GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 107/2018 – 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:
CNA pede leilões de emergência de milho para amparar suinocultura:
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) entregou ao Ministério da Fazenda um
pedido para que sejam tomadas medidas emergenciais de ajuda à suinocultura, em função do
aumento dos custos de produção e da queda dos preços pagos ao produtor. [...]. De acordo
com a CNA, o governo dá um subsidio o para que o grão seja destinado a uma região que
precisa.
Leia mais: https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/Suinos/noticia/2018/04/globorural-cna-pede-leiloes-de-emergencia-de-milho-para-amparar-suinocultura.html
Marrocos abre mercado para genética de perus do Brasil:
Marrocos abriu mercado para o setor de genética avícola do Brasil [...] a abertura vale para o
setor de perus, para os segmentos de ovos férteis e animais de um dia. [...]
Leia mais: https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/Aves/noticia/2018/04/marrocosabre-mercado-para-genetica-de-perus-do-brasil.html

TECNOLOGIAS:
Inteligência artificial auxilia manejo de solo:
Plataforma de inteligência artificial usada no campo tem o objetivo de aumentar a produtividade
e a rentabilidade do produtor rural.
Leia mais: http://www.canalrural.com.br/noticias/mercado-e-cia/inteligencia-artificial-auxiliamanejo-solo-73600
EVENTO:




40ª Expofeira
15 a16 de abril de 2018 - Água doce - Santa Catarina
http://www.calendariodoagronegocio.com.br/Evento/visualizar/portugues/3102
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
FRANGO VIVO; kg.
OVOS; caixa – 30 dz.
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
SUINO; @.
MILHO; saca - 60 kg.
FARELO DE SOJA; Ton.

143,50
2,20
87,70
40,00
56,00 / 58,00
41,02
1.230,00

fonte:.....
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