Julho, n° 07/2017
Fundação João Pinheiro entrega estudo histórico sobre o café das Matas de Minas à Secretaria de Agricultura
Relatório vai subsidiar processo de indicação geográfica do produto

O relatório História do Café das Matas de Minas (1808-2015), elaborado pela Fundação João Pinheiro
(FJP), foi entregue na manhã desta sexta-feira, 7 de julho, ao secretário de Estado de Agricultura e
Abastecimento (Seapa), Pedro Leitão, e ao diretor técnico do Sebrae-MG, Anderson Costa Cabido. O
documento é fruto de um Termo de Cooperação celebrado entre as instituições para embasar o
processo de Indicação Geográfica (IG) do produto junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI), a fim de agregar valor aos cafés produzidos na região das Matas de Minas.

Para acessar a reportagem completa, clique aqui: http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/noticias-em-destaque/3882-fundacao-joao-pinheiro-entrega-estudo-historico-sobre-o-cafedas-matas-de-minas-a-secretaria-de-agricultura

Aquacultura
Consumo de água em frigoríficos de pescado pode cair até quase
50% - Embrapa
 Criadores de tilápia vacinam peixes para reduzir mortalidade – G1


Avicultura
Frango vivo mineiro obtém novo reajuste e supera novamente o de
São Paulo - Portal do Agronegócio
 Aprenda com a Embrapa a criar aves e produzir vegetais em
sistemas integrados - Portal do Agronegócio


Bovinocultura
Governo fará investigação de vacinas contra aftosa, garante
ministro - Revista Globo Rural
 Gado leiteiro: saiba quais itens são necessários para iniciar a
criação - Revista Globo Rural
 Exportações de carnes in natura em junho cresceram 2,5% Revista Globo Rural


Cachaça Artesanal de Alambique
Cachaça mineira na alta gastronomia: festival promove valorização
da aguardente - Hoje em Dia
 Cachaça está em alta e atrai novos produtores - Paran@Shop
 Governo estuda diminuir imposto da cachaça artesanal - Faemg


Café
Estoque privado de café da safra 2016 é de 9,86 milhões de sacas
- Conab
 Safra de café termina com receita de US$ 5,6 bilhões em
exportações - Revista Globo Rural


Defesa Agropecuária
 IMA vai fiscalizar cerca de 700 propriedades no vazio sanitário da
soja em Minas Gerais entre julho e setembro - Agência Minas
 Veterinários de todo o estado participam de treinamento no IMA
para atualização de conhecimentos - Faemg
 OCDE vai fiscalizar sistema brasileiro de produção e inspeção de
frutas - MAPA
Equideocultura
36ª Exposição do Mangalarga Marchador espera movimentar R$
25 milhões em negócios - Hoje em dia
 Equoterapia é tema de encontros durante a 36ª Nacional do
Machador - Mangalarga Marchador
 Você já ouviu falar na placa aural em equinos - Horse Brasil


Floricultura
Espanha é palco de conferência internacional sobre produção de
plantas na Europa - Revista Agrotec
 A cada três meses, Curitiba ganha novas cores: conheça o
‘berçário’ das flores - Gazeta do Povo


Fruticultura
 Produtores se unem contra a doença de greening - Faemg
 Dia do Rio preocupa produtores mineiros - Faemg
 CNA defende política para retomada da produção de caju - Portal
do Agronegócio
Grãos
 Clima nos EUA valoriza a soja em mais 23,75 cents – Canal Rural
 Grãos devem atingir supersafra de 237 milhões de toneladas,
aponta Conab – Notícias Agrícolas
 Aumento na mistura de biodiesel puxará processamento de soja InfoMoney





Olericultura
Projeto com apoio do Governo resgata plantio e consumo de
hortaliças não convencionais - Agência Minas
Oficina promove cultivo sustentável da batata no 8º Festival de
Inverno de Maria da Fé - Seapa
Colheita de tomate está a todo vapor em Minas Gerais - G1
Paraíso recebe especialista em olericultura para assistência a
produtores - Jornal do Sudeste

Ovinocultura e Caprinocultura
 Financiamento de retenção de matrizes apoia criadores de
caprinos e ovinos - Portal do Agronegócio
 Curso manejo de ovinos e caprinos 19 e 20/08/17: 1. Instalações,
manejo nutricional e pastagens 2.manejo geral e sanitário –
ACCOMIG
 Serviço que orienta nutrição de caprinos e ovinos é lançado no
Pecnordeste - Embrapa
Seguro e Crédito Rural
 Seguem para a Câmara quatro projetos confirmados em turno
suplementar pela CAE- Senado Notícias
 Operações do Pronaf superam R$ 22 bilhões na Safra 2016-17 –
Dinheiro Rural
 Projeto institui política para a produção de café superior - Senado
Notícias
Silvicultura
Produtor refloresta área degradada e recebe apoio de projeto
internacional de sustentabilidade - Agência Minas
 Estudos sobre manejo de floresta ganham laboratório em Itatinga Jornal da USP





Suinocultura
Prazo de vigência da IN 14 de 2016 é prorrogado - Suino.com
EUA pede abertura de mercado para exportar carne suína ao
Brasil - Pork Word
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