em amostras de
carnes distribuídas pelo frigorífico da Friboi, localizado em Naviraí (MS).
Leia mais: http://noticiasdapecuaria.com.br
EVENTOS:
•
V SIM - Simpósio de Agronegócio e Gestão
o 10 a 12 de dezembro de 2015 – Piracicaba - SP.
o http://agroevento.com

TECNOLOGIAS:
Dieta líquida acidificada: quando, como e porquê fornecer?
O questionamento sobre acidificação da dieta líquida para bezerras tem aumentado
recentemente, muito embora não tenhamos observado o fornecimento de dieta líquida à
vontade para estes animais. O principal motivo para acidificar a dieta líquida é manter baixas
as contagens bacterianas quando esta não tem como permanecer refrigerada.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
148,19
FRANGO VIVO; kg.
3,10
OVOS; caixa – 30 dz.
63,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
33,00
SUINO; @.
80,25
MILHO; saca - 60 kg.
33,45
FARELO DE SOJA; Ton.
1330,00
Fontes: Agrolink, Cepea, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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