
   

 

  

GEEPA – Grupo de Ensino e Pesquisa em Produção Animal 

BOLETIM INFORMATIVO – N° 126/2018 – Novembro 

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: 

Rússia reabre mercado para carne bovina e suína do Brasil, diz Blairo Maggi. 
Depois do embargo russo que ocorreu em 2017 pela presença de ractopamina em produtos de 
origem animal, a Rússia decidiu reabrir portas para o mercado de carnes suína e bovina do 
Brasil. 
Leia mais: https://istoe.com.br  
 
Paraná obtém conquista contra febre aftosa. 

O Departamento de Saúde Animal (DSA) do Mapa aprovou o pedido do estado referente a 

retirada da vacinação contra a febre aftosa em novembro do 2019, todavia animais com até 24 

meses deverão ser vacinados em maio de 2019. 

Leia mais: http://www.sna.agr.br  

 

EVENTOS:  

 3°Feira de Terneiros, Terneiras e Vaquilhonas. 

o De 05/11/2018 a 12/11/2018 – Santiago – RS. 

o http://www.calendariodoagronegocio.com.br  

 
TECNOLOGIAS: 

Desempenho de bezerras de corte em pastagem de azevém recebendo farelo de arroz 

com ou sem monensina. 
Na pecuária de corte, em sistemas de cria, deve ser priorizada a alimentação das futuras 

matrizes, especialmente as bezerras com menos de um ano de idade. [...] Entre os objetivos do 

uso de suplementos está o de aumentar a taxa de ganho de peso diário, o que possibilita que 

as fêmeas de corte entrem em puberdade mais cedo.[...] A escolha do suplemento a utilizar 

envolve disponibilidade regional, custo de aquisição, transporte e qualidade do produto. 

Leia mais:  https://ainfo.cnptia.embrapa.br  
 

INDICADORES: 

PRODUTO VALOR - R$ 

BOI GORDO, @. 148,00 
FRANGO VIVO; kg. 4,47 
SUÍNO, @. 71,00 
OVOS BRANCOS; caixa – 30 dz. 77,39 
MILHO SECO; saca - 60 kg. 35,00 
FARELO DE SOJA/ ton. 1133,25 

Fontes: Cepea e Agrolink. 

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. 

Estagiária: Evelyn G. de Araújo – Tecnologia em Agronegócio – Mogi das Cruzes. 

Revisão – Andréia Alexandra Ortiz da Silva - Tecnóloga em Agronegócio. 
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