GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 99/2017 – Maio
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:
Embrapa apresenta Apps na Agrishow.
A Embrapa vai apresentar aplicativos que auxiliam o produtor na gestão da propriedade rural.
O aplicativo móvel para auxiliar Roda da Reprodução é para o gerenciamento de rebanhos
leiteiros. A ferramenta permite monitorar os estágios produtivos e reprodutivos de um rebanho.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
Objetivo é alertar para a dor e o sofrimento dos animais, que são capazes de sentir
emoções como medo e felicidade.
Durante cerimônia de abertura do IV Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-estar Animal, no
Rio Grande do Sul em 18 de abril, o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) lançou
uma campanha nacional para informar e conscientizar a população sobre o bem-estar animal.
Leia mais: http://cnpc.org.br
EVENTOS:
•
ZOOTEC 2017 - XXVII Congresso Brasileiro de Zootecnia.
o 22 a 24 de maio de 2017 – Santos - SP.
o http://abz.org.br
TECNOLOGIAS:
Implementação dos Conceitos do HACCP na Fábrica de Rações.
HACCP é um programa sistemático de identificação, habilitação e controle da qualidade
alimento, regido por sete princípios. [...] Uma vez que os produtos de origem animal fazem
parte da cadeia alimentar humana, o controle da qualidade da ração para os animais também é
importante.
Leia mais: http://www.ovosite.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
138,55
FRANGO VIVO; kg.
2,50
OVOS; caixa – 30 dz.
83,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
43,00
SUINO; @.
75,40
MILHO; saca - 60 kg.
28,62
FARELO DE SOJA; Ton.
960,00
Fontes: Notícias Agrícolas, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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