GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 77/ 2016 – Junho
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 investe em mais qualidade para sua Arca de Noé.
Começa em junho de 2016 um projeto que vai avaliar a atual condição das coleções de raças
de animais domésticos de interesse zootécnico mantidas pela Embrapa – Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária.
Leia mais: https://www.embrapa.br
Conheça o 4milk, primeiro APP voltado para o produtor de leite e gestão do rebanho.
Certamente poucos empreendedores reúnem a experiência de experts em TI e produção de
leite. O carioca radicado em Belo Horizonte Cláudio Notini reúne os dois atributos. [...]. O 4milk
permite a gestão do rebanho, incluindo a reprodução, produção e sanidade dos animais.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
EVENTOS:
•
33º Treinamento sobre Nutrição e Formulação de Ração em Microcomputador
para Bovinos Leiteiros.
o 04 a 05 de julho de 2016 – Piracicaba - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Como ter sucesso na pecuária de leite - Fazenda São José.
A maioria dos produtores que são administradores do seu negócio sabe o quanto é desafiador
lidar com as pessoas na pecuária de leite no Brasil, visto que é uma atividade que exige
cuidado constante. [...] O que achei muito importante, foi o conhecimento pessoal interno que
aprendemos no treinamento.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
157,86
FRANGO VIVO; kg.
2,95
OVOS; caixa – 30 dz.
89,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
41,00
SUINO; @.
78,00
MILHO; saca - 60 kg.
48,30
FARELO DE SOJA; Ton.
1600,00
Fontes: Cepea, Agrolink, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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