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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:
Oferta para reposição aumenta, mas preços resistem.
A oferta de gado para reposição aumentou nas últimas semanas, mas isso não tem ajudado a
baixar os preços. A informação foi divulgada pela Scot Consultoria. De acordo com as análises
da empresa, os valores médios aumentaram em todas as regiões pesquisadas.
Leia mais: http://revistagloborural.globo.com
Pesquisa indica práticas de manejo que melhoram a criação de abelhas sem ferrão.
A alimentação suplementar de abelhas sem ferrão com xarope de açúcar ou de mel durante
períodos de seca possibilita aos apicultores multiplicar um maior número de colônias e,
consequentemente, aumentar a produtividade e a geração de renda proveniente da
comercialização de produtos de abelhas nativas.
Leia mais: http://www.portaldoagronegocio.com.br
EVENTOS:
 14º Treinamento Avançado de Nutrição de Bovinos
o 9 a 11 de junho – Piracicaba – SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
O mercado de produtos sem lactose e tecnologias associadas.
Com as estimativas de que 70-75% da população mundial poder ser intolerante à lactose e
considerando um consumo total de leite, iogurte e queijo em mais de 200 milhões de toneladas
em 2011, produtos lácteos sem lactose representam uma oportunidade substancial para os
fabricantes de laticínios (IFT, 2012).
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
146,53
FRANGO VIVO; kg.
2,15
OVOS; caixa – 30 dz.
61,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
30,00
SUINO; @.
67,00
MILHO; saca - 60 kg.
26,25
FARELO DE SOJA; Ton.
1020,00
Fontes: Agrolink, Notícias Agrícolas e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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