Maio n°03/2016
Prezado(a) Leitor(a),
Durante o mês de abril houve reuniões ordinárias das seguintes Câmaras Técnicas do CEPA: Seguro e Crédito Rural, Defesa Agropecuária e Café. As
reuniões ocorreram na sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nesta capital.
Os principais temas tratados na reunião de Seguro e Crédito Rural foram: avaliação das operações das linhas de crédito rural e de agricultura de baixo
carbono (Plano ABC) e sobre a exigência, por parte dos operadores de crédito, de licenciamento ambiental para operações de custeio agrícola.
Já na Câmara Técnica de Defesa Agropecuária, entre demais temas tratados, as questões relativas ao vazio sanitário do Algodoeiro foram definidas.
Na reunião da Câmara Técnica de Café, foi apresentado o como está sendo desenvolvido e gerenciado o projeto de Georreferenciamento do parque
cafeeiro mineiro, denominado: Mapeamento e Monitoramento do Parque Cafeeiro de Minas Gerais.
Boa Leitura !
Equipe Organizadora.




Aquacultura
Produtores de tilápia temem importações - Diário do Comércio
Cresce produção de tilápia, apesar da polêmica ambiental ODiario.com
Avicultura




Cai o imposto de importação do milho - Avimig
Descartes e calor reduzem oferta de ovos - Canal Rural
Bovinocultura




Bovinos: Doença preocupa pecuaristas em Minas - Sistema
FAEMG
Confinamento tende à queda no Estado - Sistema FAEMG
Cachaça Artesanal de Alambique







Paraná produz a melhor cachaça do país e já exporta a bebida para os EUA - Globo.com
Cachaça Brasileira Reconhecida internacionalmente - Tribuna

Café
Inovação e Tecnologia para cafeicultura do Cerrado Mineiro - Notícias Agrícolas
Pesquisa da UFLA analisa comportamento dos consumidores do café em cápsula - ABIC
Defesa Agropecuária




Mobilização leva MAPA a liberar importação de vacina Casmil
Uberlândia recebe em maio vacinação contra febre aftosa Globo.com
Floricultura













Emater-MG produz levantamento inédito da safra de flores
em Minas Gerais - Emater MG
Paisagista ensina a fixar orquídeas no tronco de árvores Classificados UOL
Fruticultura
Seca gera fuga de investimentos na fruticultura do CE - Diário do Nordeste
Clima ajuda e safra de laranja vai ser 7,76% maior que estimativa de 2015 - Globo.com

Grãos
Trigo melhora rentabilidade do sistema de produção de
grãos - Cultivar
Traças comprometem grãos e alimentos processados - Agro
Link
Olericultura
Mandioquinha-salsa: novas cultivares são validadas em MG
- Embrapa Hortaliças
Alface, pepino e laranja estão mais em conta, diz Ceagesp Globo.com
Silvicultura










Agrishow 2016: Embrapa apresentará chip que reduz até
50% o tempo de melhoramento genético de eucalipto - Segs
Instituto Brasileiro de Florestas promove o 4º Workshop
Internacional de Mogno Africano - CIFlorestas

Suinocultura
Embrapa propõe redução de 50% do consumo de água na
suinocultura - Suinocultura Industrial
Embarque de carne suína soma 30,1 mil toneladas em abril
- Pork World
Seguro e Crédito Rural
Produtores rurais prejudicados pela seca podem prorrogar
dívidas - Globo.com
Produtores apostam no seguro agrícola para minimizar riscos - Grupo Cultivar
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