Dezembro, n° 11/2016

O Governo do Estado de Minas produziu recentemente duas importantes peças de comunicação em apoio aos produtores rurais contendo orientações
para o manejo correto dos rebanhos. As peças – cartaz e cartilha – foram produzidas pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa)
por meio do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), órgão responsável pela defesa agropecuária no estado.
Segundo o secretário de Agricultura de Minas, João Cruz, a produção do material busca nortear as ações de defesa sanitária em Minas. “ Além de ser
um material de alta qualidade e de conteúdo específico e bem direcionado, ele disponibiliza informações para o produtor que pode programar e fazer um
planejamento durante o ano de toda vacinação e medidas preventivas garantido, assim, mais segurança para ele e a população.”
Já o diretor-geral do IMA, Marcílio de Sousa Magalhães, argumenta que as duas peças foram criadas com o objetivo de orientar e dar subsídio aos
produtores para que estejam sempre atentos, no seu dia a dia, às medidas preventivas em relação à saúde dos rebanhos, o que garante a oferta de produtos de
qualidade e com segurança alimentar para a população.

Boa Leitura!
Equipe Organizadora.












































Aquacultura
CNA defende fim da cobrança de PIS e COFINS na
Aquicultura - CONEWS
Líderes na distribuição de camarão e tilápia anunciam
fusão - InfoMoney
Avicultura
Influenza Aviária volta a assustar o mundo - Portal do
Agronegócio
As 10 maiores empresas do mundo na produção de
carne de frango - AVISITE
Bovinocultura
Mercado atacadista de carne bovina recua em pleno
começo de mês - Portal do Agronegócio
Boi brasileiro entra no país da carne mais cara do
mundo - Gazeta do Povo
Cachaça Artesanal de Alambique
APTA realizará II Treinamento Prático sobre
Produção de Cachaça - SEGS.COM
Decreto que reafirmou o IMA como certificador de
produtos agropecuários completa cinco anos PORTAL EM FOCO
Café
Café capixaba é eleito o melhor do Brasil por Júri
Técnico da ABIC – CCCMG
Cafeicultores estimam perdas de produção e
qualidade para 2017 – CCCMG
Equideocultura
Diretoria Executiva inicia sequência de reuniões na
sede da ABCCC - ABCCC
Comissão de Agricultura aprova projeto que fortalece
criação de equinos - Agência Senado
Floricultura
Rosa Negra é novidade no mercado de flores – BEM
PARANÁ
Poinsétia é aposta de floricultores no fim do ano – O
Diário
Fruticultura
Vale do São Francisco vai exportar manga para a
Coreia do Sul – Canal Rural
Cooperativa na Bahia agrega valor à produção de
abacaxi - Embrapa
Grãos
Brasil é capaz de produzir além de sua demanda
doméstica de trigo – Notícias Agrícolas
Soja começa dezembro com preços sustentados em
todo Brasil - Globo Rural
Olericultura
Menor disponibilidade de mandioca eleva cotações Noticias da Terra
Ataque do vira-cabeça dizima lavoura de alface na
Região Metropolitana de BH - EM.com.br
Ovinocultura e Caprinocultura
Boletim traça características de produção de caprinos
e ovinos em quatro regiões do país - portal do
Agronegócio
Pesquisa usa genes que aumentam produção de
cordeiros - Portal do Agronegócio
Seguro e Crédito Rural
Banco do Brasil suspenderá em Minas norma que
exige homologação da DAP - Diário do Comércio
Plano Safra: crédito de custeio cai 15% em 5 meses Canal Rural
Silvicultura
Silvicultura - Fiscalização e incentivo - AGROLINK
Florestas plantadas garantem a lucratividade no
campo e combatem o desmatamento - CULTIVAR
Suinocultura
Suíno Vivo: após altas em SP, SC e RS, cotações
fecham estáveis - PorkWorld
Mapeamento da Suinocultura Brasileira já está
disponível para download - Suinocultura Industrial
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