GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 87/2016 – 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:
O mercado está pra peixe nativo.
Investir em peixes nativos pode ser um excelente negócio. Esse mercado cresce a taxas bem
superiores ao da tilápia, o que mostra que o peixe nativo já caiu no gosto do brasileiro.
Leia mais: https://www.embrapa.br
Aves e suínos são carros chefes de Missão Ásia, que trará ao Brasil até US$ 2 bi em
investimentos.
O ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) disse que sua missão à Ásia
poderá render negócios entre US$ 1,5 a 2 bilhões para o Brasil, entre novos mercados e
investimentos. [...] Mas quem faz [a negociação] é a iniciativa privada, afirmou ele, em
entrevista coletiva à imprensa.
Leia mais: http://www.noticiasagricolas.com.br
EVENTOS:
•
VII SIMCOPE – Simpósio de Controle de Qualidade do Pescado.
o 09 a 11 de outubro de 2016 – São Paulo - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Ação dos hormônios na relação materno-filial entre ovelhas e cordeiros.
O comportamento materno-filial se inicia na gestação, onde eventos hormonais
desencadearão respostas permitindo não apenas o reconhecimento materno, mas futuramente
dando início a uma série de estímulos comportamentais.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
151,917
FRANGO VIVO; kg.
3,10
OVOS; caixa – 30 dz.
69,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
40,00
SUINO; @.
77,00
MILHO; saca - 60 kg.
40,62
FARELO DE SOJA; Ton.
1230,00
Fontes: Agrolink, MilkPoint, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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