GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 27/ 2014 – Setembro
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:
Pesquisadores produzem primeiro embrião de ovino em Petrolina, PE.
Após cinco tentativas, foi criado o primeiro embrião de ovino pela Universidade Federal do vale
do São Francisco (Univasf). A constatação foi feita pela pesquisadora de mestrado, Thaís
Thatiane dos Santos Souza. A pesquisa tem como objetivo o melhoramento genético.
Leia mais: http://www.farmpoint.com.br
Lactalis: Uma aposta bilionária.
Lactalis anunciou duas aquisições no Brasil. Primeiro, decidiu pagar 250 milhões de reais por
quatro fábricas da LBR e pelo direito de usar a marca Parmalat no Brasil. Depois, fechou a
compra da divisão de lácteos da gigante de alimentos BRF por 1,8 bilhão de reais. O maior
investimento deve ser nos produtos de maior valor agregado.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br

	
  
EVENTOS:
• VI CLANA - Congresso Latino Americano de Nutrição Animal - CBNA.
o 23 a 26 de Setembro de 2014 – São Pedro, SP.
o http://www.cbna.com.br

.

TECNOLOGIAS:
Estimativa do custo de implantação das medidas de biosseguridade na produção de
ovos em Limeira, SP.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) publicou uma série de atos
legais para viabilizar a organização dos programas de sanidade avícola, para estabelecer os
procedimentos para registro e fiscalização de estabelecimentos avícolas comerciais e de
reprodução, voltados à adoção de medidas de biosseguridade do sistema avícola.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @
128,53
FRANGO VIVO; kg
2,70
OVOS; caixa – 30 dz
40,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz
35,00
SUINO; @
85,00
MILHO; saca - 60 kg
21,89
FARELO DE SOJA; Ton.
960,00
Fontes: Cepea, Valor Econômico 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.

