
   

 

  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal 

BOLETIM INFORMATIVO – N° 124/2018 – Setembro 

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:  

Reposição segue toada de preços firmes 

Devido ao aumento pela procura de mais animais machos houve um aumento de 0,3% em seu 

preço e para as fêmeas uma desvalorização de 0,1%. 

Leia mais: https://portaldbo.com.br 

Produção de frangos na Bahia aumenta cerca de 50%, mas perde posição no ranking 

nacional. 

Estado da Bahia decai de posição em nível mundial devido mais de 200 mil aves morreram de 

fome porque as empresas ficaram cerca de dez dias sem receber ração. 

Leia mais: https://www.aviculturaindustrial.com.br 
 

EVENTOS:  

 Curso - Inseminação Artificial Transcervical em Caprinos. 
o De 02/10/2018 a 04/10/2018 – Sobral – Ceará. 

o https://www.embrapa.br 

 

TECNOLOGIAS: 

Robôs: automação eleva produtividade de companhia holandesa em mais de 10% 

Empresa investe em mecanização mediante encontrar dificuldades para contratar mão de obra 

para disposta a trabalhar no campo. 

Leia mais:  https://www.milkpoint.com.br  

 

INDICADORES: 

PRODUTO VALOR - R$ 

BOI GORDO, @. 151,00 
FRANGO VIVO; kg. 4,00 
SUÍNO, @. 72,00 
OVOS BRANCOS; caixa – 30 dz. 85,94 
MILHO SECO; saca - 60 kg. 40,00 
FARELO DE SOJA/ ton. 1.273,08 

Fontes: Notícias Agrícolas e Agrolink. 

Média indicativa de Valor – dados não oficiais. 

FATEC Mogi das Cruzes – Rua Carlos Barattino, n. 908. - Vila Nova Mogilar, Mogi das 

Cruzes-SP. 

Telefone/Fax: (11) 4699 2799 /roberto.bordin@fatec.sp.gov.br 

Estagiária: Evelyn G. de Araújo – Tecnologia em Agronegócio – Mogi das Cruzes. 

Revisão – Andréia Alexandra Ortiz da Silva - Tecnóloga em Agronegócio. 

https://portaldbo.com.br/reposicao-segue-toada-de-precos-firmes/
https://www.aviculturaindustrial.com.br/imprensa/producao-de-frangos-na-bahia-aumenta-cerca-de-50-mas-perde-posicao-no-ranking/20180924-082238-n693
https://www.embrapa.br/busca-de-eventos/-/evento/250796/curso---inseminacao-artificial-transcervical-em-caprinos
https://www.milkpoint.com.br/noticias-e-mercado/giro-noticias/robos-fazem-de-ordenha-mecanica-a-massagem-em-vacas-holandesas-210436/
mailto:/roberto.bordin@fatec.sp.gov.br

