GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 51/ 2015 – 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.

NOTÍCIAS:
O presidente do CNPq participa do I Congresso de Residência Agrária em Brasília.
O Congresso é realizado pelo INCRA, no âmbito do Programa Nacional de Educação na
Reforma Agrária (Pronera) e é uma ação desenvolvida pelo Governo Federal visando à
viabilização de bolsas de capacitação e formação profissional em assistência técnica e
extensão rural.
Leia mais: http://www.cnpq.br
Confinamento entrega mais retorno que muitas aplicações financeiras.
O confinamento entrega ao produtor de São Paulo um retorno de 2,17% ao mês em noventa
dias de engorda. Na estimativa foi considerada a referência de preço do boi magro do dia 11/8
no Estado, segundo levantamento da Scot Consultoria, e a o preço da arroba do boi gordo no
contrato de outubro da BM&F Bovespa, fechamento do dia 10/8.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
EVENTOS:
• 30º Treinamento sobre Sistema Rotacionado Intensivo de Produção de
Pastagens para Bovinos Leiteiros
o 25 a 27 de agosto de 2015 – Piracicaba - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Controlar para decidir.
Os controles são uma ferramenta essencial na gestão de uma propriedade leiteira e sua
importância reside na obtenção de indicadores que permitam medir o desempenho do sistema
produtivo, para monitoramento, para identificar os problemas a serem corrigidos ou de pontos
fortes para aproveitar melhor o que a propriedade já faz bem. A avaliação de indicadores pode
ser feita a partir de diferentes abordagens.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
140,11
FRANGO VIVO; kg.
2,70
OVOS; caixa – 30 dz.
62,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
30,00
SUINO; @.
63,50
MILHO; saca - 60 kg.
27,58
FARELO DE SOJA; Ton.
1180,00
Fontes: Agrolink, Cepea, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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