GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 32/ 2014 – Novembro
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:
Comissão quer explicações de ministro sobre transferência de controle de vacinas para
aftosa.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara
Federal convocou reunião com o ministro da Agricultura Neri Geller para que ele esclareça a
decisão de transferir o controle de vacinas de febre aftosa do Laboratório Nacional
Agropecuário (Lanagro) do Rio Grande do Sul para o de Minas Gerais.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
Após denúncias, Ministério da Agricultura afirma que fiscalização do leite é constante.
Após o início da exibição da série de reportagens do Canal Rural que denuncia a falta de
fiscalização nos laticínios de São Paulo e Minas Gerais, o Ministério da Agricultura divulgou
nota: - A “fiscalização é baseada em análises de risco e na verificação do cumprimento da
legislação e dos programas de autocontrole”.
Leia mais: http://pecuaria.ruralbr.com.br
EVENTOS:
o
o

Curso – Atualização em Agronegócio: Consultoria e Estratégia de
Negócios.
10 de Novembro a 07/ 12/ 2014 – Piracicaba, SP.
http://agroevento.com

TECNOLOGIAS:
Sistema de ordenha robotizado:
A atividade leiteira conheceu nas últimas décadas grandes modernizações. Começou com a
adoção da ordenha mecânica em substituição a ordenha manual. Mais recentemente o
computador tornou-se uma ferramenta valiosa para a modernização da produção leiteira se
constituindo num passo importante para o desenvolvimento do sistema de ordenha robotizado.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @
140,09
FRANGO VIVO; kg
2,70
OVOS; caixa – 30 dz
50,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz
35,00
SUINO; @
94,10
MILHO; saca - 60 kg
26,77
FARELO DE SOJA; Ton.
1070,00
Fontes: CEPEA, Valor Econômico e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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