	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 69/ 2016 – 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:
Quatro pilares para a recria eficiente de bezerras leiteiras.
Além de serem futuras produtoras de leite nas fazendas dedicadas à atividade, bezerras de
recria são um ativo financeiro, e podem desapertar o produtor em momentos complicados. [...].
Investir em sanidade, manejo adequado e nutrição, cuidados decisivos.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
Governo da Argentina paga novos subsídios aos produtores de leite.
O governo da Argentina oficializou na última quarta-feira (16) o pagamento de novas
compensações para os produtores de leite. Por meio das resoluções 34 e 35 do Ministério de
Produção, ordenou que fossem pagos quase 84 milhões de pesos (US$ 5,73 milhões).
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
EVENTOS:
•
AGRISHOW 2016
o 25 a 29 de abril de 2016 – Ribeirão Preto - SP.
o http://agroevento.com

TECNOLOGIAS:
Uso de selantes de tetos na prevenção de mastite em novilhas.
A criação de animais de reposição independentemente do sistema de criação utilizado, é um
ponto crítico para a produtividade de uma fazenda leiteira, uma vez que esses animais
representam o futuro do rebanho [...]. Um dos fatores para o sucesso do desenvolvimento e do
crescimento das novilhas é a manutenção da saúde, sendo a mastite uma das doenças que
podem afetar a capacidade produtiva desses animais.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
155,40
FRANGO VIVO; kg.
2,80
OVOS; caixa – 30 dz.
83,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
37,00
SUINO; @.
66,25
MILHO; saca - 60 kg.
49,41
FARELO DE SOJA; Ton.
1070,00
Fontes: Cepea, Agrolink, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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