Abril, n° 04/2018
Apicultura será representada no Conselho Estadual de Política Agrícola
Câmara Técnica do setor será criada em abril pela Secretaria da Agricultura

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) iniciou os procedimentos para a criação da Câmara Técnica Setorial do Mel e Produtos
das Abelhas. A proposta é que ela entre em funcionamento em abril deste ano e seja composta por 21 assentos, divididos entre as instituições do setor
privado que atuam no segmento (50 por cento mais um) e o restante repartido entre as instituições do setor público.
Atualmente, 16 câmaras técnicas e setoriais estão representadas no Conselho Estadual de Política Agrícola (Cepa) e operam no Sistema da Agricultura
em Minas Gerais abrangendo os setores da cachaça de alambique; café; floricultura; fruticultura; grãos; olericultura; silvicultura; aquacultura; avicultura;
bovinocultura de corte; bovinocultura de leite; equideocultura; ovino e caprinocultura; suinocultura; defesa agropecuária; seguro e crédito rural.
Para acessar a reportagem completa, clique aqui: http://www.reformaagraria.mg.gov.br/component/gmg/story/3167-apicultura-sera-representada-no-conselho-estadual-depolitica-agricola




























































Aquacultura
Criadores de tilápias vacinam peixes para reduzir a mortalidade
- G1
Qualidade hídrica fortalece piscicultura - Aquaculture Brasil
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP) na
Secretaria-Geral da Presidência da República - Peixe BR
Avicultura
União Europeia ameaça ampliar suspensão de compras de
frango da BRF - Avicultura Industrial
Blairo Maggi decide ingressar na OMC contra restrições da UE à
importação de aves – MAPA
Frango: oferta interna elevada volta a pressionar mercado –
Canal Rural
Bovinocultura
China continua ampliando suas importações de carne bovina
brasileira e já concentra quase 50% da movimentação nacional Notícias Agrícolas
Microminerais orgânicos podem potencializar produção de leite
em até 1,7L/dia - Agrolink
Mapa lança cartilha sobre aproveitamento de resíduos da
produção de bovinos de corte e leite - Agrolink
Cachaça Artesanal de Alambique
Governo de Minas realiza o I Seminário Estadual da Cachaça
Artesanal de Alambique - Seapa
Rio de Janeiro ultrapassa Minas Gerais e é vice-líder na
exportação de cachaças - Tudo em Dia
Café
Mulheres se destacam na gestão e na pós-colheita do café Estado de Minas
Produtores de café de Minas vencem concurso de qualidade da
illycaffè - Dinheiro Rural
Minas Gerais investe no potencial de consumo de café da China
- Isto é Dinheiro
Defesa Agropecuária
Rio Grande do Sul debate alternativa para descarte de animais
mortos - Canal Rural
Exportações de carne passam a ser registradas no Portal Único
- Canal Rural
Aftosa: Colômbia detecta doença em 15 bovinos e põe Brasil em
alerta - Canal Rural
Equideocultura
Análise da personalidade equina - Cavalus
Congresso Brasileiro ABQM bate recorde absoluto - Cavalus
Surto de influenza equina na Argentina alerta brasileiros Cavalus
Floricultura
Projeto Reflorescer abre mercado de floricultura em Mato
Grosso - Folha Max
Técnicos da Seapa visitam produção de flores no Campo das
Vertentes - G1
Fruticultura
Brasil elevará exportação de suco de laranja em mais de 20%
em 17/18, prevê CitrusBR—Notícias Agrícolas
Safra 2017/18 de laranja de SP e MG cresce 62% ante 2016/17,
diz Fundecitrus - Notícias Agrícolas
Instituições se unem para conter monilíase do cacaueiro na
fronteira - Agrolink
Grãos
Brasil vê produção de grãos especiais expandir para além de
Minas Gerais - Faemg
Estimativas de safra confirmam ano favorável - Portos e Navios
ILP é oportunidade para produtor de grãos - Portal DBO
Olericultura
Batata: Maior oferta no sul pressiona cotações - Notícias
Agrícolas
Melão: Receita com exportação aumenta em 2017/18 - Notícias
Agrícolas
Cebola: Preço sobe em todas as regiões produtoras
acompanhadas - Notícias Agrícolas
Ovinocultura e Caprinocultura
Comportamento materno filial em ovinos – MilkPoint
Curso de Iniciação a Caprinocultura e Ovinocultura tipo Leite,
Corte ou Mista - 02 e 03 de Junho 2018 – Accomig
Ovinos e caprinos: cada vez mais, a Expo é deles! - O potencial
leiteiro dessas raças será destaque na feira com a venda de
sorvete, queijo e iogurte - Folha de Londrina
Seguro e Crédito Rural
Procura por seguro rural no Brasil cresceu em 13% - SBT
Empréstimos em Minas crescem 15% - Diário do Comércio
Receita protegida - Dinheiro Rural
Silvicultura
Aço Verde Brasileiro - CI Florestas
Florestas plantadas no Brasil - Celulose Online
Sistemas ILPF ganham software para manejo de precisão de
árvores - Apre Florestas
Suinocultura
Minas Gerais discute perspectivas para mercado de suínos em
2018 - Suinocultura Industrial
Exportações de carne suína alcançam 155,2 mil toneladas no 1°
trimestre de 2018 - Agrolink
Tripas de colágeno reconstituído - Suinocultura Industrial
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