GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 52/ 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:
Agronegócio precisa de melhor logística e leis modernas, diz Roberto Rodrigues.
Infraestrutura logística e de transportes, política de renda e política comercial são os grandes
gargalos a uma maior expansão do agronegócio brasileiro, disse, no 34º Encontro Nacional
de Comércio Exterior, o coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas e
ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
SENAR terá R$ 19 milhões para atender produtores de leite de 5 estados.
Essa quarta-feira, 19/08, foi um marco para a Assistência Técnica e Gerencial do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural. A assinatura de convênio entre o presidente do Conselho
Deliberativo da entidade, João Martins, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Kátia Abreu, vai permitir que 3.680 produtores de leite tenham acesso à metodologia de
assistência técnica do SENAR para melhorar a gestão de suas propriedades.
Leia mais: http://www.senar.org.br
EVENTOS:
•
IV Encontro de Bovinocultura de Corte
o 02 de agosto de 2015 – Piracicaba - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Capim: ele precisa ser ingerido.
Precisamos implantar a pastagem muito bem. Adubá-la de forma correta, levantar curvas de
nível, realizar adubações de manutenção e nos preocuparmos com o manejo do pasto, além do
controle de pragas e outros. Sim, até aqui tudo certo - se esquecermos de que, além disso, a
forragem precisa ser ingerida.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
140,88
FRANGO VIVO; kg.
2,70
OVOS; caixa – 30 dz.
62,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
31,00
SUINO; @.
65,50
MILHO; saca - 60 kg.
27,34
FARELO DE SOJA; Ton.
1165,00
Fontes: Agrolink, Cepea, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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