GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 33/ 2014 – Novembro
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 de ovinos da Bahia apostam em qualidade e tecnologia para alcançar novos
mercados.
O Nordeste é referência nacional quando o assunto é criação de ovinos. Apesar da
representatividade expressiva, tem sido um problema na região aumentar a oferta de carne
em larga escala para acompanhar a demanda da indústria. De olho em novos mercados,
produtores investem na qualidade da carne para superar esse e outros obstáculos.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com

EVENTOS:

11º Congresso Brasileiro de Marketing Rural e Agronegócio.
o 24 de Novembro de 2014 – São Paulo, SP.
o http://www.11congressoabmra.com.br/

TECNOLOGIAS:
Qual a relação entre zootecnia de precisão e bem-estar de vacas leiteiras?
Atualmente a Agropecuária está sendo duplamente pressionada para atender à demanda de
alimentos para a crescente população humana e reduzir os efeitos das mudanças
climáticas. Uma ferramenta para alcançar esta produção eficiente é a zootecnia de precisão,
que busca soluções de gestão baseando-se na tecnologia da engenharia de processos.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @
143,93
FRANGO VIVO; kg
2,70
OVOS; caixa – 30 dz
45,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz
35,00
SUINO; @
94,00
MILHO; saca - 60 kg
28,25
FARELO DE SOJA; Ton.
1130,00
Fontes: Cepea, Agrolink e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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