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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:
Veja quais foram as empresas vencedoras do Melhores do Agronegócio 2014.
O prêmio, Melhores do Agronegócio, promovido pela Revista GLOBO RURAL, chegou à sua
10ª edição. A seleção, feita pela Serasa Experian, foi baseada em dados financeiros e
econômicos e revela também qual a melhor empresa em sustentabilidade, a melhor do
agronegócio, a melhor entre as pequenas e médias e a campeã das campeãs no ano de 2014.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
Agropecuária cria 44.341 empregos em SP no 2º trimestre.
São Paulo - O setor da agropecuária, em todo o Estado de São Paulo, aumentou em 12,3% o
total de empregados com carteira assinada no segundo trimestre, comparativamente aos
primeiros três meses do ano, segundo dados do (Caged). Em números líquidos absolutos
foram gerados 44.341 empregos com registro em carteira pela agropecuária em todo o Estado.
Leia mais: http://exame.abril.com.br
EVENTOS:
o
o
o

VII Encontro de Marketing, Alimentos e Agronegócio.
07 de Novembro de 2014 – Piracicaba, SP.
http://agroevento.com

TECNOLOGIAS:
Tratamento de vaca seca reduz mastite clínica durante lactação subsequente?
O uso da terapia da vaca seca no final da lactação é uma das medidas mais importantes e
recomendadas para prevenção de novas infecções intramamárias (IMI) durante o período seco.
Além do uso da terapia da vaca seca, a ocorrência de mastite durante o período seco está
ligada a outros fatores como: nível de produção de leite no momento da secagem, condição
dos tetos e nível de contaminação ambiental dos tetos.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @
138,27
FRANGO VIVO; kg
2,70
OVOS; caixa – 30 dz
49,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz
35,00
SUINO; @
93,01
MILHO; saca - 60 kg
25,99
FARELO DE SOJA; Ton.
1080,00
Fontes: CEPEA, Notícias Agrícolas e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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