	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 71/ 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:
Carnes: primeira metade da década sem aumento real na oferta interna.
Dados da CONAB sugerem que a primeira metade da presente década foi encerrada sem que
houvesse um aumento real efetivo na oferta interna das três principais carnes produzidas no
Brasil – bovina, suína e de frango.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
Valor da produção agropecuária é estimado em R$ 512,9 bilhões
A estimativa do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) para este ano é de R$ 512,9
bilhões, de acordo com dados de março apurados pela Secretaria de Política Agrícola (SPA) do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Do total, a agricultura é
responsável por R$ 336,7 bilhões (65,6%), e a pecuária, 176,2 bilhões (34,4%).
Leia mais: http://www.noticiasagricolas.com.br
EVENTOS:
•
AGRISHOW 2016
o 25 a 29 de abril de 2016 – Ribeirão Preto - SP.
o http://agroevento.com

TECNOLOGIAS:
Situação atual da mastite: estamos no controle?
Afinal, quais foram os avanços nos últimos anos?
Para responder a esta pergunta, utilizamos o banco de dados da Clínica do Leite, que
contempla informações de quase 44 mil produtores de leite de 422 indústrias de laticínios,
localizadas nos estados de SP, MG, ES, RJ, BA, CE, GO, MS, GO, e PR.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
158,47
FRANGO VIVO; kg.
2,70
OVOS; caixa – 30 dz.
69,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
34,00
SUINO; @.
59,25
MILHO; saca - 60 kg.
49,97
FARELO DE SOJA; Ton.
1030,00
Fontes: Cepea, Notícias Agrícolas, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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