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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.
Criação de suínos em família reduz uso de antibióticos.
O estudo desenvolvido pela Embrapa Suínos e Aves (SC) comprovou que a criação de suínos
em família é capaz de reduzir significativamente o uso de antibiótico nos animais, por meio de
um novo sistema que vem sendo utilizado desde 2009 o mesmo já poupou 85% dos animais do
uso de medicamentos.
Leia mais: https://www.suinoculturaindustrial.com.br
AL: Embrapa contribui para regulamentação de laticínios artesanais.
Dentre os próximos meses, o Estado do Alagoas deve se tornar mais um estado que
regulamenta a produção de laticínios artesanais certificados, obtendo o selo arte.
Leia mais: https://www.milkpoint.com.br
EVENTOS:
 IV Encontro Regional de Pecuária Leiteira.
o 15/10/2019 – Itapetininga – São Paulo.
o www.cati.sp.gov.br
TECNOLOGIAS:
Cientistas rastreiam tuberculose bovina por meio do DNA da bactéria causadora.
Em primeiro instante os cientistas estão rastreando a transmissão da bactéria Mycobacterium
bovis, agente causador da tuberculose bovina, em animais ou no rebanho.
Leia mais: https://www.beefpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO, @.
161,00
FRANGO VIVO; kg.
4,23
SUÍNO, @.
99,00
OVOS BRANCOS; caixa – 30 dz.
89,83
MILHO SECO; saca - 60 kg.
41,50
FARELO DE SOJA/ ton.
1.198,00
Fontes: Notícias agrícolas e Cepea.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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