GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 94/2017 – 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:
Nova cultivar de capim alia alta produtividade, fácil manejo e forragem de qualidade.
A cultivar de capim BRS Quênia, que alia importantes atributos de qualidade para alimentação
animal, será lançada na feira Dinâmica Agropecuária (Dinapec), que acontece de 8 e 10 de
março em Campo Grande (MS). Com alta produção, forragem de qualidade e fácil manejo, o
capim favorece a intensificação da produção animal.
Leia mais: https://www.embrapa.br
“Brasil está fora da mira dos EUA", diz especialista.
Diretor da Faculdade de Economia da Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), diplomata
de carreira e ex-ministro do Meio Ambiente e da Fazenda, o intelectual Rubens Ricupero tem
uma visão crítica do papel do Brasil nas relações comerciais no mercado mundial. [...]. Na
opinião dele, “quem está na alça de mira de Trump são os países que têm saldo grande”.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
EVENTOS:
•
XV CONGRESSO APA.
o 21 a 23 de março de 2017 – Ribeirão Preto - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Gordura da carne de cordeiro não faz mal à saúde e é fonte de nutrientes, revela
pesquisa do IZ.
A carne de cordeiro superprecoce é uma tecnologia já consagrada no Estado de São Paulo,
sendo utilizada pela maioria dos produtores. [...] De acordo com Sartori, o teor de gordura na
carne e a composição do perfil de ácidos graxos são benéficos para o consumidor.
Leia mais: https://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
144,72
FRANGO VIVO; kg.
2,70
OVOS; caixa – 30 dz.
83,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
50,00
SUINO; @.
85,00
MILHO; saca - 60 kg.
37,50
FARELO DE SOJA; Ton.
980,00
Fontes: Agrolink, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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