GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 63/ 2015 - Dezembro
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:
Suinocultura dribla crise financeira e prova potencial da carne suína.
A crise econômica no país trouxe uma série de preocupações para a economia brasileira.
Apesar disso, para a cadeia da suinocultura, o ano de 2015 encerra com dados positivos e
grandes conquistas.
Leia mais: http://www.porkworld.com.br
Setor avícola pode ser prejudicado pelas mudanças climáticas, alerta Embrapa.
A avicultura, assim como outros setores da agropecuária, poderá ser afetada pelas mudanças
climáticas. E o estresse ao calor constitui um dos principais fatores do clima que impactam a
indústria avícola, devido à redução da qualidade e produção de ovos e para sua sobrevivência,
de modo geral.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
EVENTOS:
•
Curso – Melhoramento Genético de Gado Leiteiro.
o 15 de janeiro a 26 de fevereiro (EaD).
o http://agroevento.com

TECNOLOGIAS:
A suinocultura tem condições de adotar os padrões europeus de bem-estar?
O bem-estar animal, um tema anteriormente vinculado prioritariamente aos aspectos éticos,
passou à condição de uma nova ciência à medida que as demandas da sociedade motivaram
que o assunto fosse tratado com base científica [...]. O Brasil ocupa a posição de destaque no
ranking mundial da produção e exportação. Além disso, no aspecto qualitativo, os níveis de
produtividade e tecnificação dos rebanhos brasileiros são elevados...
Leia mais: http://www.porkworld.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
146,35
FRANGO VIVO; kg.
3,10
OVOS; caixa – 30 dz.
77,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
35,00
SUINO; @.
78,50
MILHO; saca - 60 kg.
35,30
FARELO DE SOJA; Ton.
1340,00
Fontes: Noticias Agrícolas, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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