	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 65/ 2016 – Janeiro
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:
Indústria alerta para alta de preço de carnes com escassez de milho.
As cotações do milho e do farelo de soja tiveram uma disparada em diversas regiões do Sul e
Sudeste, decorrente de uma escassez localizada e de fortes exportações do Brasil, o que pode
se reverter em uma alta nos preços das carnes de aves e suína.
Leia mais: http://www.porkworld.com.br
Carne de frango: 30 principais importadores do Brasil em 2015.
O ranking final dos 10 principais importadores de carne de frango do Brasil em 2015 não é
muito diferente daquele observado em outros meses do ano, exceto pelo surgimento, na
décima posição e já no final do exercício, de Cuba – 23º importador em 2014..
Leia mais: http://www.avisite.com.br
EVENTOS:
•
Curso- Aplicação da Ferramenta APPCC – Análise de perigos e pontos críticos
de controle em processamento de leite e derivados.
o 15 de fevereiro a 28 de março (EAD).
o http://www.agripoint.com.br
TECNOLOGIAS:
Terceirização das fases de cria e recria.
A terceirização de cria e recria começa a se tornar uma opção interessante para o produtor,
pois acaba se tornando uma garantia de bons resultados, já que o prestador de serviços
oferece um trabalho especializado e focado somente naquela atividade, alcançando a
eficiência necessária e proporcionando resultados superiores aos obtidos pelo produtor, que
necessita trabalhar com diversas atividades simultaneamente.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
148,59
FRANGO VIVO; kg.
2,80
OVOS; caixa – 30 dz.
56,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
50,00
SUINO; @.
76,00
MILHO; saca - 60 kg.
41,57
FARELO DE SOJA; Ton.
1360,00
Fontes: Noticias Agrícolas, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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