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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:
Instrução Normativa traz novos procedimentos na emissão de GTA.
O MAPA além de ratificar que é obrigatória a emissão de e-GTA para a movimentação
interestadual de animais vivos, ovos férteis e outros materiais de multiplicação animal, a IN nº
35 estende tal emissão à movimentação interestadual ou intraestadual de animais vivos
destinados ao abate em estabelecimentos sob Inspeção Federal (SIF).
Leia mais: http://www.avisite.com.br
Consumo de ovos na Colômbia é de 236 ovos por habitante.
Em Cartagena de Índias, Colômbia, aconteceu o 17º Congresso Nacional e Exposição de Aves.
Organizadores dizem que a Colômbia produz 1,275 milhão de toneladas de carne de frango e
11 milhões de ovos, gerando um consumo de 27,1 kg e 236 unidades per capita,
respectivamente. Segundo Andrés Valencia, presidente executivo da Fenavi, “em breve o
colombiano irá consumir mais ovos que carne bovina”.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
EVENTOS:
 PorkExpo 2014 & VI Fórum Internacional de Suinocultura.
o 28 a 30 de Outubro de 2014 – Foz do Iguaçu, PR.
o http://www.porkexpo.com.br/
TECNOLOGIAS:
Carrapato dos bovinos: o passo a passo do controle estratégico:
Existem diversos fatores relacionados ao insucesso de programas de controle, mas a
dificuldade em compreender o que está acontecendo em uma propriedade, de avaliar os
resultados das medidas adotadas, desestimula a continuidade de ações programadas.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @
130,90
FRANGO VIVO; kg
2,70
OVOS; caixa – 30 dz
46,94
OVOS DE CODORNA; 50 dz
31,00
SUINO; @
88,00
MILHO; saca - 60 kg
21,78
FARELO DE SOJA; Ton.
940,00
Fontes: Agrolink, Valor Econômico e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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