GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 20/ 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:
Cresce demanda por polpa cítrica e pecuaristas de São Paulo enfrentam falta do
suplemento.
A pior estiagem das últimas décadas em São Paulo já causou enormes prejuízos ao produtor
de interior do Estado. Porém, há um setor que conseguiu lucrar com a seca: a indústria da
polpa cítrica.
Leia mais: http://pecuaria.ruralbr.com.br
Presidente da CNA defende nova política de águas para fortalecer agricultura.
Os principais entraves ao crescimento da agricultura irrigada no país estão nas dificuldades do
produtor em atender às normas da legislação ambiental, que precisam de ajustes
especialmente na obtenção da outorga d'água, e na pouca oferta de técnicos capacitados para
a montagem de um sistema consistente de irrigação.
Leia mais: http://agricultura.ruralbr.com.br
EVENTOS:



WAPA – Express (Workshop Ambiência de Precisão na Avicultura)
o 08 de agosto de 2014 – Campinas, SP.
o http://www.avisite.com.br/eventos/

TECNOLOGIAS:
Comportamento dos microrganismos patogênicos dos dejetos de poedeiras durante a
compostagem.
A intensificação do setor produtivo de ovos vem trazendo tecnologias à avicultura de postura
com instalações automatizadas em baterias verticais, aliando menores custos e preços finais
ao produto tradicional. À medida que vão aumentando as aplicações e o uso dessas
instalações, aumentam-se, também, as necessidades de manejo e tratamento dos dejetos
gerados.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @
119,07
FRANGO VIVO; kg
2,20
OVOS; caixa – 30 dz
58,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz
46,00
SUINO; @
72,50
MILHO; saca - 60 kg
22,99
FARELO DE SOJA; Ton.
950,00
Fontes: CEPEA, Notícias Agrícolas e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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