GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 73/ 2016 – Maio
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:
Exigências do mercado fazem ovinocultor procurar saídas.
Cortes apreciados pelo mercado, carnes especiais e recursos humanos são pontos para
melhor habilitar uma carne de cordeiro tornando-a competitiva. Esses foram temas do 14º
Simpósio Sul-mato-grossense de Ovinocultura.
Leia mais: https://www.embrapa.br
Mapa inaugura câmara temática para discussão da Lei Plurianual Agrícola.
Representantes do governo e dos setores produtivo agrícola e financeiro debateram, nesta
quarta-feira (27), as metas e os parâmetros da Lei Plurianual Agrícola (LPA). [...] A ministra
Kátia Abreu pretende que a nova lei estabeleça os pilares de um planejamento estratégico de
longo prazo para a agricultura brasileira.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
EVENTOS:
•
3º Workshop Mastite
o 19 a 20 de maio de 2016 – Pirassununga - SP.
o http://www.workshopdemastite.com.br
TECNOLOGIAS:
Parâmetros produtivos e reprodutivos associados ao comportamento de estro - Parte 1..
O estro representa o período de receptividade sexual, que é seguido por ovulação. A
expressão do estro é caracterizada por uma série de comportamentos, alguns dos quais são
mais específicos que outros. [...] A detecção do cio é um componente essencial dos programas
reprodutivos e as baixas taxas de detecção já são uma preocupação antiga (e.g. Helmer e Britt,
1985).
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
155,80
FRANGO VIVO; kg.
2,55
OVOS; caixa – 30 dz.
62,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
36,00
SUINO; @.
58,00
MILHO; saca - 60 kg.
48,65
FARELO DE SOJA; Ton.
1100,00
Fontes: Cepea, Notícias Agrícolas, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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