	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 132/2019 – 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.	
  
Decisão chinesa de não comprar soja dos EUA eleva prêmios no Brasil.
A alta do dólar em relação ao real no Brasil e a decisão do governo chinês de paralisar as
importações de soja americana fizeram os prêmios da soja subirem. [...] Os preços médios
oferecidos pelas tradings nos portos brasileiros, portanto, subiram 1,97%. [...] Os preços do
mercado interno também avançaram 1,98% em um dia.
Leia mais: https://www.beefpoint.com.br
7 pontos chave para vendas de touros e genética – parte 1/2.
Lista com alguns pontos e reflexões para avaliar se você é um excelente vendedor de toures
de genética.
Leia mais: https://www.beefpoint.com.br
EVENTOS:
•
Interleite
o De 07/08/2019 à 08/08/2019 – Uberlândia – MG.
o http://www.interleite.com.br/
TECNOLOGIAS:
Pesquisadores criam “dicionário” para genes bovinos.
Trabalho recente da equipe da pesquisadora Luciana Regitano, da Embrapa Pecuária Sudeste
(SP), conseguiu melhorar a tradução do que está escrito no genoma do bovino, ou seja,
relacionar genes às características que eles expressam, como maciez da carne, quantidade de
gordura, e etc. [...] Desenvolvido pela estudante bolsista de pós-doutorado, Marcela Maria de
Souza, o dicionário possui todos os genes de bovinos que atuam como fatores de transcrição.
Leia mais: https://www.embrapa.br	
  
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO, @.
153,00
FRANGO VIVO; kg.
3,30
SUÍNO, @.
85,50
OVOS BRANCOS; caixa – 30 dz.
80,00
MILHO SECO; saca - 60 kg.
37,00
FARELO DE SOJA/ ton.
1.190,00
Fontes: Notícias Agrícolas e Agrolink.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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