Novembro, n° 10/2016

Começou no dia 1 de novembro a segunda etapa de vacinação anual do rebanho mineiro contra a febre aftosa. Os produtores rurais têm até 30 de
novembro para vacinar bovinos e bubalinos de sua propriedade com idade de zero a 24 meses. A primeira etapa de vacinação ocorreu em maio deste ano.
A vacinação é obrigatória e é a forma mais eficiente de se proteger os animais contra a doença, sendo que o produtor que não vacinar seus animais
estará sujeito a multa de 25 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais (Ufemgs) por animal, o equivalente a R$ 75,27 por cabeça (SEAPA. 2016).
O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) é o órgão
responsável por orientar os produtores, supervisionar e fiscalizar a vacinação do rebanho, e, segundo o Instituto, deverão ser vacinados nesta etapa cerca de
9,6 milhões de animais. Para comprar a vacina o produtor deve apresentar CPF e identidade nas lojas de revenda de produtos veterinários.

Boa Leitura!
Equipe Organizadora.











































Aquacultura
Biocombustível: Projeto cearense conquista prêmio
internacional - Vermelho Portal
Produção de tilápias cresce em Minas Gerais e no
país – Rural Certo
Avicultura
Desempenho do frango vivo na primeira semana de
novembro – Avisite
Saiba como funciona a produção de ovos orgânicos –
Avicultura Industrial
Bovinocultura
Aditivos na alimentação de vacas leiteiras – Portal do
Agronegócio
Exportações de carne bovina in natura caíram em
23,2% em outubro – BeefPoint
Cachaça Artesanal de Alambique
Temer se compromete a sancionar Cachaça no
Simples – Ibrac
Fábricas de cachaça em Castelo do Piauí registram
queda na produção – Globo.com
Café
Produtividade do Café no DF é uma das maiores do
país – Canal Rural
Preço da saca de café atinge recorde em novembro
no Sul de Minas - Notícias Agrícolas
Equideocultura
2ª etapa da Campanha de Vacinação contra Febre
Aftosa inicia nesta terça – Globo.com
Em 2016, AP tem 14 casos de anemia infecciosa em
cavalos e jumentos – Globo.com
Floricultura
Floricultura em Natal gera renda e bons negócios em
família – Globo.com
Produção de flores no Maranhão é destaque no
Mirante Rural – Globo.com
Fruticultura
Clima favorece “pegamento” da safra 17/18 de laranja
em São Paulo – Portal do Agronegócio
Você gosta de manga? Pois além de saborosa, a
fruta oferece muitos benefícios - Cidadeverde.com
Grãos
Produtividade cresce, e oferta de arroz aumenta –
Brasilagro
IGC eleva previsão de produção de grãos para 2,077
bilhões de toneladas – Globo.com
Olericultura
Projeto prevê uso de drones no combate a doenças e
pragas no cultivo de tomate – Embrapa
Produtores voltam a investir em hortaliças após
prejuízos com chuva – Globo.com
Ovinocultura e Caprinocultura
MG: criadores de cabras e ovelhas terão acesso à
assistência técnica rural – MilkPoint
Caracterização dos sistemas produtivos de ovinos de
leite no Brasil - MilkPoint
Seguro e Crédito Rural
Defendida abertura do setor agrícola ao capital
estrangeiro - A tribuna
CMN ajusta normas e produtores sem o CAR terão
acesso a crédito até 1º de janeiro de 2018 - A crítica
Silvicultura
Cadeia de Valor: indústria florestal traz sustentabilidade
no campo e geração de renda - Folha de Vitória
Cadeia de Valor: série mostrará benefícios das florestas
plantadas no ES - Folha de Vitória
Suinocultura
Cubanos inspecionam frigoríficos no Brasil – Globo
Rural
Preços dos suínos continuam estáveis há mais de
trinta dias em SP – Pork World
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