GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 43/ 2015 – 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:
Produzir mais carne e leite em menos tempo e área são os desafios da pecuária.
A pecuária brasileira dará um salto de eficiência à medida que cresce uso de genética de
qualidade superior, há mais atenção ao manejo das pastagens, o pacote nutricional seja mais
eficiente e o desafio da sanidade seja vencido. O resultado é a melhoria gradativa dos
indicadores produtivos e reprodutivos.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
Produtores de leite receberão indenização por risco alimentar.
Os conselheiros do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal decidiram nesta
quarta-feira (15), em assembleia ordinária, iniciar processos de indenização a produtores de
leite que tiverem que realizar vazio sanitário nas propriedades por registro de tuberculose e
brucelose.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
EVENTOS:
 Agrishow 2015.
o 27 de abril a 01 de maio– Ribeirão Preto – SP.
o http://www.agrishow.com.br
TECNOLOGIAS:
Pesquisadores da UFPB descrevem aminoácidos como alimentos funcionais.
Pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) desafiaram a utilidade nutricional
dos aminoácidos para poedeiras e chegaram à conclusão de que eles não são apenas
facilitadores de desempenho animal, mas também alimentos funcionais. As exigências
nutricionais das galinhas poedeiras são influenciadas por diversos fatores, entre eles podemos
citar a linhagem, a produção em massa de ovos.
Leia mais: http://www.ovosite.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @.
149,40
FRANGO VIVO; kg.
2,30
OVOS; caixa – 30 dz.
56,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
32,00
SUINO; @.
61,00
MILHO; saca - 60 kg.
23,73
FARELO DE SOJA; Ton.
1250,00
Fontes: Notícias Agrícolas, Agrolink 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.

