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BOLETIM INFORMATIVO – N° 44/ 2015 – 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:
Guia de Trânsito Animal (GTA) passa a ser eletrônica em São Paulo.
O Governo do Estado de São Paulo informou que a guia de trânsito animal (GTA) não será
mais emitida por meio de formulário manual. Em nota, fica oficializado que a partir desta terçafeira (28/4), os animais só poderão circular acompanhados com a e-GTA, guia gerada pelo
Gedave neste site, sistema informatizado da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
Estados temem surpresas com o Plano de Defesa Agropecuária.
O Plano Nacional de Defesa Agropecuária será lançado, em Brasília, no dia 06 de Maio. Na
mesma data, além da solenidade, terá um seminário técnico para discutir ponto a ponto do
plano, desde a plataforma de gestão agropecuária até o plano de fronteira com barreiras
sanitárias. O Plano é um conjunto de diretrizes divididas em grandes eixos. Como o
institucional, que trata da modernização do sistema reduzindo a burocracia sem fragilizar a
defesa agropecuária.
Leia mais: http://www.cnpc.org.br
EVENTOS:
 11º Treinamento em Produção de Bovinos Leiteiros – Manejo, Alimentação e
Instalações.
o 04 de maio a 07 de maio– Piracicaba – SP
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Fatos curiosos na formação de pastagem.
Na formação das pastagens, é evidente que o uso correto do solo deve ser eficiente para que,
ao menos na parte de nutrição, as forrageiras tenham seu melhor desempenho e mostrem seu
potencial. Um solo bem manejado, seja pela baixa ou nula infestação de pragas ou pelo aporte
de nutrientes, atua de forma direta sobre o sucesso da pastagem.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @.
148,79
FRANGO VIVO; kg.
2,20
OVOS; caixa – 30 dz.
48,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
30,00
SUINO; @.
60,38
MILHO; saca - 60 kg.
26,20
FARELO DE SOJA; Ton.
920,00
Fontes: Agrolink, Cepea e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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