GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 93/2017 – 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:
Desempenho do frango vivo em fevereiro de 2017.
Em fevereiro de 2017, o frango vivo comercializado no interior paulista completou o terceiro
mês sucessivo de cotação em retrocesso. Assim, ainda que seu preço médio tenha ficado
apenas meio por cento abaixo do que foi registrado no mês anterior, comparativamente [...] A
queda acumulada girou em torno de 15%.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
IBAMA aumenta proteção a polinizadores nas avaliações de agroquímicos.
Com o objetivo de aumentar a proteção a abelhas e insetos polinizadores, o Ibama (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) publicou Instrução
Normativa (IN n° 02/2017) estabelecendo diretrizes mais rígidas para a liberação de
ingredientes ativos de agroquímicos.
Leia mais: https://www.agrolink.com.br
EVENTOS:
•
XV CONGRESSO APA.
o 21 a 23 de março de 2017 – Ribeirão Preto - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Não era para ser o contrário? 10 dúvidas comuns entre pecuaristas.
Um recurso sofisticado que a evolução nos brindou é a intuição. Sozinha já tirou muita gente de
enroscadas. Todavia, a intuição, nossos sentidos e percepção, determinadas vezes falham e
chega a ser difícil aceitar que aquela ocorrência foi contra nossas previsões..
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
144,87
FRANGO VIVO; kg.
2,70
OVOS; caixa – 30 dz.
80,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
50,00
SUINO; @.
97,00
MILHO; saca - 60 kg.
38,00
FARELO DE SOJA; Ton.
1095,00
Fontes: Cepea, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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