GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 95/2017 – Março
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:
Maggi garante controle de saída de produtos de frigoríficos.
Segundo Maggi “A investigação terá amparo técnico, o que não houve até agora”. Blairo Maggi
observou que não há laudos dos produtos que foram mencionados na investigação. “Quero
crer que investigação terá, agora, outro rumo, aliado à ciência e ao conhecimento que temos”,
informou.
Leia mais: http://www.agricultura.gov.br
Ovos: Em 2016 produção aumentou quase 6%.
Os dados do IBGE relativos aos quatro trimestres de 2016 mostram que no ano passado a
produção de brasileira de ovos aumentou 5,81% e, pela primeira vez, superou a marca dos 3
bilhões de dúzias..
Leia mais: http://www.avisite.com.br
EVENTOS:
•
Embrapa e USP realizam workshop sobre inovações no setor agropecuário.
o 24 e 26 de abril de 2017 – Piracicaba - SP.
o http://fealq.org.br
TECNOLOGIAS:
Você realmente sabe o que está comprando?
Estratégias de manejo para redução do risco de novas infecções intramamárias (IIM), bem
como para a prevenção de prejuízos ocasionados pela doença, como aumento da CCS e perda
do potencial de produção, são de grande benefício para produtores de leite. [...] O uso de
selante de teto em combinação com antibiótico intramamário é uma estratégia de proteção
similar ao que ocorre naturalmente com a formação tampão de queratina mastite.
Leia mais: https://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
144,12
FRANGO VIVO; kg.
2,75
OVOS; caixa – 30 dz.
94,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
43,00
SUINO; @.
89,00
MILHO; saca - 60 kg.
36,00
FARELO DE SOJA; Ton.
970,00
Fontes: Agrolink, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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