GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 68/ 2016 – Março
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:
Crise aperta margem de frigoríficos que já iniciam movimento de ajuste na capacidade
produtiva.
Resultado de parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o programa permite
ao pecuarista produzir mais arroba por hectare se comparado ao manejo tradicional.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
Abertura dos EUA deve acontecer ainda no primeiro semestre
Ao mesmo tempo em que a arroba do boi gordo apresenta uma escalada de alta neste primeiro
trimestre do ano - reflexo da baixa oferta - a redução no poder de compra das famílias
brasileiras tem dificultado o repasse nesses reajustes no preço da carne no varejo.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br/
EVENTOS:
•
IV Simpósio de Produção Animal e Recursos Hídricos (SPARH).
o 22 a 23 de março de 2016 – São Carlos - SP.
o http://agroevento.com

TECNOLOGIAS:
Custos de produção: a importância de conhecer o que estamos fazendo.
Nas últimas décadas são consideráveis os avanços no campo da nutrição e alimentação de
ruminantes. Novas técnicas de alimentação e manejo são propostas para minimizar os custos e
aumentar a renda dos diversos setores e sistemas produtivos. Sobretudo conhecer os custos
de produção parece não ser tão simples assim.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
156,82
FRANGO VIVO; kg.
2,80
OVOS; caixa – 30 dz.
83,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
35,00
SUINO; @.
65,00
MILHO; saca - 60 kg.
49,00
FARELO DE SOJA; Ton.
1100,00
Fontes: Cepea, Agrolink, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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