	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 66/ 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:
Qualidade do ovo brasileiro abre o mercado de Hong Kong.
Os exportadores de ovos do Brasil agora poderão embarcar produtos para o mercado de Hong
Kong, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).
O processo de abertura do mercado se intensificou no último bimestre de 2015 por iniciativa
das autoridades do Brasil e do país asiático.
Leia mais: http://abpa-br.com.br
Satélites ajudam fazendeiros a monitorar rebanhos na Austrália.
Muitos criadores de gado no interior da Austrália, o chamado Outback, fazem parte de um
experimento que usa dados coletados por satélites da Agência Nacional da Aeronáutica e do
Espaço dos Estados Unidos, a NASA, para gerenciar os rebanhos.
Leia mais: http://www.beefpoint.com.br
EVENTOS:
•
Curso FACTA – Nutrição: Matrizes e Frangos.
o 16 a 17 de fevereiro de 2016 – Campinas - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Momento de avaliar os processos de produção de leite.
Início de ano é uma época propícia para avaliação e reflexão sobre os resultados com a
atividade, fundamentados em fatos e dados. Fatores como preço do leite, custos de produção,
inflação, cotação do dólar, entre outros, exigem do produtor uma análise e readequação de
processos internos em seus sistemas de produção.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
150,25
FRANGO VIVO; kg.
2,55
OVOS; caixa – 30 dz.
56,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
39,00
SUINO; @.
65,00
MILHO; saca - 60 kg.
43,08
FARELO DE SOJA; Ton.
1330,00
Fontes: Agrolink, Cepea, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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