GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 105/2017 – 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:
Produtores admiram estrutura dos EUA.
A Missão aos Estados Unidos, realizada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de
Mato Grosso (Aprosoja), terminou em setembro. [...] A estrutura logística americana é
fantástica com competividade entre rodovias, hidrovias e ferrovias. [...] afirma o presidente da
Aprosoja Endrigo Dalcin, que esteve na Missão EUA.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
Governo lança plano para promover imagem do agronegócio do Brasil.
O plano, chamado “O Melhor do Agro Brasileiro”, deverá enfatizar “a qualidade, a inocuidade e
a sustentabilidade dos produtos agropecuários brasileiros” e a “promoção da produção
agropecuária nacional nos mercados externos”.
Leia mais: http://exame.abril.com.br/
EVENTOS:
•
Curso sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
o 28 a 29 setembro de 2017 – São Carlos - SP.
o https://www.embrapa.br/
TECNOLOGIAS:
Filhotes de búfalos são alimentados com leite em pó bovino na região de
Itapetininga/SP.
A criação de búfalos é uma importante atividade agropecuária na região de Itapetininga (SP).
São quase 7 milhões de litros de leite produzidos por ano. [...]. Para diminuir os custos e
aumentar a lucratividade, o pesquisador do Instituto Biológico de São Paulo Márcio José
Sturaro está desenvolvendo um método diferente de amamentação dos filhotes.
Leia mais: https://www.milkpoint.com.br/
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
145,48
FRANGO VIVO; kg.
2,50
OVOS; caixa – 30 dz.
75,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
-----SUINO; @.
73,75
MILHO; saca - 60 kg.
27,89
FARELO DE SOJA; Ton.
950,00
Fontes: Notícias Agrícola, Cepea, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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