GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 49/ 2015 – Julho
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:
Cordeiros de fino trato.
Priscila Quirós tinha 21 anos e um diploma fresquinho nas mãos. Recém-formada em
administração de empresas pôs-se a pesquisar um destino para as propriedades que seu pai
adquiriu, Santo Antônio e Campo Verde, com 300 hectares ao todo... Descobri que nossa
família na Espanha tinha tradição na criação de cordeiros. “E decidi fazer o mesmo aqui”.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
Embrapa lança novas cartilhas para orientar produção de caprinos e ovinos.
A Embrapa lançou um novo conjunto de cartilhas destinado a orientar aspectos considerados
relevantes para a produção de caprinos e ovinos no Brasil. O material, disponível para acesso
e download gratuito, traz recomendações sobre controle de verminose, forrageiras para
alimentação dos rebanhos, compostagem de resíduos e terminação de cordeiros.
Leia mais: https://www.embrapa.br
EVENTOS:
• 12ª Tecnocarne & Leite - Feira Internacional de Tecnologia para a Indústria da
Carne e do Leite.
o 11 a 13 de agosto de 2015 – São Paulo - SP.
o http://www.agrolink.com.br
TECNOLOGIAS:
Novas ferramentas para avaliar a ambiência na avicultura.
O agronegócio no Brasil obteve um significativo desenvolvimento tecnológico nos últimos 20
anos, posicionando o país entre os grandes expoentes mundiais. Dentre os produtos do
agronegócio, o Brasil se destaca na produção de proteína animal, sendo a avicultura um setor
que se destaca... Um dos fatores importantes para o sucesso da produção avícola é o
monitoramento e controle eficiente do ambiente de criação.
Leia mais: http://www.ovosite.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
141,30
FRANGO VIVO; kg.
2,70
OVOS; caixa – 30 dz.
57,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
30,00
SUINO; @.
64,50
MILHO; saca - 60 kg.
25,95
FARELO DE SOJA; Ton.
1150,00
Fontes: Agrolink, Cepea, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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