GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 019/ 2014 – Julho
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:
LBR poderá levantar R$ 740 milhões com ativos:
A LBR	
  Lácteos	
  Brasil poderá obter cerca de R$ 740 milhões com a alienação de ativos prevista
em seu plano de recuperação judicial. A informação foi antecipada ontem (15) pelo Valor PRO,
serviço em tempo real do Valor.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br

	
  
Jornal Estado de S.Paulo destaca a dependência do agronegócio:
Com um rombo em torno de US$ 100 bilhões anuais no comércio de manufaturados, o Brasil
depende cada vez mais da exportação de produtos do agronegócio para evitar um desastre
nas contas externas.
Leia mais: http://www.porkworld.com.br
EVENTOS:
• 13º Congresso Brasileiro do Agronegócio;
o 04 de agosto de 2014 – São Paulo, SP.
o http://www.abag.com.br/cba/
TECNOLOGIAS:
Sobressemeadura de gramíneas de inverno em pastos tropicais:
Em sistemas de produção animal baseados em pastagens, um dos maiores desafios para o
ajuste da produção de alimento às necessidades do rebanho é a distribuição irregular da
produção de forragem ao longo do ano. Esse fenômeno é conhecido como estacionalidade de
produção. Tal fenômeno decorre das variações nas condições ambientais, como temperatura,
pluviosidade (chuvas), e fotoperíodo (comprimento do dia ao longo dos meses do ano).
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @
119,14
FRANGO VIVO; kg
2,20
OVOS; caixa – 30 dz
57,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz
45,00
SUINO; @
72,55
MILHO; saca - 60 kg
23,55
FARELO DE SOJA; Ton.
1.000,00
Fontes: CEPEA, Avisite outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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