GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 98/2017 – Abril
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 sofre efeito colateral da lista da Odebrecht.
A lista fruto da delação premiada da Odebrecht – que aponta o pagamento de caixa 2 e de
propina a políticos, partidos e outros segmentos da sociedade “desorganizada” – não poupou
nem mesmo o agronegócio. [...] Blairo Maggi teria recebido R$ 12 milhões na campanha de
reeleição ao governo do Mato Grosso em 2006.
Leia mais: https://www.noticiasagricolas.com.br
Planejamento, o pulo do gato na pecuária de leite.
Produtores de leite costumam ouvir, de técnicos e especialistas em gestão, a mesma pergunta:
“Você faz planilha”? Simples, a prática de armazenar informações da fazenda é o primeiro
passo para qualquer pecuarista se programar a médio e longo prazo.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
EVENTOS:
•
Agrishow.
o 01 a 05 de maio de 2017 – Ribeirão Preto - SP.
o https://www.agrishow.com.br
TECNOLOGIAS:
Anomalias: as vilãs da produtividade.
Você já parou para pensar em todos os fatores que podem atrapalhar ou até mesmo
interromper a rotina de produção na fazenda? Não me refiro, aqui, aos grandes problemas,
mas sim a falhas cotidianas. [...] No Sistema MDA, chamamos essas falhas de anomalias. [...]
Admitir as anomalias e refletir sobre os motivos que as causaram são passos importantes de
gestão.
Leia mais: https://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
137,02
FRANGO VIVO; kg.
2,50
OVOS; caixa – 30 dz.
96,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
40,00
SUINO; @.
74,00
MILHO; saca - 60 kg.
27,72
FARELO DE SOJA; Ton.
1000,00
Fontes: Cepea, IEA, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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