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Carta ao Leitor,
O Informativo CEPA é um dispositivo do Conselho Estadual de Política Agrícola que tem por finalidade a veiculação de notícias do agronegócio relacionadas as Câmaras Técnicas deste Conselho. O CEPA tem o objetivo de assegurar a participação dos agentes de produção e de comercialização, as instituições públicas e privadas do setor agropecuário, bem como os consumidores, na formulação do planejamento e no acompanhamento da execução da política rural. Voltando a circular este ano, o Informativo tem como
meta atender as mais diversas áreas do agronegócio com a divulgação de notícias sobre os principais acontecimentos do Mundo Rural. Boa Leitura!
Equipe organizadora.

Bovinocultura

Avicultura


Carne de frango: primeiros embarques sinalizam bom desempenho em março - AviSite



Pesquisa da ABPA mostra mudança na percepção
de brasileiros sobre carnes - BeefWorld



Ciência impulsiona avicultura brasileira - Avicultura Industrial



Dificuldade no escoamento de carne bovina no
atacado - BeefWorld



Demanda em alta impulsiona os preços de ovos
em Minas - Diário do Comércio



Mercado do leite firme e preços em alta para o
produtor - NFT Alliance



Mudanças nas normas de pequenas Agroindústrias de mel e ovos está sob consulta - Portal
Brasil



Balança comercial: volume de leite condensado
exportado apresenta alta expressiva - Canal do
Produtor

Cachaça

Café



Brasil e México se unem para proteger Cachaça e
Tequila - Mapa da Cachaça



FMC orienta produtores sobre manejo de bicho
mineiro e ferrugem no café - Cultivar



Diário da Cachaça: Fichas de Avaliação Sensorial
para amantes do destilado! - Mapa da Cachaça





Cachaça Sapucaia: Vale do Paraíba e Pirassununga - Mapa da Cachaça

Café: Bolsa de Nova York sobe pela segunda sessão consecutiva nesta 2ª feira e fecha acima de
US$ 1,25/lb - Notícias Agrícolas



Sommelier de cachaças faz 5ª Cachaçada na Quebrada neste domingo - Estadão

Quilo de café mineiro premiado em concurso vale
R$ 142 no exterior - Globo.com



Café com selo do Certifica Minas começa a ser
vendido pela internet - Cultivar



Defesa Agropecuária

Equideocultura



Controle de produto de origem animal ganha rapidez - Canal Rural





Cavalos mudam a vida de crianças com deficiência - Canal Rural

Brasil fiscaliza defesa agropecuária da Argentina
para impedir entrada de praga da maçã - WH3.com





MAPA e dirigentes da ABCCH discutem nova regulamentação de registro genealógico - Surgiu

Minas Gerais cumpre os requisitos para o obter o
reconhecimento internacional como área livre de
Peste Suína Clássica - IMA





Jaime Pinheiro foi o melhor criador e expositor
do Cavalo Árabe em 2015 - Portal Nacional de
Seguros

Artigo do diretor-geral do IMA, Márcio Botelho,
sobre registro de granjas avícolas - IMA



De olho em negócios na Bahia, chineses miram
na criação de asininos - Secom Bahia

Floricultura

Fruticultura



Novas tecnologias e melhor poder aquisitivo impulsionam floricultura nacional - Sociedade Nacional da Agricultura



A evolução das melancias no Brasil - Portal do Agronegócio



Floricultura brasileira faturou R$ 5,2 bilhões no
ano passado - TNH1



Com manejo mais prático e eficiente, produtor antecipa ciclos e colheita de morango orgânico - Portal do
Agronegócio



Agricultores têm novo espaço para produção de
flores em Barbacena - Globo.com



A polinização das abelhas é insubstituível na produção de frutas, diz pesquisador - Revista Globo Rural



Brasil inspira tema de festival de Flores em Jardim
Botânico de Londres - Globo.com



Frutas resistentes e saborosas - sempre! - Portal do
Agronegócio

Grãos

Olericultura



Veja como produtor de grãos deve agir com o sobe e
desce do dólar - Canal Rural



Senac de Divinópolis promove curso de horticultura
orgânica - Globo.com



Volume exportado cresce, e milho é destaque na
balança do agronegócio - Portal do Agronegócio



Hortaliças têm alta de preço nos mercados atacadistas,
diz Conab - Agência Brasil



Cultivo do Trigo tem alta em Minas - Diário do Comércio



Inflação da baixa renda cai, puxada por hortaliças e
legumes - Globo.com



Soja ‘sustentável’ gerou US$ 6 milhões em créditos
em 2015 - Alfonsin.com



Estudo relata presença das hortícolas na dieta brasileira desde o período colonial - USP Esalq

Seguro e Crédito Rural

Ovinocultura e Caprinocultura


Curso Iniciação a Caprinocultura e Ovinocultura 09
e 10/04/2016 - ACCOMIG



Pesquisa desenvolve bacon, copa e presunto de
carne ovina - ABSI



Frente Ovino debaterá projetos que tratam da produção de carne e leite - ACCO/SC



Estudo aponta tendências para caprinocultura e
ovinocultura nos cenários nacional e internacional ACCO/SC

Silvicultura



Bancada ruralista propõe usar parte de verba do
MDA no Ministério da Agricultura - Canal Rural



Não há razão para crer que fontes para crédito rural
crescerão, diz André Nassar - Globo Rural



Orçamento do seguro rural terá corte de 53,98%,
diz ministra - Portal do Agronegócio



Publicado cronograma de liberação da subvenção
do
seguro
rural
Canal
Rural

Suinocultura



Silvicultura sente reflexos da crise do setor siderúrgico - Diário do Comércio



Expectativa de incremento no consumo melhora
preços no mercado de suínos - Pork World



Exportações de celulose em janeiro geram US$ 491
milhões e aumentam 16% - CIFlorestas



Carne suína: A proteína mais vantajosa - Pork
World



Principais reivindicações do Setor Florestal de produtos não madeireiros são apontadas pela CNA CIFlorestas



Suínos/Cepea: exportação é elevada, mas preço
interno segue enfraquecido - Pork World



MG: criadores vendem mais cedo para reduzir
gastos - Pork World



O ciclo do EcoLápis Faber-Castell: 25 anos para a
produção da ferramenta de escrita sustentável Maxpress
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