GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 34/ 2014 – Novembro
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.

NOTÍCIAS:
Setor produtivo e governo discutem atualização de normas para produtos lácteos.
Setor produtivo e governo iniciaram, nesta terça-feira (18/11), as discussões sobre a
atualização das normas de produção e qualidade para os queijos processados e permeados de
soro de leite. A iniciativa visa a atender às exigências do Codex Alimentarius (Código
Alimentar).
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
Projeto proíbe criação animal em gaiolas de confinamento.
A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou o
projeto de lei que proíbe criação de animais em sistema de confinamento. documento veio da
iniciativa do deputado Feliciano Filho (PEN), ativista da causa animal.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
EVENTOS:

Jornada de atualização na agricultura: novos desafios do setor agrícola.
o 27 a 28 de Novembro de 2014 – Piracicaba, SP.
o http://www.fealq.org.br/
TECNOLOGIAS:
A pergunta que não se cala: Minha fazenda esta indo bem?
A todo o momento o produtor de leite pergunta ao seu consultor, ou a nós da Clínica do Leite,
como está a sua fazenda. Para obter uma resposta confiável e avaliar os dados zootécnicos da
fazenda é essencial para um bom diagnóstico de situação.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
143,76
FRANGO VIVO; kg.
2,70
OVOS; caixa – 30 dz.
43,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
34,00
SUINO; @.
95,20
MILHO; saca - 60 kg.
28,75
FARELO DE SOJA; Ton.
1080,00
Fontes: Cepea, Valor Econômico e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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