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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:
Criada comissão com quatro estados para apoiar comitê do seguro rural.
O aperfeiçoamento do seguro rural como instrumento de política agrícola ganhou novo reforço.
O Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural criou uma comissão com a participação de
quatro estados para auxiliá-lo nos temas referentes ao Programa de Subvenção ao Prêmio do
Seguro Rural, como a gestão de risco rural.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
Importação de leite em pó chega a níveis "alarmantes" em outubro.
O Rio Grande do Sul importou 8,6 mil toneladas de leite em pó provindos do Uruguai e 4,85 mil
toneladas da Argentina em outubro (35% acima da cota estabelecida por acordo entre os
países). De acordo com o Instituto Gaúcho do Leite (IGL), esses números são “alarmantes”.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
EVENTOS:
•
V SIM - Simpósio de Agronegócio e Gestão
o 10 a 12 de dezembro de 2015 –São Paulo - SP.
o http://www.agrolink.com.br

TECNOLOGIAS:
Como saber as deficiências da pastagem a fim de definir a suplementação do gado
leiteiro?
Um sistema produtivo com base em pastagem confere segurança e versatilidade frente aos
altos preços de insumos e baixo preço do leite por representar uma forma barata de se
produzir. Considerando como base o pasto (volumoso de verão) é de fundamental importância
utilizar sistemas mais produtivos (lotação/ha) plantando forrageiras de alto potencial de
produção.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
148,17
FRANGO VIVO; kg.
3,10
OVOS; caixa – 30 dz.
67,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
33,00
SUINO; @.
82,00
MILHO; saca - 60 kg.
33,35
FARELO DE SOJA; Ton.
1320,00
Fontes: Agrolink, Notícias Agrícolas, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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