GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 89/2016 – 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:
5 dicas para arborizar o pasto com frutíferas.
De que as árvores melhoram o conforto térmico dos animais no pasto ninguém duvida, mas o
que é possível fazer para melhorar a ambientação gastando pouco? Roberta Carnevalli,
pesquisadora da Embrapa Agrossilvipastoril recomenda o plantio de árvores frutíferas,
principalmente em pequenas propriedades de gado leiteiro.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
Serviço de Pesquisa Agrícola dos EUA premia equipe brasileira do Alelo Animal.
O prêmio foi de "Transferência de Tecnologia 2016" pelo desenvolvimento do software Alelo
Animal. Para um dos desenvolvedores, Samuel Paiva, ele estabelece um padrão para acesso e
armazenamento de dados de recursos genéticos e, por isso, é um potencial candidato a
modelo para uma base compartilhada mundialmente.
Leia mais: https://www.embrapa.br
EVENTOS:
•
Curso de Comercialização de boi gordo.
o 26 de outubro de 2016 – São Paulo - SP.
o http://www.safras.com.br
TECNOLOGIAS:
Exame ultrassonográfico para avaliação do desenvolvimento mamário de búfalas
leiteiras.
O Brasil possui aproximadamente 1.320.000 cabeças de búfalos distribuídas pelo país. [...]
Apesar de serem tradicionalmente criados objetivando a produção de carne, a produção de
leite vem crescendo, apresentando-se como uma nova alternativa à pecuária leiteira do país.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
151,20
FRANGO VIVO; kg.
3,10
OVOS; caixa – 30 dz.
72,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
45,00
SUINO; @.
78,00
MILHO; saca - 60 kg.
42,71
FARELO DE SOJA; Ton.
1210,00
Fontes: Cepea, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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