	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 104/2017 – Agosto
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:
Santander Brasil reforçará atuação no agronegócio, diz presidente.
O Santander Brasil vai abrir 100 unidades para atendimento ao agronegócio até 2018, como
parte de um plano de expansão num setor que deve passar a conviver com menos crédito
subsidiado, disse o presidente-executivo do banco.
Leia mais: http://exame.abril.com.br
Vem aí uma nova crise de segurança alimentar?
Crescimento populacional, ondas imigratórias e escassez de água. Como é possível enfrentar
esses problemas garantindo a segurança alimentar? [...] O que a soja tem a ver com a
pecuária? É importante lembrar: a produção agrícola não é apenas um motor de alimentos
humanos. Ela é essencial para a produtividade pecuária por conta da ração animal.
Leia mais: https://www.agrolink.com.br
EVENTOS:
•
SIAVS - Salão Internacional da Avicultura e Suinocultura 2017.
o 28 a 31 agosto de 2017 – São Paulo - SP.
o http://www.avisite.com.br
TECNOLOGIAS:
A solução dos problemas do leite no Brasil.
A saída para os problemas do leite no Brasil é barrar ou limitar as importações. Esta, afinal, é a
pauta que domina o setor desde que o MilkPoint começou, no ano 2000. Sem as famigeradas
importações, a história do leite seria absolutamente diferente. Teríamos preços
consistentemente mais altos e produtores e indústrias teriam lucros superiores. Mas será
mesmo?
Leia mais: https://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
137,59
FRANGO VIVO; kg.
2,50
OVOS; caixa – 30 dz.
79,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
-----SUINO; @.
80,00
MILHO; saca - 60 kg.
28,50
FARELO DE SOJA; Ton.
930,00
Fontes:Cepea, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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