GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 21/ 2014 – Julho
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 Pecuária Sudeste lança software para controle de verminose em ovinos.
O Sistema para Análise de Risco de Desenvolvimento de Resistência Parasitária a antihelmínticos em Ovinos (SARA) identifica os fatores na propriedade que podem aumentar a
proliferação de vermes nesses animais, orientando o criador quanto a melhor opção de
manejo. O software, gratuito, on-line e de fácil utilização, vai auxiliar na tomada de decisões.
Leia mais: http://www.farmpoint.com.br
Criadores de MS contam os prejuízos com a morte de gado por hipotermia.
A frente fria que atingiu Mato Grosso do Sul no último final de semana causou morte de
rebanho bovino, gerando prejuízos que ainda estão sendo contabilizados pelos produtores da
região do Pantanal sul-mato-grossense. Segundo contagem da Iagro – Agência Estadual de
Defesa Sanitária Animal e Vegetal, já são 370 cabeças de gado mortas por hipotermia.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
EVENTOS:



30º Treinamento sobre nutrição e formulação de rações em microcomputador para
bovinos leiteiros.
o 26 a 28 de agosto de 2014 – Piracicaba, SP.
o http://fealq.org.br/informacoes-do-evento/?id=172

TECNOLOGIAS:
Pegada Hídrica e a produção de aves de corte.
A produção mundial de carne deve dobrar no período 2000-2050 (Steinfeld et al., 2006).
Paralelo a esse crescimento observa-se o reduzido conhecimento dos consumidores sobre a
necessidade de recursos naturais e os impactos ambientais associados aos alimentos que
consomem (Naylor et al, 2005;. Hoekstra, 2010).
Leia mais: http://www.avisite.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @
119,05
FRANGO VIVO; kg
2,25
OVOS; caixa – 30 dz
61,50
OVOS DE CODORNA; 50 dz
44,00
SUINO; @
75,50
MILHO; saca - 60 kg
23,75
FARELO DE SOJA; Ton.
1000,00
Fontes: Agrolink,Valor Econômico e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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