
   

 

  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal 

BOLETIM INFORMATIVO – N° 125/2018 – 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:  

Fique por dentro das principais doenças de cascos em bovinos. 
As doenças de cascos em bovinos estão entre as principais enfermidades que acometem o 
rebanho brasileiro, trazendo grandes prejuízos econômicos. A grande maioria pode estar ligada 
a um problema de manejo nutricional no ambiente que o bovino fica e até a uma questão 
genética, exposição do rebanho à umidade excessiva, além dos pisos irregulares, de concreto, 
pedras ou cimento, também propiciam o aparecimento da enfermidade. 
Leia mais: http://www.revistaagropecuaria.com.br/ 

Novo tipo de mastite mais resistente está se tornando mais prevalente nos EUA. 

A nova mastite causada pela bactéria Lactococcus está causando grandes preocupações por 

sua resistência a terapias de mastite comuns, como Spectramast LC, ToDay e até mesmo 

Pirsue". 

Leia mais: https://www.milkpoint.com.br 

 

EVENTOS:  

 Evento Comfel 2018. 

o 08 até 10/11/2018 - Campinas-SP. 

o https://agroevento.com/agenda/  

TECNOLOGIAS: 

MSD Saúde Animal destaca tecnologia e inovação para a vida e o futuro da avicultura 

A constante evolução tecnológica do setor avícola e as medidas sanitárias preventivas 

permitiram o aumento do rebanho, abate, controle de doenças, nutrição e maximização dos 

ganhos zootécnicos. 

Leia mais: https://www.aviculturaindustrial.com.br 

 

INDICADORES: 

PRODUTO VALOR - R$ 

BOI GORDO, @. 147,75 
FRANGO VIVO; kg. 4,05 
SUÍNO, @. 71,00 
OVOS BRANCOS; caixa – 30 dz. 63,91 
MILHO SECO; saca - 60 kg. 40,00 
FARELO DE SOJA/ ton. 1.253,02 

Fontes: Avicultura industrial e Milkpoint. 

Média indicativa de Valor – dados não oficiais. 

FATEC Mogi das Cruzes – Rua Carlos Barattino, n. 908 - Vila Nova Mogilar, Mogi das 

Cruzes-SP. Telefone/Fax: (11) 4699 2799 /roberto.bordin@fatec.sp.gov.br. 

Estagiária: Evelyn G. de Araújo – Tecnologia em Agronegócio – Mogi das Cruzes. 

Revisão – Andréia Alexandra Ortiz da Silva - Tecnóloga em Agronegócio. 

http://www.revistaagropecuaria.com.br/2018/08/02/fique-por-dentro-das-principais-doencas-de-cascos-em-bovinos/
https://www.milkpoint.com.br/noticias-e-mercado/giro-noticias/novo-tipo-de-mastite-mais-resistente-esta-se-tornando-mais-prevalente-nos-eua-210513/
https://agroevento.com/agenda/
https://www.aviculturaindustrial.com.br/imprensa/msd-saude-animal-destaca-tecnologia-e-inovacao-para-a-vida-e-o-futuro-da/20180925-152641-e450
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