GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 81/ 2016 – 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:
Títulos do agronegócio podem ter variação cambial.
A Comissão Mista da Medida Provisória 725/16 aprovou na tarde desta quarta-feira (10) o
relatório elaborado pelo senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) que tem por objetivo autorizar a
emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Direitos
Creditórios do Agronegócio (CDCA).
Leia mais: http://www.ovosite.com.br
Infravermelho detecta contaminantes em grãos.
Dispositivos portáteis NIRS permitem realizar análises fora do laboratório, de forma mais rápida
e com menor custo. [...] O método prático tem sido utilizado com êxito para avaliar a qualidade
e detectar contaminantes em grãos.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
EVENTOS:
•
I Simpósio de Nutrição de Bovinos.
o 18 a 20 de agosto de 2016 – Dracena - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Desempenho de codornas japonesas sob estresse térmico.
No cenário da produção avícola brasileira, durante muitos anos, a coturnicultura foi
considerada como atividade alternativa para pequenos produtores. [...] O aumento da
produtividade pode ser atribuído ao uso de tecnologias na atividade. [...] Contudo, na maioria
dos sistemas de produção de aves no Brasil, os fatores climáticos são pouco gerenciados e o
micro ambiente para a produção destas nem sempre é compatível com suas necessidades.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
152,04
FRANGO VIVO; kg.
3,20
OVOS; caixa – 30 dz.
88,50
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
40,00
SUINO; @.
88,00
MILHO; saca - 60 kg.
46,50
FARELO DE SOJA; Ton.
1310,00
Fontes: Agrolink, Cepea, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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