	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 67/ 2016 – Fevereiro
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:
Produtor de leite deve faturar mais em 2016.
O preço do leite pago ao produtor teve alta de 0,7% no pagamento de janeiro de 2016,
referente ao leite entregue em dezembro do ano passado. Foi a segunda alta consecutiva
registrada. O mercado firmou, com a produção mais ajustada nos últimos meses e aumento
dos custos de produção.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
CNA: imposto sobre exportações do agronegócio é 'grande equívoco'.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) classificou como um "grande
equívoco" a intenção do governo de tributar as exportações do agronegócio. A taxação
ocorreria por meio da revogação da isenção da contribuição previdenciária.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com/
EVENTOS:
•
Curso FACTA – Nutrição: Matrizes e Frangos.
o 16 a 17 de fevereiro de 2016 – Campinas - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Qualidade nutricional e microbiológica de colostro bovino no Brasil.
Os criadores normalmente oferecem um volume fixo de colostro na primeira alimentação (2L),
o que faz com que a concentração de IgG e o tempo para fornecimento mereçam maior
atenção. A determinação da concentração de imunoglobulinas presente no colostro é
ferramenta de fácil adoção nas propriedades leiteiras, como baixo custo e resposta rápida.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
151,93
FRANGO VIVO; kg.
2,50
OVOS; caixa – 30 dz.
75,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
39,00
SUINO; @.
61,00
MILHO; saca - 60 kg.
42,50
FARELO DE SOJA; Ton.
1330,00
Fontes: Agrolink, Avisite, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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Aluna estagiária: Andréia A. Ortiz Silva - Tecnologia em Agronegócio – FATEC/Mogi das Cruzes.

