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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:
Pesquisa genômica gera dados que poderão aumentar produtividade de gado Nelore.
Pesquisadores brasileiros geraram informações genômicas que podem aumentar a acurácia
das avaliações de bovinos. O trabalho se baseou em um amplo mapeamento de regiões de
duplicação genômica, conhecidas como CNVs (Copy Number Variations), em animais da raça
Nelore.
Leia mais: https://www.embrapa.br
Carne de aves: as tendências da produção mundial em 2016 na visão da FAO.
Para o Food Outlook da FAO, em 2016 apenas um dos dez principais produtores mundiais de
carnes avícolas sofrerá redução na produção: a China. Mas não por vontade própria e, sim,
porque em 2015, com o embargo a países afetados pela Influenza Aviária, a avicultura chinesa
quase zerou a importação de reprodutores, que agora fazem falta ao país.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
EVENTOS:
•
Global Agribusiness Forum 2016.
o 04 a 05 de julho de 2016 –São Paulo - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Pastos recomendados para áreas encharcadas.
Todo sistema que utiliza pasto deve ser produtivo e rentável acima de tudo. Os sistemas em
pastagem não devem usar a pior área da propriedade enquanto as áreas mais férteis, planas e
adequadas são destinadas a outras culturas.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
156,33
FRANGO VIVO; kg.
2,90
OVOS; caixa – 30 dz.
91,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
40,00
SUINO; @.
76,50
MILHO; saca - 60 kg.
53,01
FARELO DE SOJA; Ton.
1750,00
Fontes: Cepea, Agrolink, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
FATEC Mogi das Cruzes – Rua Carlos Barattino, n. 908 - Vila Nova Mogilar, Mogi das Cruzes-SP.
Telefone/Fax: (11) 4699 2799 /roberto.bordin@fatec.sp.gov.br
Aluna estagiária: Andréia A. Ortiz Silva - Tecnologia em Agronegócio – FATEC/Mogi das Cruzes.

