	
  

	
  

	
  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 79/ 2016 – Julho
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:
CNA espera mais recursos para o seguro rural, plano agrícola de longo prazo e redução
da taxa de juros.
Mais recursos financeiros destinados ao seguro rural, definição de um programa plurianual
para a agropecuária e adoção de mecanismos para redução da taxa de juros agrícola, foram os
três pontos básicos debatidos pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA).
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
Metodologia do Balde Cheio será ampliada para a caprinocultura de leite.
A produção sustentável e intensiva de leite de cabra será um dos aspectos de destaque no dia
de campo que reunirá produtores rurais, técnicos extensionistas, professores e estudantes em
Rio Novo (MG) [...]. Discutirão a aplicação da metodologia em propriedades familiares.
Leia mais: https://www.embrapa.br
EVENTOS:
•
VI SIM – Simpósio de Agronegócio e Gestão
o 22 a 23 de julho de 2016 – Piracicaba - SP.
o http://agroevento.com/agenda
TECNOLOGIAS:
Implementação dos Conceitos do HACCP na Fábrica de Rações.
O HACCP é um programa sistemático de identificação, habilitação e controle da qualidade
alimento, regido por sete princípios. [...] Com o objetivo de reduzir os riscos de infecção por
toxinas. [...] Uma vez que os produtos de origem animal fazem parte da cadeia alimentar
humana, o controle da qualidade da ração para os animais também é importante.
Leia mais: http://www.ovosite.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
155,92
FRANGO VIVO; kg.
2,95
OVOS; caixa – 30 dz.
85,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
41,00
SUINO; @.
71,00
MILHO; saca - 60 kg.
41,28
FARELO DE SOJA; Ton.
1477,00
Fontes: AviSite, Cepea, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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