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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.

NOTÍCIAS:
Kátia Abreu: Programa Leite Saudável garantirá qualidade ao consumidor
A ministra Kátia Abreu afirmou que o programa Leite Saudável, lançado nesta terça-feira (29),
vai priorizar a garantia da qualidade dos produtos lácteos que chegarão à mesa do brasileiro.
Com o programa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) investirão R$ 387 milhões na melhoria da
competitividade do setor e na capacitação de 80 mil pequenos e médios produtores.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
Justiça determina que 30% dos fiscais federais continuem trabalhando.
O Superior Tribunal de Justiça deferiu nesta quarta-feira (30/9) a medida liminar requerida
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que busca preservar a continuidade
de serviços essenciais para a população durante a greve dos fiscais federais agropecuários,
em especial as atividades que visam a proteger a saúde e a segurança alimentar.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
EVENTOS:
•
17º Congresso da ABRAVES
o 20 a 23 de outubro de 2015 – Campinas - SP.
o http://www.agrolink.com.br
TECNOLOGIAS:
Avaliação da vitalidade de bezerros neonatos
O conjunto de dificuldades apresentadas durante o parto pode determinar, além da
sobrevivência do neonato, o desenvolvimento e o estabelecimento da saúde do animal ao
longo da vida. Uma das ferramentas que podem ser utilizadas na avaliação da condição
perinatal em bezerros leiteiros é a escala Apgar.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
144,56
FRANGO VIVO; kg.
2,90
OVOS; caixa – 30 dz.
54,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
32,00
SUINO; @.
85,88
MILHO; saca - 60 kg.
33,00
FARELO DE SOJA; Ton.
1430,00
Fontes: Agrolink Noticias Agrícolas, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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