	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 135/2019 – 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.	
  
Tosquia e vacinação contra clostridioses podem evitar perdas econômicas para os
produtores de ovinos.
As clostridioses, junto com a raiva e a intoxicação por plantas, são uma das principais causas
de mortalidade nos rebanhos de bovinos, ovinos e caprinos e causam perdas econômicas
importantes para o produtor, por este motivo os produtores devem usar a tosquia e a vacinação
nos seus rebanhos.
Leia mais: https://www.embrapa.br
Empresa recebe certificado que garante expansão do comércio de produtos de origem
animal no território brasileiro.
A empresa Espetos Áurea, localizada no município de Paraíso, foi mais uma das empresas que
receberão o certificado de adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal (SISBI-POA), selo que garante a expansão da comercialização dos produtos em todo
território nacional.
Leia mais: https://portal.to.gov.br
EVENTOS:
•
FEIRA DE TOUROS PRÓ-GENÉTICA DE ADAMANTINA-SP.
o De 06/09/2019 à 07/09/2019 – Diamantina SP.
o http://www.abcz.org.br

TECNOLOGIAS:
Currais especiais de resfriamento para a melhor lucratividade de fazendas mexicanas de
grande escala.
Projeto desenvolvido com o objetivo de resolver os problemas negativos sobre os índices de
produção de verão, reprodução e saúde das vacas e as perdas econômicas causadas a eles.
Leia mais: https://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
BOI GORDO, @.
FRANGO VIVO; kg.
SUÍNO, @.
OVOS BRANCOS; caixa – 30 dz.
MILHO SECO; saca - 60 kg.
FARELO DE SOJA/ ton.

VALOR - R$
155,00
3,30
82,00
89,40
37,50
1.121,00

Fontes: Notícias Agrícolas e Avisite.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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