GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 62/ 2015 - Dezembro
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:
Coca-Cola vai disputar setor lácteo no Brasil.
O Sistema Coca-Cola Brasil, por meio da Leão Alimentos e Bebidas, assinou um contrato de
intenção de compra da fabricante mineira de lácteos Verde Campo. A operação marca o
primeiro passo da Coca-Cola para competir no mercado brasileiro de produtos lácteos - um
segmento no qual a rival Pepsico atua desde 2000, com a marca Toddynho.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
Mercado de lácteos deverá ser desafiador em 2016, diz USDEC.
O Conselho de Exportações de Lácteos dos Estados Unidos (USDEC) espera outro ano
desafiador para o mercado de lácteos em 2016 à medida que Rússia e China continuam
reduzindo sua dependência das importações.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
EVENTOS:
•
Dia de Campo Implantação de Sistema Silvipastoril com Mogno Africano em
Pastos de Capim-Marandu.
o 17 de dezembro de 2015 – Nova Odessa - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Como comprometer seus funcionários para fazerem o que você quer que eles façam.
Em artigos anteriores escrevemos sobre a importância das pessoas no sucesso dos negócios
de produção de leite. No próximo artigo vou discorrer sobre eliminação de barreiras; neste, vou
escrever sobre uma forma de comunicação com as pessoas que as induz a fazer o que
queremos.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
146,57
FRANGO VIVO; kg.
3,10
OVOS; caixa – 30 dz.
63,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
35,00
SUINO; @.
79,38
MILHO; saca - 60 kg.
34,18
FARELO DE SOJA; Ton.
1300,00
Fontes: Noticias Agrícolas, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
FATEC Mogi das Cruzes – Rua Carlos Barattino, n. 908 - Vila Nova Mogilar, Mogi das Cruzes-SP.
Telefone/Fax: (11) 4699 2799 /roberto.bordin@fatec.sp.gov.br
Aluna estagiária: Andréia A. Ortiz Silva - Tecnologia em Agronegócio – FATEC/Mogi das Cruzes.

