Fevereiro, n° 02/2017

Ao longo dos anos, o estado de Minas Gerais vem demonstrando cada vez mais uma maior participação do agronegócio na pauta das exportações
mineiras. A receita das exportações somou só no mês de Janeiro um total de US$ 588,4 milhões. Esse valor é 29,2% superior ao registrado no mesmo período do
ano passado, o que representou 27,7% do total das exportações estaduais totalizando US$ 2,1 bilhões. As informações foram analisadas pela Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) com base em dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
Na perspectiva do secretário de Agricultura, Pedro Leitão, esses valores indicam crescimento do preço médio dos principais produtos do agronegócio.
“Estamos num momento favorável para as exportações, não só em relação ao setor, mas também em relação à valorização do preço do minério de ferro no
mercado mundial”, afirma.
Em relação às receitas obtidas, os produtos que registraram maior crescimento em janeiro foram açúcar, totalizando US$ 50,4 milhões (+61,9%);
carnes, que alcançaram US$ 76,9 milhões (+34,1%) e o café que totalizou US$ 334,7 milhões (+28,4%).

Boa Leitura!
Equipe Organizadora.














































Aquacultura
Cadeia produtiva da piscicultura já investiu R$ 5,56
bilhões - Peixe BR
Produção de peixes no Brasil cresce com apoio de
pesquisas da Embrapa - Portal Brasil
Avicultura
Genes de aves que suportam altas temperaturas Avicultura Industrial
Frango Vivo: 1ª alta em 180 dias - AviSite
Bovinocultura
Pró-Genética promove aumento da produtividade Diário do Comércio
Viés de baixa no mercado do boi gordo - Agrolink
Cachaça Artesanal de Alambique
Exportações de cachaça têm alta de 4,62% em valor
e totalizam US$ 13,93 milhões em 2016 - Comex do
Brasil
Especialista ensina as formas de se apreciar Cachaça
- Jornal dia a dia
Café
Cafeicultura brasileira bate recorde histórico com
produtividade média de 26,33 sacas por hectare em
2016 - Notícias Agrícolas
A evolução dos frutos de café da safra 2017 na região
da Cooxupe - Café Point
Defesa Agropecuária
Laboratórios do IMA dão suporte a fiscalizações e
contribuem para a sanidade dos rebanhos e lavouras
– Agência Minas
Mapa alerta estados para necessidade de adotar
ações de prevenção à gripe aviária - MAPA
Floricultura
Produção de rosas cresce no Campo das Vertentes –
Globo.com
Pesquisadores do Amapá identificam nova espécie de
orquídea – Portal Amazônia
Fruticultura
Frutas produzidas no Norte de Minas serão expostas na
Alemanha – Globo.com
Dia de Campo na TV - GestFrut: ferramenta para
gestão na fruticultura - Embrapa
Grãos
Chuvas em excesso deram sustentação aos preços
do milho pontualmente - PorkWorld
Colheita da soja atinge 10% da área no Brasil,
puxada por Mato Grosso - Terra
Olericultura
Excesso de chuva eleva preço de hortaliças em 25%
em Pouso Alegre – Globo.com
Preços caem e dão prejuízo a produtores de cenoura
em Minas Gerais – Canal Rural
Ovinocultura e Caprinocultura
Oficinas iniciam expansão do programa Rota do
Cordeiro - Embrapa
Gordura da carne de cordeiro não faz mal à saúde e
é fonte de nutrientes, revela pesquisa do IZ - Portal
do Agronegócio
Seguro e Crédito Rural
Médio produtor: Caixa oferta até R$ 1,5 bi via
Pronamp - Globo Rural
CNA inicia reuniões para definir propostas ao Plano
Agrícola e Pecuário 2017/2018 - CNA Rural
Silvicultura
Pesquisa lista principais pragas florestais que
ameaçam o Brasil - Uol
Rentabilidade do „ouro verde‟ atrai produtores em
Minas
Suinocultura
Em três dias Brasil exporta mais de 11 mil toneladas
de carne suína - PorkWorld
Suíno vivo: Bolsa fecha em alta em SP, MG e RS PorkWorld
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