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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:
MAPA atualiza regimento do Conselho do Agronegócio.
Para deliberar sobre as ações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
com as cadeias produtivas agropecuárias, o regimento interno do Conselho do Agronegócio
(Consagro) foi atualizado. A medida foi tomada em razão da nova estrutura regimental do
ministério, instituída pelo Decreto nº. 8.492, de 13 de julho de 2015.
Leia mais: http://www.noticiasagricolas.com.br
Estudo mostra impacto da coccidiose subclínica na produção leiteira.
Médicos-veterinários das equipes técnica e comercial da Ourofino Saúde Animal
desenvolveram o estudo “Frequência de eimeriose subclínica em bezerras nas bacias leiteiras
das regiões de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina”.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
EVENTOS:
•
Summit Agronegócio Brasil 2015
o 26 de novembro de 2015 –São Paulo - SP.
o http://www.estadao.com.br

TECNOLOGIAS:
Associação entre mastite clínica e contagem de células somáticas.
A mastite clínica é uma forma de apresentação da doença, na qual ocorrem alterações visuais
do leite e/ou do quarto mamário, e ocasionalmente, também podem ocorrer sintomas
sistêmicos. Este tipo de mastite é facilmente percebido pelo ordenhador, pelo uso rotineiro do
teste da caneca de fundo preto, durante a preparação da vaca antes da ordenha.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
148,27
FRANGO VIVO; kg.
3,10
OVOS; caixa – 30 dz.
62,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
33,00
SUINO; @.
79,25
MILHO; saca - 60 kg.
33,68
FARELO DE SOJA; Ton.
1330,00
Fontes: Agrolink, Valor Econômico, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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