	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 134/2019 – 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.	
  
Frigorífico Notable embarca o primeiro contêiner de carne suína para o Japão.
No dia 12 de Agosto de 2019, após mais de cinco anos de negociações, o Frigorífico Notable,
enviou o primeiro contêiner de carne suína para o Japão.
Leia mais: https://www.noticiasagricolas.com.br
Surto de peste africana impacta lucros da gigante chinesa da carne suína WH Group.
Devido à doença da peste suína que se espalha pela China desde o ano passado, a gigante
chinesa WH Group reportou nesta terça-feira uma queda de 16,9% nos lucros do primeiro
semestre.
Leia mais: https://www.agoranoticiasbrasil.com.br

	
  
EVENTOS:
•
Curso de Formulação de Dietas e Rações para Bovinos.
o De 24/10/2019 à 26/10/2019 –	
  Viçosa – MG.
o https://www.cptcursospresenciais.com.br	
  
TECNOLOGIAS:
Genética tem papel determinante no aprimoramento do rebanho.
O melhoramento genético se tornou uma estratégia indispensável para melhorar a eficiência
dos rebanhos. O investimento nesta tecnologia permite otimizar a cadeia produtiva,
conseguindo resultados com bases sustentáveis e garantia de bem-estar animal.
Leia mais: https://sistemafaep.org.br 	
  
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO, @.
154,00
FRANGO VIVO; kg.
3,30
SUÍNO, @.
83,50
OVOS BRANCOS; caixa – 30 dz.
89,72
MILHO SECO; saca - 60 kg.
37,00
FARELO DE SOJA/ ton.
1.130,00
Fontes: Cepea e Agrolink.
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
Estagiária: Evelyn G. de Araújo – Tecnologia em Agronegócio – Mogi das Cruzes.
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