GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 47/ 2015 – Junho
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:
Governador Alckmin autoriza ações preventivas contra a Influenza aviária.
Altamente contagioso, o vírus pode ser difundida rapidamente pelo Brasil, atingir o homem e
outros animais. O governador Geraldo Alckmin assina nesta quarta-feira, 27, às 15h, no
Palácio dos Bandeirantes, o decreto para que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e
seus órgãos possam intensificar a adoção de medidas preventivas, com o objetivo de evitar a
chegada da Influenza Aviária ao Estado de São Paulo.
Leia mais: http://www.cda.sp.gov.br
EDA Limeira participa de ação que desarticula estabelecimento clandestino de mel.
Um estabelecimento clandestino de mel, às margens da Rodovia Anhanguera, no sentido
interior, município de Limeira - SP foi desarticulada ontem (18/05), no início da tarde, em ação
conjunta da Vigilância Sanitária, Escritório de Defesa Agropecuária (EDA) e do Pelotão
Ambiental. Na ação foram apreendidos 2,370 toneladas de produtos.
Leia mais: http://www.cda.sp.gov.br
EVENTOS:
 14º Treinamento Avançado de Nutrição de Bovinos
o 9 a 11 de junho – Piracicaba – SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
O transporte de leite no Brasil: desafios e gargalos.
Com a instituição da IN 51/2006 – MAPA e atualmente IN 62/2012, as indústrias de laticínios
foram pouco a pouco alterando sua estrutura de transporte e refrigeração do leite. O problema
é que, excetuando-se algumas empresas, a maioria delas pouco ofereceu de treinamento aos
caminhoneiros.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
146,67
FRANGO VIVO; kg.
2,15
OVOS; caixa – 30 dz.
55,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
31,00
SUINO; @.
67,50
MILHO; saca - 60 kg.
24,94
FARELO DE SOJA; Ton.
1010,00
Fontes: Agrolink, Notícias Agrícolas e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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