	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 70/ 2016 – Abril
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:
Programa Leite Saudável beneficia cerca de 7 mil produtores em 4 estados.
Iniciativa lançada pela ministra Kátia Abreu já concedeu R$ 10 mi em desonerações do
PIS/COFINS Os primeiros projetos submetidos ao Programa Leite Saudável, por meio do qual
os laticínios têm benefícios no recolhimento do PIS/COFINS, já foram aprovados pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
Leia mais: http://www.agricultura.gov.br
Expo Londrina promoverá Hackathon com foco no agronegócio.
Com o objetivo de desenvolver projetos digitais inovadores ligados a agropecuária, a 56ª
edição da Expo Londrina realiza nesta sexta-feira (8/4) o 1º Hackathon Paranaense
do Agronegócio. A atividade acontece durante 47 horas e distribuirá prêmios com valores a
partir de R$ 1 mil.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
EVENTOS:
•
AGRISHOW 2016
o 25 a 29 de abril de 2016 – Ribeirão Preto - SP.
o http://agroevento.com

TECNOLOGIAS:
Ser proativo ou reativo? Como enfrentar os problemas da pecuária de leite.
A opinião pública sobre o agronegócio vem se modificando. Antigamente víamos a pecuária de
leite como uma atividade bucólica – eram vaquinhas pastando ao lado de um lago e perto de
uma casinha com varanda. Isto vem mudando.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
158,84
FRANGO VIVO; kg.
2,80
OVOS; caixa – 30 dz.
67,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
34,00
SUINO; @.
59,00
MILHO; saca - 60 kg.
49,40
FARELO DE SOJA; Ton.
1060,00
Fontes: Cepea, Notícias Agrícolas, 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
Aluna estagiária: Andréia A. Ortiz Silva - Tecnologia em Agronegócio – FATEC/Mogi das Cruzes.

