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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:
Estoque de milho afeta ração na ‘capital das aves’.
Com estoques ampliados por safras cheias e mirando melhores condições de comercialização,
o milho passou a ficar mais tempo nos armazéns de fazendas e indústrias. A estratégia,
benéfica pela ótica da produção agrícola, criou um problema para a cadeia da avicultura.
Leia mais: http://www.aviculturaindustrial.com.br
Brasil quer erradicar a aftosa até 2020.
Pecuaristas, entidades e indústrias colocaram no horizonte uma nova data para a erradicação
da febre aftosa no Brasil: 2020, ou seja, daqui a quatro anos. Essa data foi debatida e
aprovada no "Fórum 2020, o futuro do país sem a doença", que foi realizado nesta quarta-feira
(25/11) na Federação da Agricultura do Estado de São Paulo (Faesp).
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
EVENTOS:
•
V SIM - Simpósio de Agronegócio e Gestão
o 10 a 12 de dezembro de 2015 –São Paulo - SP.
o http://www.agrolink.com.br

TECNOLOGIAS:
Cabras transgênicas produzem leite para combater Doença de Gaucher.
A Universidade de Fortaleza acaba de dar mais um passo importante na área da genética:
trata-se do nascimento, no último dia 4 de outubro, de dois caprinos transgênicos machos, que
irão impulsionar a produção de glucocerebrosidase humana, enzima capaz de combater a
Doença de Gaucher.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
148,83
FRANGO VIVO; kg.
3,10
OVOS; caixa – 30 dz.
63,33
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
33,00
SUINO; @.
80,38
MILHO; saca - 60 kg.
33,46
FARELO DE SOJA; Ton.
1297,00
Fontes: Agrolink, Cepea, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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