GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 50/ 2015 – 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:
Deputados querem restringir importações de lácteos.
Os membros da subcomissão de Política Agrícola da Câmara dos Deputados têm encontro
marcado com o MAPA, na quarta-feira, dia 12. A pauta, proposta pelo presidente do grupo,
será uma possível atuação da pasta para “coibir a entrada desregrada de leite importado no
país e os consequentes reflexos negativos para os produtores brasileiros”.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
Frango ficou mais competitivo e teve alta de preços em julho, diz Scot.
Mais competitiva em relação à carne bovina, a carne de frango teve maior demanda durante o
mês de julho, o que refletiu também nos preços do frango vivo. A avaliação foi divulgada nesta
quarta-feira pela Scot Consultoria.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
EVENTOS:
 Festa do Peão de Barretos.
o 20 a 30 de agosto de 2015 – Barretos - SP.
o http://www.independentes.com.br
TECNOLOGIAS:
Efeito do tratamento com calor e da contagem bacteriana de colostro na absorção de
imunoglobulina G e saúde de bezerros neonatais.
Bezerros nascem com imunodeficiência devido a uma falta de circulação sanguínea de IgG e
outras moléculas Ig, sendo capazes de absorver Ig do colostro materno se ingerido em até 24h
depois do nascimento... O tratamento do colostro por calor é um método de manejo de colostro
que pode beneficiar a eficiência da absorção de IgG entre 20% a 35%.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
142,01
FRANGO VIVO; kg.
2,70
OVOS; caixa – 30 dz.
60,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
29,00
SUINO; @.
63,50
MILHO; saca - 60 kg.
28,25
FARELO DE SOJA; Ton.
1130,00
Fontes: Agrolink, Cepea, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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