GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 53/ 2015 – Setembro
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:
Lideradas pelo leite em pó, exportações de lácteos crescem em julho
As exportações brasileiras de produtos lácteos cresceram no mês de julho. A informação foi
divulgada nesta quinta-feira (27/8) pela Scot Consultoria, com base em dados do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). O volume embarcado foi de 9,6 mil
toneladas, com um faturamento de US$ 44,3 milhões.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
Kátia Abreu faz primeira reunião para formular Lei Plurianual Agrícola.
A ministra Kátia Abreu (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) se reuniu pela primeira vez,
nesta quarta-feira (26), em São Paulo, com o grupo de alto nível criado para discutir a Lei
Plurianual Agrícola. “Neste primeiro encontro, começamos a desenhar os pilares para termos
um planejamento estratégico de longo prazo para a agricultura brasileira”, destacou a ministra.
Leia mais: http://www.senar.org.br
EVENTOS:
•
24º Treinamento sobre Suplementação para Bovinos de Corte
o 22 a 24 de setembro de 2015 – Piracicaba - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Assistência com foco em resultados: resultados para quem?
No conceito de gestão vimos a importância das ferramentas administrativas e da atuação da
liderança influenciando pessoas para que executem as ações planejadas e controlem a
execução e os resultados das mesmas. Se a gestão por definição busca essencialmente
resultados, uma pergunta que obrigatoriamente tem que ser feita é "quais resultados
queremos ?". Porém a resposta deve ser dada pelo produtor.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
141,54
FRANGO VIVO; kg.
2,70
OVOS; caixa – 30 dz.
57,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
34,00
SUINO; @.
71,00
MILHO; saca - 60 kg.
27,65
FARELO DE SOJA; Ton.
1250,00
Fontes: Agrolink, Cepea, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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