GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 72/ 2016 – Abril
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:
Corte no orçamento adia Censo Agropecuário.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (19/04), que o
orçamento para o ano de 2016, confirmado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (MP), inviabiliza a realização do Censo Agropecuário em 2017.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
Silagem de abacaxi é alternativa ao milho para confinamento.
Custo da tonelada de matéria seca da fruta chega a ser duas vezes menor, enquanto a
qualidade nutritiva é equivalente. [...] Com o preço do milho pouco atraente para o confinador,
recorrer a alternativas pode ser uma solução.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
EVENTOS:
•
Conferência FACTA 2016
o 17 a 19 de maio de 2016 – Campinas - SP.
o http://agroevento.com

TECNOLOGIAS:
O que aumenta a chance da vaca ter mastite clínica?
De todas as doenças que acometem as vacas leiteiras, a mastite é a que mais causa prejuízos
à cadeia produtiva, pois reduz a produtividade e a qualidade do leite, além de comprometer o
bem-estar das vacas acometidas. [...] Diversos fatores de risco podem estar associados com a
incidência de MC, os quais podem ser categorizados em três níveis principais.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
157,69
FRANGO VIVO; kg.
2,61
OVOS; caixa – 30 dz.
70,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
34,00
SUINO; @.
59,00
MILHO; saca - 60 kg.
48,62
FARELO DE SOJA; Ton.
1040,00
Fontes: Cepea, Notícias Agrícolas, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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