	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 103/2017 –Agosto
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:
Sapore se compromete a comprar apenas ovos livres de gaiolas até 2025.
A Sapore, empresa de serviços de alimentação, anunciou uma parceria com a organização de
proteção animal Humane Society Internacional (HSI). [...] Fernanda Vieira, gerente da HSI no
Brasil, ressalta a importância de atitudes como essa para melhorar o bem-estar animal.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
Leite é assunto de Estado, defende pesquisador da Embrapa em Audiência Pública.
A importação de leite do MERCOSUL pelo Brasil, sobretudo da Argentina e do Uruguai, foi
debatida numa concorrida Audiência Pública realizada na tarde desta terça-feira. Doutor em
Economia, Paulo Martins disse que o leite exige políticas de governo claramente definidas para
que seja possível à cadeia produtiva cumprir algumas missões.
Leia mais: https://www.embrapa.br
EVENTOS:
•
10º Encontro de Marketing em Alimentos e Agronegócio.
o 31 de agosto de 2017 – Piracicaba - SP.
o https://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Identificação precoce de fêmeas ovinas.
Em fêmeas ovinas, as biotecnologias voltadas à reprodução estão em constante avanço para a
determinação dos fatores ligados a precocidade sexual. [...] A identificação precoce de um
animal tem papel crucial na determinação e aptidão de indivíduos a produzir altos ou baixos
números de embriões após superovulação, trazendo vantagens.
Leia mais: https://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
132,41
FRANGO VIVO; kg.
2,50
OVOS; caixa – 30 dz.
83,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
-----SUINO; @.
80,00
MILHO; saca - 60 kg.
27,00
FARELO DE SOJA; Ton.
1100,00
Fontes: Notícias Agrícolas, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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