GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 83/ 2016 – 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:
Carrefour não comprará carne de “desmatamento”.
O Carrefour, segunda maior rede de varejo do Brasil, acaba de anunciar sua política de compra
de carne bovina e as novas ferramentas que serão implementadas para garantir a seus
consumidores a venda de carne livre de desmatamento e violações socioambientais.
Leia mais: http://www.avisite.com.br
Como lidar com os surtos da mosca-dos-estábulos.
O Dia de Campo na TV vai falar sobre as pesquisas que estão ajudando pecuaristas a lidar
com o surto da mosca-dos-estábulos, um parasita que causa milhões de dólares de prejuízos
anualmente ao rebanho brasileiro.
Leia mais: http://www.portaldbo.com.br
EVENTOS:
•
III Simpósio de Qualidade de Leite.
o 02 a 04 de setembro de 2016 – Jaboticabal - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Sistema agroindustrial do leite de ovelha - Parte I de II.
Percebe-se que a maior parte do rebanho ovino brasileiro é destinada às produções de carne e
de lã, sendo a produção de leite ainda incipiente. No Sul e Sudeste existem iniciativas de
produção de leite de ovelhas transformando-o em queijos diversos e iogurte, em laticínios com
registro nos Sistemas de Inspeção Federal, Estadual e Municipal, e mesmo em produções
artesanais.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
149,205
FRANGO VIVO; kg.
3,25
OVOS; caixa – 30 dz.
80,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
45,00
SUINO; @.
83,60
MILHO; saca - 60 kg.
44,48
FARELO DE SOJA; Ton.
1390,00
Fontes: Cepea, 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
Andréia A. Ortiz Silva - Tecnóloga em Agronegócio – Mogi das Cruzes.

