	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 131/2019 – Julho	
  
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.	
  
Peste suína: FAO eleva para 4,869 mi número de animais eliminados por doença.
Segundo a FAO já foram mortos 4.869.155 suínos devido à ocorrência da peste suína nos
países asiáticos. [...] A FAO informou também que quatro novos focos da peste suína africana
(ASF, na sigla em inglês) foram identificados no continente asiático.
Leia mais: https://www.brasilagro.com.br
Rebanho bovino de Mato Grosso chega a 30.3 milhões de cabeças.
O Mato Grosso, além de possuir o maior rebanho do país, é o maior produtor de carne bovina.
De acordo com os dados do INDEA, em maio deste ano o rebanho mato-grossense aumentou
de 30.07 milhões para 30.33 milhões de cabeças bovinas.
Leia mais: https://animalbusiness.com.br
EVENTOS:
•
Agroleite
o De 13/08/2019 à 17/08/2019 – Castro – PR
o http://www.agroleitecastrolanda.com.br
TECNOLOGIAS:
Peste Suína Africana: Phibro anuncia progresso no desenvolvimento de vacina contra a
doença.
A empresa Phibro Animal Health, desenvolvedora de produtos para saúde animal e nutrição na
pecuária, informou que alcançou um avanço significativo no desenvolvimento de uma vacina
contra a peste suína africana.
Leia mais: http://www.portalagronoticias.com.br	
  
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO, @.
153,34
FRANGO VIVO; kg.
3,30
SUÍNO, @.
91,50
OVOS BRANCOS; caixa – 30 dz.
92,68
MILHO SECO; saca - 60 kg.
37,50
FARELO DE SOJA/ ton.
1.150,00
Fontes: Notícias Agrícolas e Agrolink.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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