	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 80/ 2016 – Agosto
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:
Embrapa lança base de dados com informações sobre agropecuária nacional.
Como foi a produção de cana-de-açúcar da região de Ribeirão Preto em 2014? Qual foi a
evolução do tamanho do rebanho caprino nordestino na última década? As respostas para
sobre a produção agropecuária brasileira estão na base de dados desenvolvida pelo Sistema
de Inteligência Estratégica da Embrapa.
Leia mais: https://www.embrapa.br
Ovo x Milho: avicultor continua melhorando seu poder de compra.
Em julho, com o pequeno aumento no preço do ovo e boa redução na cotação do milho, foi
preciso menor volume de ovos para adquirir o cereal, gerando melhora de 14,3% na
capacidade mensal de compra.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
EVENTOS:
•
1º Beef day
o 18 de agosto de 2016 – Colinas - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
A vacinação de bovinos e o potencial de proteção dos animais.
Vacinas são produtos biológicos gerados a partir de vírus, bactérias e outros microrganismos
causadores de doenças. Estes produtos podem conter os microrganismos vivos, inativados ou
apenas partes destes. As vacinas têm a função de prevenir doenças pela estimulação do
sistema de defesa do animal [...], e não devem ser confundidas com medicamentos.
Leia mais: https://www.embrapa.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
153,26
FRANGO VIVO; kg.
2,95
OVOS; caixa – 30 dz.
86,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
40,00
SUINO; @.
68,00
MILHO; saca - 60 kg.
48,12
FARELO DE SOJA; Ton.
1295,00
Fontes: AviSite, Notícias Agrícolas, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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