GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 82/ 2016 – Agosto
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:
Principais compradores da carne de frango brasileira nos 7 primeiros meses de 2016.
O quadro dos 10 principais importadores de carne de frango nos sete primeiros meses de 2016
apresenta apenas uma diferença em relação ao apresentado no fechamento do primeiro
semestre: o surgimento da Rússia na 10ª posição, ocupando lugar que era da Coreia do Sul e
que, nesse período, reduziu suas compras em quase 20%.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
Pesquisadores reagem ao Marco Legal da Ciência e Tecnologia.
Movimento de professores e científicos argumenta que documento contribui para privatização
da pesquisa produzida no Brasil.[...] O Marco Legal se constitui em um conjunto de emendas
que alteram o teor de nove leis diferentes.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
EVENTOS:
•
II Simpósio de Enfermidades Clínicas em Ruminantes.
o 26 a 28 de agosto de 2016 – Botucatu - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Nova safra desafia rentabilidade das granjas.
A chegada do milho safrinha no ciclo 2015/2016 representa aos suinocultores um ponto de
interrogação sobre a qualidade dos grãos que vão ser usados como alimento em suas granjas.
[...] A instabilidade climática (impactos do fenômeno climático El Niño), prejudicou o
desenvolvimento das lavouras, expondo os grãos à ação dos fungos e consequentemente, ao
desenvolvimento de micotoxinas.
Leia mais: http://www.porkworld.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
151,25
FRANGO VIVO; kg.
3,25
OVOS; caixa – 30 dz.
88,50
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
45,00
SUINO; @.
86,20
MILHO; saca - 60 kg.
45,38
FARELO DE SOJA; Ton.
1315,00
Fontes: Notícias Agrícolas, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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