GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 75/ 2016 – Junho
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:
Goiás retoma tributação sobre exportação de soja e milho.
A regra indica que as empresas podem exportar, sem a cobrança de ICMS, até 70% do volume
negociado. Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás criticou nesta quarta-feira, 8,
a decisão do governo do Estado de voltar a estabelecer limites para exportação de soja e milho
produzidos em Goiás, sob pena de tributação
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
Pesquisa desenvolve conceito Carne Carbono Neutro para produção bovina.
Carnes bovinas frescas, congeladas ou transformadas, para mercado interno ou exportação,
poderão num futuro próximo receber um selo para certificar a sustentabilidade ambiental de
sua produção.
Leia mais: https://www.embrapa.br
EVENTOS:
•
BeefExpo 2016
o 14 a 16 de junho de 2016 –São Paulo - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
13 passos para resolver problemas e reduzir o desperdício na fazenda produtora de leite.
O que fazer para termos empregados engajados. Mencionamos que uma das formas é a de
promover a participação do empregado nas ações de melhoria dos processos. Para tanto,
propusemos para você os seguintes passos...
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
156,48
FRANGO VIVO; kg.
2,65
OVOS; caixa – 30 dz.
84,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
41,00
SUINO; @.
76,00
MILHO; saca - 60 kg.
53,52
FARELO DE SOJA; Ton.
1600,00
Fontes: Cepea, Notícias Agrícolas, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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