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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:
Pecuária “salva a lavoura” e sustenta o PIB do agronegócio.
Enquanto o PIB do agronegócio brasileiro cresceu 1,60% no ano passado, a pecuária brasileira
registrou alta de 6,92%. “Salvou a lavoura”, pois a agricultura fechou 2014 com ligeira baixa de
0,74%. E tem mais: a pecuária evoluiu em todos os seus setores, sendo que dentro da
porteira, especificamente, houve expansão de relevantes 8,32%.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
Rússia suspende importação de carnes de oito frigoríficos brasileiros.
O Rosselkhoznadzor, o Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária da Rússia
interrompeu temporariamente as importações de carne suína e bovina de oito empresas
brasileiras. Essa interrupção começou a valer na última sexta-feira e entre as empresas
atingidas estão a BRF e a JBS.
Leia mais: http://noticiasdapecuaria.com.br

EVENTOS:
 Agrishow 2015.
o 27 de abril a 01 de maio– Ribeirão Preto – SP.
o http://www.agrishow.com.br
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; @.
146,37
FRANGO VIVO; kg.
2,40
OVOS; caixa – 30 dz.
62,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
34,00
SUINO; @.
69,50
MILHO; saca - 60 kg.
29,05
FARELO DE SOJA; Ton.
1250,00
Fontes: Notícias Agrícolas, CEPEA e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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