	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 102/2017 – Junho
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:
Investimento no manejo de pastagens é lucro certo na pecuária.
O estado do Pará se destaca entre os cinco maiores rebanhos bovinos do país e a pecuária
paraense é a que mais tem crescido proporcionalmente em todo Brasil (IBGE) totalizando uma
média de 20 milhões de cabeças espalhadas em uma área de cerca de 20 milhões de
hectares.
Leia mais: https://www.embrapa.br
Agropecuária puxa oferta de empregos em maio.
O Brasil abriu 34.253 vagas de emprego formal em maio, de acordo com dados do Caged. O
número mensal foi puxado pela agropecuária que gerou 46.049 postos formais em maio. Em
abril, o saldo positivo tinha sido de 14.648 vagas.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
EVENTOS:
•
O 34º Treinamento sobre Nutrição e Formulação de Ração em
Microcomputador para Bovinos Leiteiros.
o 04 a 06 de julho de 2017 – Piracicaba - SP.
o http://fealq.org.br
TECNOLOGIAS:
Principais condenações relacionadas ao sistema de criação de frangos de corte.
Os produtos oriundos da carne de frango, somados com o consumo da carne in natura,
conquistaram espaço na mesa do consumidor brasileiro nos últimos anos. [...] Uma
responsabilidade ainda maior sobre os agentes da cadeia produtiva, maior atenção das
indústrias sobre a qualidade do produto, controle microbiológico e controle de perdas.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
128,13
FRANGO VIVO; kg.
2,50
OVOS; caixa – 30 dz.
91,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
-----SUINO; @.
71,50
MILHO; saca - 60 kg.
27,18
FARELO DE SOJA; Ton.
1100,00
Fontes: Cepea, Agrolink, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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