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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.
Brasil assina acordos sanitários para exportação de carne termoprocessada e farelo de
algodão para a China.
Os protocolos assinados estabelecem os requisitos necessários para que seja dada a
permissão de exportação destes dois produtos do Brasil à China. A carne termoprocessada é a
carne que tenha passado por processos térmicos, como a cocção, já o farelo de algodão é
usado como ração animal.
Leia mais: http://www.agricultura.gov.br
Dairy Vision, small is beautiful: afinal, quais são as oportunidades para o pequeno
produtor?
Luís Fernando Laranja, sócio fundador e Diretor da Kaeté Investimento, aponta que a produção
primária de leite é - dentre todas - a que tem a maior oportunidade de aliviar a pobreza..
Leia mais: https://www.milkpoint.com.br
EVENTOS:

 Dairy Vision2019.
o 26/11/2019 à 27/11/2019 – Campinas – SP.
o http://www.dairyvision.com.br/
TECNOLOGIAS:
Tecnologia aumenta produtividade agropecuária e diminui mão de obra.
Em função do desenvolvimento tecnológico, pesquisas e condições de ter mais renda com
menos despesa nos últimos 11 anos, resultou-se na melhoria da produtividade genética animal
e vegetal, com novas tecnologias, automação das atividades e mais eficiência. No entanto,
diminui a ocupação de produtores e empregados diretos e aumentou a contratação de mão de
obra terceirizada.
Leia mais: http://agenciabrasil.ebc.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO, @.
166,00
FRANGO VIVO; kg.
3,30
SUÍNO, @.
101,00
OVOS BRANCOS; caixa – 30 dz.
88,23
MILHO SECO; saca - 60 kg.
42,81
FARELO DE SOJA/ ton.
1.127,00
Fontes: Agrolink e Cepea.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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