GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 45/ 2015 – Maio
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:
Sem vacinar contra aftosa, Santa Catarina investe cinco vezes mais em sanidade do que
o Rio Grande do Sul.
A retirada da vacinação contra a aftosa em Santa Catarina foi um processo demorado e caro,
mas passou a ter melhores resultados recentemente, com o início das exportações de carne
suína para Japão e Estados Unidos.
Leia mais: http://zh.clicrbs.com.br
Pecuária pode perder espaço para cana e grãos em Minas.
Mesmo diante da crise nas usinas do setor sucroenergético e com o movimento de baixa nas
commodities em grão, produtores mineiros enxergam tendência de substituição das criações
de gado de corte e leiteiro por plantio de Cana-de-açúcar, Soja e Milho em função da
rentabilidade na região e viabilidade Logística.
Leia mais: http://www.agrolink.com.br
EVENTOS:
 Meliponicultura – Abelha Sem Ferrão..
o 29 de maio a 01 de junho – Mogi das Cruzes – SP.
o http://www.sindicatoruralmc.com.br
TECNOLOGIAS:
Relação do método de alojamento de bezerros e resistência a antimicrobianos.
Doenças respiratórias e diarreia são as duas doenças mais comuns e as maiores causas de
uso de antibióticos na criação de bezerros leiteiros. Devido ao uso de drogas na alimentação
animal, há o potencial para gerar resistência cruzada dessas drogas usadas na medicina
humana, sendo vital propor práticas para o uso criterioso de antimicrobianos, garantindo
simultaneamente a saúde do animal e sua produtividade.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO
VALOR - R$
BOI GORDO; @.
14,55
FRANGO VIVO; kg.
2,20
OVOS; caixa – 30 dz.
57,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
30,00
SUINO; @.
51,50
MILHO; saca - 60 kg.
25,42
FARELO DE SOJA; Ton.
930,00
Fontes: Agrolink, 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.

