Outubro, n° 09/2016
O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, atingindo o volume de 56 milhões de sacas na safra
2016/2017, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Nacionalmente, Minas Gerais mantem a
forte tradição cafeeira, representando 57,4% de todo café brasileiro produzido, com mais de 1.008,00 mil hectares plantados.
Visando celebrar e divulgar o setor cafeeiro, aconteceu durante os dias 21 a 23 de setembro, em Belo Horizonte, a 4ª Semana
Internacional do Café (SIC). Originária da cooperação entre Faemg, Café Editora, Sebrae e pela Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Este grande evento movimentou R$ 25 milhões em negócios, e foi local de encontro de diversos segmentos da cadeia
produtiva do café como exportadores, fornecedores, empresários, baristas, apreciadores de todo o país, entre outros. A feira foi
visitada por mais de 14 mil frequentadores e dentro de sua programação foram realizados 68 palestras e workshops e mais de 30
sessões de cupping, com, aproximadamente, 2.250 xícaras provadas.
Boa Leitura!
Equipe Organizadora.























Aquacultura
Mercado de peixes nativos cresce 25% ao ano –
Panorama da Aquicultura
Tanques para piscicultura: as técnicas mais adequadas –
Rural Soft
Avicultura
Aumenta o número de granjas avícolas registradas em
Minas Gerais – Avicultura Industrial
Principais doenças das Aves - Rural Soft
Bovinocultura
IBGE: Rebanho bovino alcança a marca recorde de 215,2
milhões de cabeças, mas produção de leite cai 0,4% CNABrasil
Brasil e Bolívia assinam protocolo sanitário na
bovinocultura – Globo Rural
Cachaça Artesanal de Alambique
Confira 10 dicas especiais para cozinhar com cachaça –
BONDE News
Cachaça completa 500 anos de história – Edgony online
Café
Semana Internacional do Café 2016 registra incremento de
8% - Revista Cafeicultura
Cecafé projeta ritmo forte em exportações de café do
Brasil nos próximos meses – CNA Brasil
Defesa Agropecuária
Missão à Ásia mostra que segurança sanitária do Brasil é
uma das melhores do mundo – Suinocultura Industrial
Brasil poderá receber até 15 missões de inspeção sanitária
ainda este ano - CNABrasil
Equideocultura
O envelhecimento na vida dos equinos – Rural Soft
Como minimizar o estresse em equinos? Jornal Dia a Dia
Floricultura




Holambra terá a primeira faculdade de flores do Brasil –
Globo Rural
Flores comestíveis são fontes de vitaminas e podem atuar
como antioxidantes - EXTRA
Fruticultura







Dia da banana: fruta gera
energia para o treino e tem
vitaminas e carboidratos – Globo
Agricultores investem na fruticultura para escapar da crise
– Estado de Minas
Grãos
China aprova exportação de milho e ameaça exportadores
como Brasil e EUA – Brasil Agro
Boas safras brasileira e argentina de trigo devem reduzir
preços de massas, biscoitos e pães – Extra
Olericultura




7 dicas para ter sucesso na plantação de tomate cereja –
Successful Farming Agro
Embrapa e empresa da Índia fazem acordo de R$ 100 mi
para pesquisa em leguminosas – Cenário MT
Ovinocultura e Caprinocultura




Registro de queijo artesanal de origens caprina e ovina
pode aumentar produção no Brasil – CNABrasil
Os cascos e as unhas dos caprinos também precisam de
cuidados – Rural Soft
Seguro e Crédito Rural




Presidente Michel Temer sanciona lei de renegociação de
dívidas de produtores rurais – Portal do Agronegócio
ICMS: projeto prevê isenção na compra de veículo por
agricultor – Easy Coop
Silvicultura




Setor florestal quer segurança jurídica para aumentar área
plantada – Zero Hora
Exportações do setor florestal registram crescimento entre
janeiro e agosto – Painel Florestal
Suinocultura




Exportação pode atingir recorde; no BR, preço cai com
menor demanda - Notícias Agrícolas
Masterchef Raquel Novais fala sobre versatilidade da
carne suína no Sirha Rio 2016 - Suinocultura Industrial
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