GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 86/2016 – Setembro
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:
Se tem bois, venda aos poucos.
Pecuaristas devem administrar a oferta de gado no mercado enquanto as cotações dos
contratos futuros do boi gordo na BM&FBOVESPA estiverem abaixo dos preços praticados no
mercado físico, recomenda Gustavo Figueiredo, analista da AgriFatto.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
Publicação sobre sistemas de produção de caprinos e ovinos de corte ganha nova
edição.
O público interessado na caprinocultura e ovinocultura ganha, neste mês de setembro, uma
fonte atualizada de informações: a publicação eletrônica "Sistemas de Produção de Caprinos e
Ovinos de Corte no Semiárido Brasileiro" teve sua segunda edição lançada no site da série
Sistemas de Produção Embrapa.
Leia mais: https://www.embrapa.br
EVENTOS:
•
VII SIMCOPE – Simpósio de Controle de Qualidade do Pescado.
o 09 a 11 de outubro de 2016 – São Paulo - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Digestão do amido em vacas leiteiras.
Em rebanhos leiteiros de alta produção as concentrações de amido nas dietas variam de 25 a
30% da matéria seca (MS) (Kaiser e Shaver, 2006). No Brasil, o amido utilizado na alimentação
de vacas leiteiras é basicamente oriundo de silagem de milho e milho grão.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
150,13
FRANGO VIVO; kg.
3,10
OVOS; caixa – 30 dz.
72,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
43,00
SUINO; @.
76,60
MILHO; saca - 60 kg.
42,50
FARELO DE SOJA; Ton.
1270,00
Fontes: Notícias Agrícolas, Cepea, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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