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Mais Notícias...

Em Destaque: Assinatura de acordo beneficia a cadeia produtiva do algodão no estado


Soja, milho e algodão quase 100% transgênicos - Faemg



Oscilação dos preços do algodão traz lentidão aos
negócios - Agrolink



Congresso Brasileiro do Algodão deverá ser marco
para a divulgação da nova fase da Monsanto - Agrolink



Compradores buscam oportunidades de negócios
com algodão - SNA



Amipa apresenta sua nova sede em Uberlândia Agrolink



Minas Gerais quer triplicar área de plantio do algodão - Canal Rural



Oferta de caroço de algodão deverá aumentar 16,8%
nesta temporada em Mato Grosso - Canal Rural



Pesquisa busca preservar espécie de algodão silvestre nativo do Brasil - Cultivar

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), as empresas do setor têxtil e os cotonicultores mineiros assinaram, no dia (30/3), o acordo de cooperação do
Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão (Proalminas) com
as regras para a comercialização da safra 2017/2018. A assinatura foi realizada durante a solenidade de inauguração da nova sede da Associação Mineira dos Produtores de Algodão (Amipa,) em Uberlândia, no Território Triângulo Sul.
O Proalminas tem como objetivo fomentar a cadeia produtiva do algodão
com normas que garantem benefícios tanto à indústria quanto aos produtores mediante o cumprimento de alguns critérios.
“É importante ressaltar que, nesse momento de crise, o Governo de Minas, reconhecendo a relevância do setor, teve a sensibilidade de garantir
a continuidade do programa e seus benefícios para os produtores”, afirma o Secretário de Agricultura, Pedro Leitão.
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Visite também: Informativo CEPA do Conselho Estadual de Política Agrícola
Informativo Aquacultura em Rede
Informativo Comtrigo
Proalminas / Superintendência de Desenvolvimento Agropecuário
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Boa Leitura!
Equipe Organizadora.

