GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 35/ 2014 – 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:
Produção de codornas teve maior alta em 2013 entre todas as criações
A Pesquisa Produção da Pecuária Municipal (PPM), divulgada hoje (16/12) pelo IBGE, mostra
que o número de animais que integraram o levantamento, como um todo, ficou estável em
2013. O destaque, em termos de variação, foi o de codornas, que subiu 10,6% em relação ao
ano anterior.
Leia mais: http://www.farmpoint.com.br
Crise russa afeta vendas de carne brasileira ao país.
A crise da economia russa diante dos embargos econômicos e da queda do preço do petróleo
começa a repercutir nas exportações brasileiras de novembro e dezembro, revertendo parte
dos ganhos que o país conquistou diante da crise entre o Ocidente e Moscou.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
EVENTOS:
Horses e Kids - Edição de verão!
o 05 a 08 de Janeiro de 2015 – Sorocaba - SP.
o http://www.agroagenda.com.br
TECNOLOGIAS:
Ir aonde ninguém foi.
É sempre bom relatar boas notícias, bons resultados, para que bons fluídos nos façam iniciar
2015 mais engajados para superá-lo sem maiores dificuldades. Tecnologias disponíveis para
aumentar a produtividade e competitividade do negócio rural brasileiro existem; a falha é fazer
chegá-las ao produtor rural, independente de ser pequeno e médio ou grande, de forma correta
e no momento certo.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
141,81
FRANGO VIVO; kg.
2,35
OVOS; caixa – 30 dz.
48,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
36,00
SUINO; @.
88,00
MILHO; saca - 60 kg.
27,23
FARELO DE SOJA; Ton.
1040,00
Fontes: Cepea, Avisite e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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