GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 91/2016 – Novembro
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:
Pesquisa busca alternativas para reduzir uso de drogas veterinárias.
O projeto Verdevet desenvolve pesquisas para reduzir o uso de drogas em bovinos de leite no
controle de três doenças principais que afetam o rebanho: diarreia de bezerros, carrapato e
mastite.
Leia mais: https://www.embrapa.br
Economista vê cenário favorável ao agro.
O agronegócio brasileiro continua representando uma “janela de oportunidades” dentro da
economia brasileira, que deverá apresentar indicadores mais favoráveis em 2017, como PIB
(produto interno bruto, soma das riquezas do País) crescendo 1% sobre 2016 (decréscimo de
3,4% de 2016 com relação a 2015) e o PIB agrícola 4% maior (decréscimo de 2% em 2016).
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
EVENTOS:
•
O Curso de Administração Técnica e Econômica da Atividade Leiteira.
o 25 a 27 de novembro de 2016 – Viçosa - MG.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
É mais viável cortar mecanicamente o pasto ou permitir o pastejo pelos animais?
A eficiência dos sistemas de conservação de forragens não deve ser avaliada somente pelo
valor nutritivo do produto final, mas também pelos custos por quilo de massa seca produzida,
não é mesmo? A elevação dos custos de produção e a queda dos preços dos produtos
agrícolas no mercado têm incentivado os produtores a buscar mecanismos eficientes com
baixos custos de produção.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
149,17
FRANGO VIVO; kg.
3,10
OVOS; caixa – 30 dz.
70,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
43,00
SUINO; @.
78,00
MILHO; saca - 60 kg.
39,72
FARELO DE SOJA; Ton.
1230,00
Fontes: Cepea, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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