GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 26/ 2014 – 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:
Ovo x Milho: relação de troca anual continua desfavorável ao avicultor de postura.
O preço médio do milho saca de 60 kg, interior de São Paulo, registrou nova queda em agosto.
Com a maior redução do ovo em relação ao milho, houve leve piora no poder de compra do
avicultor. Em agosto foram necessários 8,7 caixas de ovos para adquirir uma tonelada.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
Cepea e CNA apuram custos de produção de caprinos e ovinos.
O mercado pecuário passa a contar com levantamentos de custos de produção da caprino e
ovinocultura no Brasil. O objetivo, a exemplo do trabalho já desenvolvido com outras cadeias
produtivas, é oferecer informações consistentes para todos que se interessam pelo setor.
Leia mais: http://www.farmpoint.com.br
EVENTOS:

33ª Expoflora.
o 29 de Agosto a 29 de Setembro de 2014 – Holambra, SP.
o http://www.expoflora.com.br/
TECNOLOGIAS:
Quantificação da necessidade de volumosos em sistemas de produção de ruminantes
em pastagens.
A necessidade de volumosos num sistema de produção de ruminantes em pastagens, também
conhecida como demanda, nada mais é, do que a necessidade em quantidade e qualidade de
alimentos volumosos para se alimentar o rebanho e obter uma determinada produção em um
período específico.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @
128,36
FRANGO VIVO; kg
2,60
OVOS; caixa – 30 dz
42,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz
35,00
SUINO; @
85,20
MILHO; saca - 60 kg
22,15
FARELO DE SOJA; Ton.
960,00
Fontes: Cepea, Valor Econômico e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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