Setembro, n° 08/2016
O Brasil conta com mais de 8.400 km de costa marítima, 6 milhões de hectares de água doce além de clima favorável com grande disponibilidade e
variedade de alimentos, sendo estas fortes características que favorecem o setor aquícola. No país, segundo o IBGE em 2014, foram produzidos mais de
474,330 mil toneladas de pescado, sendo Minas Gerais o 10º estado produtor com um volume de 16,530 mil toneladas, movimentando cerca de R$ 98.573
mil reais.
Como forma de fomentar o aumento do consumo de pescado, de 1º a 15 de Setembro, o Ministério da Agricultura juntamente com a iniciativa privada
instituíram a Semana do Peixe, para não apenas promover o consumo de pescado no país mas transformar o hábito alimentar dos brasileiros, aumentando a
participação desses alimentos, que possuem alto valor nutricional e biológico - ricos em proteínas, vitaminas, minerais e antioxidantes como o ômega 3.
Sendo assim, a Secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, associada ao Instituto Mineiro de Agropecuária e Secretaria de Desenvolvimento
Agrário, dando continuidade as ações federais, organizarão durante a Semana do Peixe, exposições de peixes ornamentais e de corte, palestras para o
programa Sanitaristas Mirins, aulas gourmet com o chef Gustavo Avelar e feira de pescado no dia 15 de Setembro, na Cidade Administrativa. Parceiros
regionais como Piscicultura Igarapé, Trutas NR, Frigorã, entre outros, participarão reduzindo seus preços durante esse período. Então aproveitem!
Boa Leitura!
Equipe Organizadora.


























Aquacultura
Vem aí mais uma Semana do Peixe - Sala de Notícias
Brasil tem condições ideais para desenvolver a aquicultura
- Gazeta Norte Mineira
Avicultura
Frango vivo e abatido: evolução relativa de preços no ano AviSite
28 de Agosto: Dia da Avicultura, da para comemorar? Avicultura Industrial
Bovinocultura
Avanços genéticos na produção do gado zebu atraem
criadores da Índia - Globo Rural
Embrapa lança app para produtores de leite - Portal DBO
Cachaça Artesanal de Alambique
“Bendita Marvada” segue a rota da cachaça - Tribuna do
Norte
Produtores de Cachaça Participam da Feira BARRA
MÉXICO 2016 - EXPORT NEWS
Café
Com apoio da CNA, Governo recria Departamento de Café
no Ministério da Agricultura - CNABrasil
Cafeicultores são proibidos de utilizar “cama de frango” em
fazenda no Sul de Minas - Patrocínio Online
Defesa Agropecuária
Fiscais do IMA apreendem meia tonelada de carne
imprópria para consumo no Vale do Rio Doce SINDAFAMG
IMA regulamenta normas para uso de agrotóxicos e
destinação de embalagens - GrNews
Equideocultura
Alimentação do cavalo de vaquejada - Jornal Dia Dia
Bolt dos cavalos é destaque de leilão na Expointer - Canal
Rural
Floricultura
Arquiteto italiano mostra soluções sustentáveis para
comunidades - Organics News Brasil
Alto Paranaíba vive contraste com as flores da região do
cerrado que desabrocham com a transição do inverno para
a primavera - Patos1
Fruticultura




Banana pode desaparecer em cinco anos, diz estudo Joãopinheiro.com
Conheça o FarmSquare: a conexão do alimento saudável Organics News Brasil
Grãos




Consumo de proteína animal mantém demanda por grãos
aquecida - Gazeta do Povo
Novo levantamento da Conab aponta queda na produção
de grãos em 2016 - Globo Rural
Olericultura




Hortifruti sofre elevação de preços após chuvas em
Uberlândia - G1
Mercado brasileiro está aberto para as mini-hortaliças Sebrae
Ovinocultura e Caprinocultura




Ovinos e caprinos são temas de encontro - Diário do
Comércio
Registro de queijo artesanal de origens caprina e ovina
pode aumentar produção no Brasil - CNABrasil
Silvicultura





Pesquisadora da Secretaria de Agricultura apresenta
palestra sobre custos de produção de seringueira Maxpress
MS vai se tornar o maior produtor de celulose do país a
partir de 2017 - MS Notícias
Seguro e Crédito Rural




Mais de 43 mil agricultores mineiros aderiram ao garantia
safra 2015/2016 - GrNews
Programa ABC liberou R$ 2 bilhões em crédito rural no
ano-safra 2015/2016 - Farming Successful
Suinocultura




Exportação pode atingir recorde; no BR, preço cai com
menor demanda - Notícias Agrícolas
Alojamento de aves e suínos deve cair no 2º semestre por
alta de custos - PorkWorld
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