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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:
Nova Zelândia e 11 outros países fecham acordo comercial (Parceria TransPacífico).
Após anos de negociações, o controverso e secreto acordo comercial chamado Parceria
TransPacífico (TPP) foi finalizado. Os 12 países que estavam negociando fecharam o acordo
após cinco anos de intensa negociação.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
Intervenção cambial na China pode afetar exportação de carne
A decisão do Banco do Povo da China (PBoC) de desvalorizar abruptamente a moeda do país,
o yuan, pode afetar negativamente a exportação de carne bovina brasileira no curto prazo, diz
a analista Lygia Pimentel, sócia-diretora da AgriFatto.
Leia mais: http://exame.abril.com.br
EVENTOS:
•
X Simpósio de Nutrição de Aves e Suínos
o 23 a 24 de outubro de 2015 – Botucatu - SP.
o http://agroevento.com
TECNOLOGIAS:
Como a duração do período seco pode interferir no desempenho da vaca em lactação?
Diante da grande evolução na produção de leite no país, as propriedades leiteiras vêm
utilizando várias alternativas em busca de vacas mais longevas, que sejam capazes de persistir
melhor na lactação, sem prejuízos à saúde em geral ou da glândula mamária.
Leia mais: http://www.milkpoint.com.br
INDICADORES:
PRODUTO

VALOR - R$

BOI GORDO; @.
143,33
FRANGO VIVO; kg.
3,00
OVOS; caixa – 30 dz.
64,00
OVOS DE CODORNA; 50 dz.
33,00
SUINO; @.
83,75
MILHO; saca - 60 kg.
33,31
FARELO DE SOJA; Ton.
1360,00
Fontes: Agrolink, Noticias Agrícolas, e outros.
Média indicativa de Valor – dados não oficiais.
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