GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 101/2017 – Junho
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:
Insegurança toma conta do mercado do boi gordo.
De acordo com o Cepea, entre o dia 17 e 24 de maio, o Indicador Esalq/BM&FBovespa sobre
boi gordo cedeu 0,43%. [...] Em nota, a JBS informou que padronizou os processos de compra
de gado no Brasil e não adquirirá mais animais à vista.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
Embrapa e UFG criam banco de dados para a identificação e qualificação espacial das
pastagens brasileiras.
Em uma missão para levantar informações das pastagens brasileiras, a Embrapa e Laboratório
de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (Lapig) da Universidade Federal de
Goiás (UFG), em ação inédita no Brasil, percorreu um trecho de aproximadamente 4,3 mil km.
Leia mais: https://www.embrapa.br
EVENTOS:
•
15º Treinamento Sobre Pastagens Sob Irrigação.
o 20 a 22 de junho de 2017 – Piracicaba - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Qual é o papel do consultor na fazenda?
Em boa parte das fazendas produtoras de leite, os consultores são tão ativos quanto o
proprietário ou o gerente. [...] Ao compartilharem seu conhecimento técnico, esses profissionais
têm papel fundamental na evolução do desempenho da fazenda, contribuindo para a melhoria
dos resultados em diversas áreas, tais como nutrição, sanidade, genética e reprodução, entre
outros.
Leia mais: https://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
134,45
FRANGO VIVO; kg.
2,50
OVOS; caixa – 30 dz.
79,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
46,00
SUINO; @.
79,16
MILHO; saca - 60 kg.
27,53
FARELO DE SOJA; Ton.
1.150,00
Fontes: Notícias Agrícolas, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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