
MÉDIA DE PREÇOS
ALGODÃO

MANDIOCA ......................... R$  17,52 FARINHA DE MANDIOCA.. R$ 101,73
Sc 45Kg

MAMÃO HAVAI Kg ..............R$ 1,76 MARACUJÁ Kg .................R$ 2,43

BANANA DE FRITAR ...... R$ 1,73 BANANA MAÇÃ .......R$ 1,82 BANANA NANICA ............ R$ 1,68

ARROZ MILHO SOJA VACA GORDABOI GORDO

BOVINOS - @ 15 kgFonte: Agrolink 27/07/12

Casca Sc 60Kg
Sinop R$ 42,50

Sequeiro Tipo I Sc 60Kg
Barra do Garças R$ 28,38
Cuiabá R$ 32,94
Sinop R$ 32,94

Sequeiro Primavera SC 60Kg
Sinop R$ 40,0
Sorriso R$ 40,00

Campo Novo do Parecis R$ 21,80
Campo Verde R$ 23,00
Canarana R$ 22,00
Diamantino R$ 22,00 
Lucas do Rio Verde R$ 21,50
Nova Mutum R$ 22,00
Primavera do Leste R$ 24,00
Rondonópolis R$ 24,70
Sapezal R$ 21,00
Sorriso R$ 22,00
Tangará da Serra R$ 20,50

Alto Araguaia R$ 73,50
Campo Novo do Parecis R$ 68,50
Campo Verde R$ 71,50
Canarana R$ 67,50
Cuiabá R$ 70,00
Diamantino R$ 70,00
Lucas do Rio Verde R$ 69,50
Nova Mutum R$ 70,00
Primavera do Leste R$ 72,00
Rondonópolis R$ 73,50
Sapezal R$ 67,70
Sinop R$ 67,50
Sorriso R$ 68,00

HORTIFRUTI

Alto Garças R$ 48,80
Campo Novo do Parecis R$ 47,80
Campo Verde R$ 48,50
Cuiabá R$ 48,50
Itiquira R$ 48,80
Lucas do Rio Verde R$ 48,00
Nova Mutum R$ 48,00
Primavera do Leste R$ 48,50
Rondonópolis R$ 48,60
Sapezal R$ 47,70
Sorriso R$ 47,90

Grão SC 60KgSeco SC 60Kg

Fonte: Empaer-MT - 19 a 27/07 - Preço Médio

Araputanga R$ 82,50
Barra do Bugres R$ 82,50
Cuiabá R$ 82,50
Diamantino R$ 82,50
Indiavaí R$ 82,50
Jauru R$ 82,50
Marcerlândia R$ 82,00
Nova Lacerda R$ 82,50
Nova Olímpia R$ 82,50
Pontes e Lacerda R$ 82,50
São José dos Q. Marcos R$ 82,50
Sapezal R$ 82,00
Tangará da Serra R$ 82,50

Pluma FD 15Kg
Araputanga R$ 74,00
Barra do Bugres R$ 74,00
Cuiabá R$ 74,00
Diamantino R$ 73,50
Indiavaí R$ 74,00
Jauru R$ 74,00
Marcerlândia R$ 73,50
Nova Lacerda R$ 74,00
Nova Olímpia R$ 74,00
Pontes e Lacerda R$ 74,00
São José dos Q. Marcos R$ 74,00
Sapezal R$ 73,50
Tangará da Serra R$ 74,00

avicultura Evento começa no domingo em Salvador e
deve reunir ao menos 3 mil participantes

Elaine Perassoli
Da Redação

OBrasil sediará o XXIV
Congresso Mundial de
Avicultura (WPC 2012),

considerado o mais importante
evento do setor do mundo. A
programação é bastante extensa e
inclui diversos temas relacionados a
cadeia produtiva da avicultura.
Realizado entre os dias 5 e 9 de
agosto no Centro de Convenções da
Bahia, em Salvador (BA), o evento
reunirá cerca de 9 mil visitantes.

Destes pelo menos 3 mil são
congressistas. Voltado à difusão de
Ciência e tecnologias para a
avicultura no mundo, o XXIV World’s
Poultry Congress (WPC 2012) é
promovido somente de 4 em 4 anos.

No Brasil, a organização está por
conta do ramo brasileiro da WPSA,
com co-organização da Fundação
Apinco de Ciência e Tecnologia
Avícolas (Facta) e da União Brasileira
de Avicultura (Ubabef). No WPC
2012 será discutido todos os
assuntos importantes da cadeia da
produção de carne e ovos, ou seja,

desde os aspectos mais elementares
e básicos, passando pela produção
em si, incluindo manejo, nutrição,
sanidade, ambiência e bem-estar
animal e tecnologias de
processamento. Até a apresentação
do produto final será discutida.

Estão programadas
apresentações de centenas de
trabalhos científicos sobre temas
diversos ligados à avicultura,
desenvolvidos por especialistas e
estudantes vindos de universidades e
centros de pesquisas de todos os
continentes. O WPC 2012 terá

também ciclo de palestras com
pesquisadores e especialistas de
renome nacional e internacional para
debater temas ligados ao segmento
de genética, nutrição, sanidade e
manejo de aves, além da participação
de centenas de empresas dos mais
diversos segmentos, que mostrarão
as últimas novidades em tecnologia
para promover melhoria ao sistema
de produção.

Outra novidade é a sessão de
Economia e Marketing. Os
palestrantes serão responsáveis pela
discussão dos mais variados

assuntos relacionados a
esta temática, incluindo
desde a atual realidade do
mercado até as futuras
tendências. Será uma
grande oportunidade para

que os profissionais descubram se
estão tomando as medidas corretas
para se adequar às constantes
mudanças que o setor tem
enfrentado.

História - A World’s Poultry
Science Association, promotora do
Congresso, tem uma história de 100
anos. A entidade foi criada em 18 de
julho de 1912. A denominação atual
(WPSA) foi sugerida e aceita 10 anos
após sua criação. O objetivo principal
é estimular o desenvolvimento e
criação de tecnologias empregadas
em todos os aspectos da ciência
avícola. Além disso, a entidade atua
como elo de ligação entre a pesquisa
e os diferentes segmentos e
profissionais que atuam no dia a dia
da avicultura de corte e de postura.

receitas da roça

A GAZETA3 - Terra & Criação - Cuiabá, Segunda-feira, 30 de julho de 2012 

Ingredientes:
Croquete: 2 xícaras (chá) de carne de costela

temperada, cozida e desfiada, 3 batatas pequenas cozidas e
amassadas, 1 envelope de caldo de carne em pó, 1 colher
(sopa) de salsa picada, 3 ovos, sal e pimenta a gosto, 2
xícaras (chá) de farinha de rosca, óleo para fritar

Molho:
1 xícara (chá) de

maionese, ¼ de xícara
(chá) de café preparado,
2 colheres (sopa) de
mostarda, 2 colheres
(sopa) de cebolinha
picada, 1 colher (chá) de
orégano, sal, noz-
moscada e pimenta
vermelha em pó, a gosto

Modo de fazer:
Croquete: Coloque a

carne, a batata, o caldo
de carne, a salsa, um
ovo, o sal, a pimenta e
três colheres (sopa) de
farinha de rosca em uma
tigela e misture bem.
Molde os croquetes com
as mãos untadas em óleo
e passe-os pelos ovos
batidos e a farinha de
rosca restantes. Frite-os
em óleo quente e escorra
em papel toalha.

Molho: Em uma tigela, misture a maionese, o café, a
mostarda, a cebolinha, o orégano, o sal, a noz-moscada e a
pimenta vermelha. Sirva acompanhando os croquetes.

Rendimento: 5 porções
Receita Café Pilão

CROQUETE DE COSTELA

Congresso mundial
será no Brasil

Divulgação

Cadeia será discutida no XXIV Congresso Mundial de Avicultura

Alf Ribeiro/AE/Arquivo

Da Redação

Dois estudos inéditos desenvolvi-
dos pela Merial Saúde Animal
ratificam a eficácia da linha de

vacinas usadas para o controle das prin-
cipais doenças da avicultura de corte e
postura serão apresentados no XXIV
World’s Poutry Congress, o mais impor-
tante evento voltado à difusão de ciência
e tecnologias da avicultura no mundo, de
05 a 09 de agosto, em Salvador (BA).

Na linha de biológicos para o controle
de Samonella Enteritidis, a Merial avaliou

o reisolamento e a taxa de excreção de
uma vacina viva atenuada (Galivac SE®),
a fim de demonstrar a ação inibidora das
cepas utilizadas em relação às encontra-
das no ambiente. 

O outro experimento realizado pela
Merial avaliou a proteção da Bolsa de
Fabrício gerada pela vacina vetorial
Vaxxitek HVT+IBD®, única que protege
as aves com uma única dose no incuba-
tório e substitui a vacinação contra a
Doença de Gumboro a campo. Devido à
característica vetorial da vacina, mes-
mo em altos níveis de anticorpos ma-

ternos (imunidade passiva) é estabeleci-
da a proteção ativa. 

A Merial terá estande personalizado
no WPC 2012 e sua equipe técnica ficará
à disposição dos visitantes durante todo
o evento para esclarecimento das dúvi-
das e busca de informações sobre a linha
de biológicos para avicultura. Luiz Fer-
nando Cantarelli, diretor da unidade de
negócios avicultura da Merial, destaca a
importância de estar presente no mais
importante encontro de ciência e tecno-
logia organizado pela WPSA e Facta no
mundo. (Com assessoria)

Merial apresenta estudos inéditos


