GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 37/ 2015 – Fevereiro
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:
CEPEA: preço ao produtor cai 5,3% em janeiro.
Com estoques altos nos laticínios desde o final do ano passado e retração na demanda devida,
principalmente, às férias escolares, os preços do leite pagos ao produtor recuaram novamente,
e com força, em janeiro em todas as regiões acompanhadas pelo Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,
USP.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
MG: O confinamento é alternativa para engorda de bovinos no período da seca em MG
A implantação de grandes estruturas de confinamento para engorda de bovinos está mudando
a realidade da pecuária do Norte de Minas. Nos últimos anos, cinco empreendimentos desta
modalidade foram instalados na região. Estes locais são uma alternativa para aqueles
pecuaristas que não têm condições de engordar os animais na própria propriedade.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
EVENTOS:
• Gestão Econômica da Pecuária Leiteira
o 27 de fevereiro a 11 de março (Duração de 4 encontros) – Piracicaba – SP.
o http://www.pecege.org.br
TECNOLOGIAS:
"O tricross funciona melhor", diz produtor norte-americano - Melhoramento Genético.
Nos últimos 18 anos, o produtor holandês situado em território norte-americano, Leo Ruijne
montou 3 fazendas saindo do zero. Ele e a esposa são bem envolvidos com o dia-a-dia
operacional da fazenda Dairy Fountain, no Texas. A fazenda da família tem 5700 vacas em
lactação e a mesma quantidade em novilhas e vacas secas.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
142,45
FRANGO VIVO; kg.
2,25
OVOS; caixa – 30 dz.
60,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
33,00
SUINO; @.
66,43
MILHO; saca - 60 kg.
26,94
FARELO DE SOJA; Ton.
1010,00
Fontes: Agrolink, Notícias Agrícolas e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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