GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 88/2016 – Outubro
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:
Pesquisadores avaliam mortalidade de abelhas no Brasil
Apicultores brasileiros têm registrado perdas de abelhas em suas colmeias nos últimos anos.
Especialmente nos estados de São Paulo e Santa Catarina, houve casos de enfraquecimento,
declínio e colapso das colônias. [...] Resultados mostram que a mortalidade não estava
associada a patógenos ou a parasitas.
Leia mais: https://www.embrapa.br
Como ampliar o acesso ao seguro rural,
Nesta quarta-feira, em evento para jornalistas em São Paulo, SP, Vitor Ozaki, diretor do
Departamento de Gestão de Risco do Ministério da Agricultura, disse que o orçamento para
subvenção do seguro rural em 2017 não deve exceder os R$ 450 milhões.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
EVENTOS:
•
32º Treinamento sobre Nutrição e Formulação de Rações em
microcomputador para Bovinos de Corte.
o 18 a 20 de outubro de 2016 – Piracicaba - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Potencial de retorno econômico pelo uso de touros melhoradores em monta natural.
Considerando-se um único acasalamento, reprodutor e matriz têm o mesmo valor, uma vez
que cada um contribui com a metade do seu genoma para a formação de um novo indivíduo.
No entanto, ao longo da vida reprodutiva, enquanto a vaca pode deixar até oito-dez filhos, o
touro pode ser pai de dezenas.
Leia mais: https://www.embrapa.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
152,55
FRANGO VIVO; kg.
3,10
OVOS; caixa – 30 dz.
67,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
40,00
SUINO; @.
76,70
MILHO; saca - 60 kg.
42,61
FARELO DE SOJA; Ton.
1230,00
Fontes: Cepea, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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