GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 22/ 2014 – 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:
Demanda reduzida por ovos vermelhos eleva preço do produto.
Os preços dos ovos vermelhos estão em alta devido à redução de oferta. Problemas de
sanidade levaram ao abate de muitas aves em 2014 e a cotação dos ovos tem variado
bastante. Fatores climáticos e a Copa do Mundo são apontados como causadores das
oscilações de preços, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
(Cepea).
Leia mais: http://pecuaria.ruralbr.com.brl
Fraude do leite deve ter ocorrido no transporte, diz presidente de cooperativa.
Mais uma cooperativa é denunciada por álcool etílico no leite ou o superintendente do
Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul, Francisco Signor, o presidente do Sindicato e
Organização das cooperativas do RS (Ocergs), Virgílio Peres, acredita que a adulteração do
leite tenha ocorrido no transporte.
Leia mais: http://www.agrolink.com.brl
EVENTOS:



Palestra sobre o projeto Balde Cheio (AIAF).
o 28 de agosto de 2014 – Ribeirão Preto -SP
o https://www.embrapa.br

TECNOLOGIAS:
Avaliação dos índices zootécnicos dos integrados da empresa frango americano®.
O sistema de integração surgiu em Santa Catarina no início dos anos de 1960 e é definido
como uma parceria existente entre uma empresa denominada integradora e várias granjas
denominadas integrados. A integradora é responsável pelo fornecimento do pinto de um dia,
fornecimento das rações utilizadas em cada fase do desenvolvimento, assistência técnica.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @
119,71
FRANGO VIVO; kg
2,25
OVOS; caixa – 30 dz
57,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz
44,00
SUINO; @
74,00
MILHO; saca - 60 kg
23,20
FARELO DE SOJA; Ton.
980,00
Fontes: CEPEA, Valor Econômico e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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