	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 74/ 2016 – Junho
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:
Dia de Campo demonstra ferramenta para auxiliar piscicultores no monitoramento da
saúde de peixes.
Noções sobre parasitoses, monitoramento e prevenção de doenças de peixes serão
apresentadas na Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna, SP), em 30 de junho, das 8h30 às
12h30. [...] O objetivo é formar multiplicadores em monitoramento sanitário.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
Em um ano, enquanto frango vivo aumenta 15%, milho dobra de preço.
Quando maio terminar e forem divulgados os índices inflacionários do mês, as análises, em
geral, apontarão que o frango vem tendo boa evolução de preços no corrente exercício. [...]
Porém, embora reais, tais dados não refletem o verdadeiro beco sem saída sobre o negócio.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
EVENTOS:
•
Simpósio em Gestão do Agronegócio – SGAGRO
o 08 a 10 de junho de 2016 – Jaboticabal - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Mastite causa dor e afeta o bem-estar da vaca.
Ainda que seja uma das doenças mais estudadas das vacas leiteira, a mastite ainda é
considerada como a que mais causa prejuízos ao produtor e à cadeia agroindustrial do leite.
De um lado, a mastite subclínica. [...] Por outro lado a mastite clínica. [...] Contudo, o impacto
da mastite sobre o bem-estar e o comportamento das vacas acometidas tem sido pouco
considerado.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
155,18
FRANGO VIVO; kg.
2,50
OVOS; caixa – 30 dz.
72,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
36,00
SUINO; @.
69,00
MILHO; saca - 60 kg.
53,03
FARELO DE SOJA; Ton.
1360,00
Fontes: Cepea, Notícias Agrícolas, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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Aluna estagiária: Andréia A. Ortiz Silva - Tecnologia em Agronegócio – FATEC/Mogi das Cruzes.

