	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 136/2019 – Setembro	
  
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.	
  
Equador abre o mercado de bovinos vivos para o Brasil.
O avanço do Brasil no mercado de bovinos vivos demostra o alto padrão genético e da
qualidade dos animais brasileiros, além do reconhecimento da confiança internacional na
defesa agropecuária brasileira.
Leia mais: http://www.agricultura.gov.br
Gado vivo: Brasil registra embarques recordes.
O Brasil exportou 78,4 mil cabeças de bovinos vivos em agosto deste ano, com um
faturamento de US$ 44,7 milhões segundo informa a Scot Consultoria. [...] O volume total
exportado foi 112,6% maior em relação a julho deste ano, enquanto o faturamento aumentou
71,1%.
Leia mais: https://www.portaldbo.com.br

	
  
EVENTOS:
•

Congresso Brasileiro de Gestores da Agropecuária.
o De 05/11/2019 à 07/11/2019 – Brasília – DF.
o http://www.congressoagropecuaria.cnm.org.br

TECNOLOGIAS:
Dispositivo eletrônico não invasivo avalia situação de conforto térmico e bem-estar de
bovinos.
Dispositivo desenvolvido para ser usado em bovinos de corte, também poderá ser utilizado em
equinos e bovinos de leite. O dispositivo mede alguns parâmetros fisiológicos associados a
dados ambientais, gerando informações que avaliam as condições de bem-estar e conforto
térmico em animais de produção.
Leia mais: https://www.embrapa.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO, @.
156,00
FRANGO VIVO; kg.
3,30
SUÍNO, @.
85,50
OVOS BRANCOS; caixa – 30 dz.
90,90
MILHO SECO; saca - 60 kg.
37,45
FARELO DE SOJA/ ton.
1.250,00
Fontes: Agrolink e Cepea.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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