Abril - nº02/2016
Prezado Leitor,
O CEPA foi criado para assegurar a participação dos agentes de produção e de comercialização, bem como dos consumidores na formulação, planejamento e acompanhamento da política rural. As Câmaras Técnicas têm a função de atuar como ouvidoria, de ser propositiva e, sobretudo, deliberativa para solucionar os principais entraves que afetam as cadeias produtivas do estado de Minas Gerais. Elas são compostas por um Coordenador; que preside, organiza e lidera as reuniões; um Relator, que elabora as atas; o
Plenário, que debate os temas pautados; e o Comitê Técnico, que produz parecer técnico sobre os temas e orienta a tomada de decisão do Plenário e da Secretaria Executiva.
Percebe-se, dessa forma, a importância do CEPA na construção da Política Agrícola Estadual, como também a participação dos agentes envolvidos para a efetiva promoção das
políticas públicas rurais. Boa Leitura !

Equipe organizadora.

Avicultura

Bovinocultura

Desempenho do frango vivo nos primeiros 100 dias de
2016 - Avisite

Rally da Pecuária avalia rebanho bovino em onze Estados
brasileiros - BeefPoint

Avicultura: técnicas no campo avançam mais de 20% com
auxílio da ciência - Avicultura Industrial

Leite Saudável beneficia produtores em 4 estados - Portal
DBO

Veja por que o ovo está passando de vilão para mocinho
nos cardápios - Tribuna da Bahia

Consumo de carne bovina é o menor em 14 anos - Portal
do Agronegócio

Estatística da Avicultura - Ovosite

Doença que mata gado em até 2 dias preocupa produtores no Sul de Minas - Globo.com

Cachaça Artesanal de Alambique

Café
Estoques de café do Brasil em 2017 serão baixos, diz
Cooxupé - EXAME.com

Os diferentes processos de produção da cachaça - Mapa
da Cachaça

Veja os benefícios e comemore o dia internacional do
café com um drink irresistível - Centro do Comércio de
Café do Estado de Minas Gerais

Produtores de cachaça buscam certificação para valorizar
a bebida - Em.com.br/agropecuário
Número da Cachaça: Exportações da cachaça 2015 - Expo Cachaça

Diferença entre valores de cafés robusta e arábica cai,
conclui cepea - Centro do Comércio de Café do Estado
de Minas Gerais

Como degustar cachaça - O Popular
Café com tudo é apresentado a empresários de Varginha
e região - Centro do Comércio de Café do Estado de Minas Gerais

Defesa Agropecuária

Equideocultura

Agrofit agora é o sistema oficial de cadastro de agroquímicos - Ministério da Agricultura

Mangalarga Marchador em expansão - Diário do Comércio

Somam 390 as vias para entrada de pragas no Brasil Portal DBO

Raro nascimento de filhote de mula ocorre em fazenda no
sul do MA - Globo.com

Brasil deve ter apoio da Bélgica em negociações sanitárias com UE - Canal Rural

Pecuarista transforma paixão por mangalarga em negócio
- Correio de Uberlândia

IMA cria boletim sanitário que vai aperfeiçoar a inspeção
do abate de suínos nos frigoríficos - IMA

Mercado Baiano de equinos abre espaço para o Cavalo
Campolina - Norteando Você

Floricultura

Fruticultura

Exposição de orquídeas reúne 1000 plantas em São Paulo - Estadão

Umbu e outras frutas nativas são boas opções para a agricultura familiar - Embrapa

Jardins inovadores vão de fachadas de prédios a minúsculos potes de vidro - Folha de São Paulo

Equipamento voltado para pequeno produtor produz suco
de uva integral - Embraba

Conheça 15 plantas ornamentais que são tóxicas para
cães e gatos - Veja.com

Cultivo de pitaia ganha mercado no Paraná e atrai a atenção de produtores - Globo.com

CAE aprova projeto que reduz burocracia no mercado de
plantas ornamentais - Agência Senado

Batendo à nossa porta vírus do morangueiro é relatado
pela primeira vez na América do Sul - defesavegetal.net

Grãos

Olericultura

Safra de Grãos deve ficar 0,2% maior em 2016, estima
IBGE - Globo.com

Seminário avalia inspeção de frutas e hortaliças no Brasil
e na União Europeia - Sakata

Grãos: Exportação pelo Arco Norte Cresce em 2016 - Canal Rural

Mandioca registra queda de preço em março - Ceasa Minas

Governo e setor produtivo discutem comércio internacional
de grãos modificados - Ministério da Agricultura

Mesmo com pouca chuva, oferta de HFs deve seguir controlada em abril - HFBrasil

Grãos: clima nos EUA definirá cotações - Canal rural

Recife vai receber Congresso de olericultura - CBN

Seguro e Crédito Rural

Ovinocultura e Caprinocultura
Ovinocultura: setor busca rentabilidade para aumentar
produção - Cabra & Ovelha

Entidades tem ate 29/04 para aderir a negociação coletiva
do seguro - Portal DBO

Exigências do mercado fazem ovinocultor procurar saídas
- MilkPoint

Com iniciativas inéditas, bancos privados avançam no
financiamento ao agronegócio - Em.com.br/agropecuário

A importância das ovelhas para manutenção das landscape: pode o modelo europeu servir de inspiração para o
Brasil? - MilkPoint

Seguro Rural precisa de regras mais claras e seguras para
atingir todo seu potencial - SEGS

Produtores cearenses discutem custos de produção de
caprinos e ovinos - Embrapa Caprino e Ovino

Silvicultura

Seguro Agrícola tem corte de 46% - Portal do Cooperativismo Financeiro

Suinocultura

Pesquisa preliminar da CNA sobre produtos não madeireiros aponta destaque da borracha natural - CenarioMT.com.br
Walter Rezende assume Câmara de Florestas do Mapa Portal DBO
CNA Brasil tem destaque na produção florestal - CI Florestas
Setor de florestas batalha para elevar produtividade, mas
clima atrapalha - CI Florestas

Ministério da Agricultura estuda melhorias em crédito na
área de suíno - PorkWorld
Ritmo das exportações de carne suína pode reduzir em
até 5% oferta no mercado interno - Canal Rural
IMA cria boletim sanitário que vai aperfeiçoar a inspeção
do abate de suínos nos frigoríficos - Minas no Foco
Câmara aprova projeto com regras do sistema de integração - Globo Rural
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