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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:
Sindicarne alerta que produtores estão sem ração no oeste de SC.
Os frigoríficos do oeste de Santa Catarina irão interromper a produção de aves e suínos nesta
quinta-feira (26/2), por causa dos reflexos do protesto dos caminhoneiros.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
Alguns Estados só terão certificação da OIE contra peste suína em 2016.
Alguns dos Estados brasileiros considerados livres de peste suína clássica pelo MAPA, mas
que ainda não têm o certificado internacional, só devem consegui-lo em 2016. De acordo com
o diretor executivo da ABCS, Nilo de Sá, o governo ainda pressiona os produtores para que
cumpram todos os requisitos federais, similares aos da OIE.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com

EVENTOS:
 29º Treinamento de Sistema Rotacionado Intensivo de Produção de Pastagens
para Bovinos Leiteiros.
o 03 a 04 de março– Piracicaba – SP.
o http://agroevento.com/agenda
TECNOLOGIAS:
Fundamentos do manejo do pastejo.
O pastejo é o processo de colheita da forragem diretamente pelo animal, sendo o processo
básico de alimentação de animais em sistema de produção baseados em pastagens. Ao longo
de várias décadas, notadamente na segunda metade do século XX, universidades e centros de
pesquisa no Brasil no mundo dedicaram esforços para entender e aperfeiçoar o controle sobre
o processo de pastejo.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
143,52
FRANGO VIVO; kg.
2,40
OVOS; caixa – 30 dz.
69,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
34,25
SUINO; @.
68,00
MILHO; saca - 60 kg.
28,94
FARELO DE SOJA; Ton.
995,00
Fontes: Agrolink, CEPEA e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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