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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:
Gaúchos discutem criação de banco de dados do leite.
O Instituto Gaúcho do Leite (IGL) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) discutem
os detalhes técnicos de um convênio para criar um banco de dados sobre a cadeia leiteira do
Rio Grande do Sul. O objetivo é criar um cadastro com os nomes dos produtores e
transportadores de leite. O levantamento permitirá a implantação de um sistema de
rastreabilidade da matéria-prima
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
Influenza Aviária: Um problema [quase] global.
Depois de agir virulentamente por pelo menos 10 anos e devastar grandes contingentes da
avicultura mundial, o subtipo H5N1 da Influenza Aviária tornou-se despercebido. Não que tenha
desaparecido. Apenas deu lugar a outros, H7N9, H5N8, H7N7.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
EVENTOS:
 Agrishow 2015.
o 27 de abril a 01 de maio– Ribeirão Preto – SP.
o http://www.agrishow.com.br
TECNOLOGIAS:
Prejuízos de longo prazo da mastite clínica causada por Escherichia coli.
Escherichia coli é o principal coliforme causador de mastite clínica em rebanhos leiteiros. Este
micro-organismo é considerado um patógeno ambiental e pode causar mastite clínica com
sintomas agudos. A sintomatologia clínica da mastite causada porE. coli pode variar de leve,
com apenas sintomas inflamatórios na glândula mamária, até a forma super-aguda.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
149,93
FRANGO VIVO; kg.
2,40
OVOS; caixa – 30 dz.
61,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
33,00
SUINO; @.
65,00
MILHO; saca - 60 kg.
28,54
FARELO DE SOJA; Ton.
1000,00
Fontes: CEPEA, Agrolink e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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