GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 48/ 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:
Bovinocultura de leite ganha Frente Parlamentar.
Na data em que se comemora o Dia Mundial do Leite - 1º de junho - parlamentares, produtores
e representantes do setor lácteo celebraram mais uma conquista: o lançamento da Frente
Parlamentar pela Valorização do Setor de Bovinocultura do Leite na Câmara dos Deputados.
Leia mais: http://www.cda.sp.gov.br
Forbox é o lançamento da Biogénesis Bagó.
A Biogénesis Bagó lança no Brasil o Forbox, carrapaticida inibidor do crescimento dos
carrapatos e redutor de ovos nas pastagens. O novo produto é o único no mercado com a
concentração em apresentação de 2,5L, o que possibilita atender tanto pequenos e médios
como grandes pecuaristas.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
EVENTOS:
 Feicorte
o 17 a 21 de junho – São Paulo – SP.
o http://expobr.all.biz/feicorte
TECNOLOGIAS:
Poluição do meio ambiente através de efluentes gerados na higienização da Indústria
leiteira.
Com a crescente melhoria na qualidade de produção de alimentos, a higienização tem sido
diretamente ligada ao nível de qualidade do produto final. Assim, na indústria de leite e
derivados, essa etapa do processo possui importância significativa contra contaminações do
alimento produzido.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
146,97
FRANGO VIVO; kg.
2,40
OVOS; caixa – 30 dz.
64,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
30,00
SUINO; @.
70,00
MILHO; saca - 60 kg.
24,65
FARELO DE SOJA; Ton.
1030,00
Fontes: Agrolink, Notícias Agrícolas, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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