Abril, n° 04/2017
Caro Leitor (a),
Gostaríamos de convidá-los (as) a participar do Workshop Regional "A Cultura da Macaúba" a ser realizado no dia 27 de abril, das 8:15 às 17:00 horas, na sede da
Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora. O evento tem por objetivo apresentar e discutir a cultura da Macaúba, seus aspectos agronômicos e o potencial
mercadológico na Zona da Mata mineira em uma visão de cadeia integrada.
Segundo os organizadores do evento, a proposição do Workshop visa “a construção de uma massa crítica necessária para viabilizar o desenvolvimento de projetos
destinados a recuperação de áreas degradas na Zona da Mata e, ao mesmo tempo, criar oportunidade de fortalecimento e diversificação da matriz do agronegócio
regional, com vistas a contribuir com as metas de sustentabilidade estabelecidas nas conferências da ONU, especificamente nos Acordos de Paris e Marrakesh”.
Neste evento estarão presentes além de membros da Embrapa, a participação da Prefeitura de Juiz de Fora, do Governo de Estado de Minas Gerais, a Emater-MG,
as Universidades Federais de Juiz de Fora, Viçosa e Lavras, a Ubrabio, Gol Linhas Aéreas, Curcas, entre outras.

Boa Leitura !
Equipe Organizadora.

Aquacultura
São José do Rio Preto recebe curso sobre melhoramento genético
em peixes - Agrolink
 Zona
da
Mata
ganha
Centro
de
Referência
em
Piscicultura Ornamental - Epamig
 Novos Números da Produção de Peixes no Brasil - Aquaculture
Brasil


Avicultura
Frango vivo de Minas Gerais recupera parte das perdas - Portal do
Agronegócio
 MINERAIS ORGÂNICOS: Produção de aves e suínos ganha novas
recomendações para suplementação - Portal do Agronegócio


Bovinocultura
 Alimentação bovina: nova variedade de capim eleva ganho de peso
- SNA
 Embrapa inaugura o mais moderno laboratório de segurança da
carne da América Latina - Embrapa
 Fecoagro Leite Minas quer frear importação - Diário do Comércio
Cachaça Artesanal de Alambique
 Produtor mineiro desenvolve primeira aguardente de Mel do país Jornal MG Turismo
 Produtores de cachaça inovam para contornar a crise econômica Jornal Estado de Minas
Café
 Em pesquisa pioneira Epamig mapeia inimigo da lavoura cafeeira e
detecta plantas resistentes - Agência Minas
 Começa pesquisa anual de estoques privados de café - MAPA
 Lavouras de café terão impactos das mudanças climáticas
compensados - Agrollink
Defesa Agropecuária
 Retirada da vacinação contra aftosa deve gerar economia de R$
600 milhões para o Brasil - SNA
 Paraná discute estratégia para se tornar área livre de aftosa sem
vacinação - Negócio da Terra
 Novo regulamento da inspeção de produtos de origem animal
prevê penas mais severas - Negócios da Terra
Equideocultura
Polpa de beterraba: uma fonte de alta energia para cavalos atletas
- Agrolink
 Adapec emite nova de recomendação técnica sobre aglomerações
de equídeos em municípios da região sul do Tocantins - Agrolink
 Cavalo Crioulo tem crescimento de 4,5% em Mato Grosso do Sul Agrolink


Floricultura
 Cenário do setor de floricultura para 2017 ainda é instável - Jornal
Entreposto
 Estado aposta na conscientização para acabar com furto de
espécies nativas da flora botânica - Agência Minas
 Agricultoras de Marau participam de curso de jardinagem e
paisagismo - Agrolink
Fruticultura
 Controle de pragas na fruticultura tropical - Epamig
 IMA lança programa para prevenção e controle do greening nos
pomares de citros de Minas Gerais - IMA
 Propriedades que cultivam frutas serão certificadas pelo governo de
Minas Gerais - Emater
Grãos
 Feijão produzido por agricultores familiares na Zona da Mata passa
por testes de qualidade - Agência Minas
 Quase tudo com feijão-caupi - Embrapa
 Manejo fisiológico do milho safrinha pode garantir melhor
produtividade - SNA
Olericultura
 Em ação pioneira, mandioca mais nutritiva e com menor tempo
para colheita é testada no Sudoeste do estado - Agência Minas
 Muricato é estudado em projeto sobre plantas alimentícias não
convencionais - Embrapa
 Disputa por tomate mineiro pode levar quilo a R$ 10 - Hoje em Dia
Ovinocultura e Caprinocultura
Gaúchos garantem produção de ovinos - Diário da Amazônia
Aposta na tecnificação pode ampliar ganhos com bovinos e ovinos,
afirmam especialistas - SNA
 Oficina inédita reúne cadeia produtiva de olericultura de Mato
Grosso do Sul - Ceasaminas



Seguro e Crédito Rural
CNA apresenta Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018 na Câmara
dos Deputados - Faemg
 Pecuarista poderá prorrogar custeio e investimento no Banco do
Brasil - Revista Globo Rural
 CMN aprova distribuição de recursos do Funcafé para operações
de crédito - Revista Globo Rural


Silvicultura
 Cati-SP quer produzir um milhão de mudas de essências florestais
nativas - SNA
 Minas Discute Pragas e Doenças em Florestas - Portal do
Agronegócio
 Ibá Recebe Prêmio em Miami – Portal MV - moveis de valor Portal Móveis de Valor
Suinocultura
 High Quality Pork Congress debate os pilares da suinocultura no
mundo - Portal do Agronegócio
 Suinocultor mineiro aposta na retomada - Faemg
CEPA - Conselho Estadual de Política Agrícola
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Edifício Gerais, 10º andar
Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Serra Verde
31630-901 – Belo Horizonte – MG
Contato: alexssandra.silva@agricultura.mg.gov.br/ leonardo.kalil@agricultura.mg.gov.br (31) 3915 8534/8559

