GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 78/ 2016 – Julho
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:
Em visita à Embrapa, subcomissão da Câmara dos Deputados propõe evento nacional
para discutir saneamento na área rural do país.
Realizar um grande encontro de caráter nacional para discutir e divulgar ações direcionadas à
universalização do saneamento básico na área rural do País. O encontro proposto deverá ser
realizado ainda este ano, em Brasília.
Leia mais: https://www.embrapa.br
Como reduzir diarreia em bezerros leiteiros.
A taxa de mortalidade de bezerros devido à diarreia infecciosa chega a 34% no mundo todo.
Isso acontece devido à desidratação que a doença causa por aumentar a frequência e a
quantidade de excrementos que o animal elimina.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
EVENTOS:
•
VI SIM – Simpósio de Agronegócio e Gestão
o 22 a 23 de julho de 2016 – Piracicaba - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Gestão do Conhecimento e Treinamento do Trabalhador na Pecuária Leiteira.
O Brasil é considerado um país de grande potencial agropecuário e tem o agronegócio como
aliado para o seu desenvolvimento. [...] Entre os vários setores do agronegócio, a produção
leiteira está cada vez mais se mostrando importante. [...] Mas para alcançarmos uma boa
produção, tendo como resultado um alimento seguro, é necessária mão de obra capacitada e
treinada em cada fase do processo.
Leia mais: http://www.cantareira.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
156,28
FRANGO VIVO; kg.
2,95
OVOS; caixa – 30 dz.
84,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
41,00
SUINO; @.
72,20
MILHO; saca - 60 kg.
42,41
FARELO DE SOJA; Ton.
1610,00
Fontes: Cepea, Agrolink, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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