GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 24/ 2014 – Agosto
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:
MAPA assegura fiscalização do leite gaúcho.
Uma reunião diretores ligados à fiscalização de produtos de origem animal marcou o
posicionamento do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) frente aos mais
recentes indícios de adulteração de leite no Rio Grande do Sul.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
Precocidade de terminação e velocidade no ganho de peso são diferenciais da raça
francesa Limousin.
165 anos. É aproximadamente há esse tempo que a francesa Limousin está no Brasil. O
primeiro boi da raça no país teria vindo direto da França, como um presente de Dom Pedro
para um amigo. E todo esse tempo de vida por aqui foi um dos principais responsáveis pelo
resultado impressionante que a raça vem demonstrando.
Leia mais: http://pecuaria.ruralbr.com.br

	
  
EVENTOS:

•

IV CLANA – Congresso Latino Americano de Nutrição Animal – CBNA.
o 23 a 26 de Setembro de 2014 – São Pedro, SP.
o http://www.agroagenda.com.br/

TECNOLOGIAS:
Identificação de animais doentes em bezerreiros coletivos.
Considerando dados de pesquisa sobre bem estar e seus efeitos no desempenho animal,
muitos técnicos têm estimulado a criação de bezerras em grupos. Vários dados mostram que,
quando criados em grupos, estes animais manifestam comportamentos lúdicos (brincadeiras) e
se adaptam melhor a novas situações como, por exemplo, a troca de lote.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @
124,00
FRANGO VIVO; kg
2,50
OVOS; caixa – 30 dz
54,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz
41,00
SUINO; @
81,20
MILHO; saca - 60 kg
24,00
FARELO DE SOJA; Ton.
1000,00
Fontes: Agrolink,Valor Econômico e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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