GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal
BOLETIM INFORMATIVO – N° 41/ 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:
Veja os dados da piscicultura no Brasil.
Em 2013, a aquicultura brasileira foi incluída pela primeira vez no relatório anual de Produção
da Pecuária Municipal (PPM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os
números da criação de peixes apontaram para uma nova realidade da piscicultura, que migrou
do Norte, tradicional região de pescados e onde fica a maior bacia hidrográfica do país, para o
Centro-Oeste.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
MAPA e SEBRAE vão cooperar na capacitação de pequenos produtores.
Foi assinado na última terça-feira (31), um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE)... O Mapa e o SEBRAE pretendem ampliar a renda e agregar
valor a produtos e serviços do agronegócio.
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:
Aminoácidos para bezerros leiteiros.
O conhecimento quantitativo da exigência de aminoácidos para animais ruminantes é cada vez
mais importante para ajustes finos na formulação de dietas. Vários estudos com animais em
crescimento mostram melhoras no ganho de peso e conversão alimentar com a adição de
aminoácidos essenciais na dieta. No entanto, a exigência em aminoácidos por bezerros com
menos de cinco semanas de idade não está claramente definida.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
147,97
FRANGO VIVO; kg.
2,40
OVOS; caixa – 30 dz.
61,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
31,00
SUINO; @.
67,00
MILHO; saca - 60 kg.
29,30
FARELO DE SOJA; Ton.
1040,00
Fontes: Valor Econômico, Agrolink e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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