GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 96/2017 – Março
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:
Brasil na maior feira de pescado do continente americano.
Na semana passada, entre os dias 19 e 21 de março, ocorreu a Seafood Expo North America
em Boston (Massachusetts, EUA). [...] E nós, da Aquaculture Brasil, estivemos lá. Apesar da
presença de várias empresas internacionais fortes e consolidadas no mercado, o produto
brasileiro foi bem procurado, fato animador para o produto aquícola nacional.
Leia mais: http://www.aquaculturebrasil.com
65 anos depois, um novo RIISPOA!
Definida a revisão, a consolidação do novo texto (através de instrumento legal) transformou-se
em promessa a ser cumprida. Porque interfere e impõe profundas mudanças nos
procedimentos de fiscalização e inspeção, industrial e sanitária, dos produtos de origem
animal. Daí a demora na aprovação. Agora, é o Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
EVENTOS:
•
Agrishow.
o 01 a 05 de maio de 2017 – Ribeirão Preto - SP.
o https://www.agrishow.com.br
TECNOLOGIAS:
As Propriedades Antioxidantes do Mel.
Embora se caracterize por ser uma mistura com uma elevada concentração em açúcares, o
mel apresenta uma composição complexa da qual fazem parte cerca de 180 componentes
diferentes. [...] Diversos estudos têm comprovado a ação terapêutica do mel, existindo
atualmente interesse em avaliar a sua capacidade antioxidante.
Leia mais: http://www.oapicultor.com
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
143,69
FRANGO VIVO; kg.
2,70
OVOS; caixa – 30 dz.
89,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
45,00
SUINO; @.
85,00
MILHO; saca - 60 kg.
32,00
FARELO DE SOJA; Ton.
960,00
Fontes: Cepea, Notícias Agrícolas, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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