GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 25/ 2014 – Agosto
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:
Confiança do Agronegócio cai mais de 10 pontos no 2º trimestre, mostra índice da Fiesp
e da OCB.
A confiança do agronegócio piorou acentuadamente no segundo trimestre do ano. A principal
influência para essa percepção é uma avaliação mais negativa, por parte dos empresários,
com relação aos rumos da economia brasileira em geral.
Leia mais: http://www.noticiasagricolas.com.br
Nestlé implementará padrões de bem-estar animal.
Todos que fornecem à Nestlé produtos como lácteos, carnes vermelhas, frango ou ovos terão
que cumprir com as novas diretrizes de bem-estar animal da companhia suíça. A Nestlé
assinou um acordo com a organização não governamental, World Animal Protection, para
desenvolver e implementar os padrões.
Leia mais: http://www.beefpoint.com.br
EVENTOS:

Curso de Manejo de Pastagem para Gado de Leite
o 01 a 03 de Setembro de 2014 – São Carlos, SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Botulismo em ruminantes.
Clostridium botulinum é um bastonete, Gram positivo, anaeróbio estrito e produtor de toxinas
neurotrópicas, as quais podem afetar diversas espécies animais. O botulismo é definido como
uma intoxicação alimentar ocasionada pela ação dessas toxinas. As toxinas produzidas por C.
botulinum são agrupadas em oito tipos, de A a H.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @
125,51
FRANGO VIVO; kg
2,50
OVOS; caixa – 30 dz
79,66
OVOS DE CODORNA; 50 dz
44,00
SUINO; @
81,00
MILHO; saca - 60 kg
22,73
FARELO DE SOJA; Ton.
970,00
Fontes: Agrolink,Valor Econômico e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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