GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 57/ 2015 – Outubro
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:
Suínos: Demanda interna enfraquecida mantém preço em queda
Mesmo com as exportações brasileiras de carne suína, crescentes no correr de outubro, os
preços do produto seguem em queda no mercado brasileiro. Pesquisadores do Cepea indicam
que o principal motivo é a demanda doméstica enfraquecida.
Leia mais: http://www.noticiasagricolas.com.br
China deve reduzir compras de milho para estoques estatais e encorajar processamento.
A China poderá comprar cerca de 50 por cento menos milho para estoques estatais na
temporada 2015/16 na comparação com o ciclo anterior, com governos locais oferecendo
subsídios para encorajar indústrias a usar mais grãos produzidos no país, disseram analistas
da indústria.
Leia mais: http://www.noticiasagricolas.com.br
EVENTOS:
•
31º Treinamento sobre Nutrição e Formulação de Rações em Microcomputador
para Bovinos de Corte.
o 10 a 12 de novembro de 2015 – Piracicaba - SP.
o http://agroevento.com

TECNOLOGIAS:
Como a dieta interfere na formação do flavor da carne de ovinos?
O consumo brasileiro de carne, além do alto valor nutritivo envolvido, se deve ao prazer e aos
hábitos regionais de alimentação que apresentam influência sobre a intenção de compra dos
consumidores (espécie, raça, sexo, etc.). A cor e a maciez da carne são considerados fatores
de grande importância durante a seleção do produto. Entretanto, o flavor é um atributo
sensorial determinante ao ato de compra da carne de ovinos.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
148,17
FRANGO VIVO; kg.
3,00
OVOS; caixa – 30 dz.
62,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
33,00
SUINO; @.
82,00
MILHO; saca - 60 kg.
32,53
FARELO DE SOJA; Ton.
1310,00
Fontes: Agrolink, Valor Econômico, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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