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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.
Grupo de carne bovina sustentável chega à Nova Zelândia.
Os fundadores da Mesa Redonda da Nova Zelândia para Carne Sustentável (NZRSB), criaram
o GRSB, que trata da iniciativa global onde visa promover a melhoria contínua da
sustentabilidade da cadeia de valor global da carne bovina por meio de liderança, ciência e
engajamento e colaboração com várias partes interessadas.
Leia mais: https://www.beefpoint.com.br
Super vacas? Três animais que foram levados pelo furacão Dorian, EUA, são
encontrados vivos.
Após o furação Dorian passar pela Carolina do Norte, EUA, três vacas domesticadas que
haviam sumido reaparecem à 6 km de onde haviam sido levadas.
Leia mais: https://www.milkpoint.com.br
EVENTOS:
 Simpósio Internacional de Bem-estar Animal.
o 18/11/2019 à 19/11/2019 – São Paulo – SP.
o www.calendariodoagronegocio.com.br/
TECNOLOGIAS:
Estratégia de nutrição para fêmeas ovinas traz impactos produtivos.
Após vários experimentos da Embrapa em Sobral (CE) e em propriedades rurais cria-se
estratégia voltada para a nutrição de fêmeas ovinas. [...] A estratégia que é aplicada com as
fêmeas, mas que traz resposta para os cordeiros. “Se o animal, ao parto, tem escore corporal
muito baixo, eu vou levar muito mais tempo e ter maior custo alimentar para recuperar”.
Leia mais: https://www.embrapa.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO, @.
188,05
FRANGO VIVO; kg.
3,20
SUÍNO, @.
100,00
OVOS BRANCOS; caixa – 30 dz.
84,83
MILHO SECO; saca - 60 kg.
44,09
FARELO DE SOJA/ ton.
1.132,09
Fontes: Notícias Agrícolas e Cepea.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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