Dezembro, n° 10/2017
Minas Gerais lidera a discussão nacional para implantação do Sistema Integrado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
O sistema integrado vai abranger quatro eixos do setor agropecuário: abastecimento, assistência técnica e extensão rural, defesa e pesquisa agropecuárias. O financiamento das
ações seria feito por meio do Fundo Nacional de Recursos formado com repasses da União, estados e municípios que aderirem ao sistema.

Terminou nesta quarta-feira (22/11) o Workshop das Instituições Estaduais e Distritais da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Promovido
pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa). O encontro reuniu, em Contagem (região Metropolitana de Belo Horizonte), representantes das secretarias de Agricultura de
todos os estados da federação com o objetivo de discutir a implantação de um Sistema Nacional Integrado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Siapa).

Para acessar a reportagem completa, clique aqui: http://www.agricultura.mg.gov.br/component/gmg/story/3111-minas-gerais-lidera-a-discussao-nacional-para-implantacao-dosistema-integrado-de-agricultura-pecuaria-e-abastecimento






















































Aquacultura
Modelo misto de alimentação em função da taxa de
arraçoamento - Aquaculture Brasil
Fórum Internacional vai discutir a introdução do pescado na
merenda escolar - Seafood Brasil
Produção de tilápia está em alta; saiba como entrar na atividade
- Canal Rural
Avicultura
África do Sul vai importar ovos do Brasil, diz Ministério da
Agricultura – Globo Rural
Ave delicada, codorna alcança estrelato em Minas – Estado de
Minas
Excesso de testosterona pode fazer galinhas se comportarem
como galos – Globo Rural
Bovinocultura
Embrapa investe em busca do melhor leite para alérgicos –
Estado de Minas
Boi gordo: preço da arroba sobe R$ 5 em um mês – Canal Rural
Japão abre mercado para lácteos do Brasil – Globo Rural
Exportação de carne bovina deve crescer 5% em 2018 – Globo
Rural
Cachaça Artesanal de Alambique
Preço da cachaça pode cair com entrada no simples – GS
noticias
Café
Com 35% das cidades dependendo do café, Minas busca
baratear custo da cultura - Canal Rural
Cooperativa de café de Minas Gerais comemora 60 anos com
exportação de arábica para mais de 40 países - Notícias
Agrícolas
Grupo Melitta irá construir a quarta unidade fabril no Brasil, em
Varginha
(MG)
Café
Point
Importadores de café recebem o triplo do que ganham os
produtores do grão – Globo Rural
Defesa Agropecuária
Mapa lança aplicativo de saúde animal – Portal DBO
Defesa Sanitária lança aplicativo para setor animal em
dezembro – Canal Rural
Saiba quais inseticidas são usados para combater formigas
cortadeiras – Globo Rural
Brasil é notificado sobre restrições à carne bovina e suína –
Correio do Estado
Dependência externa de fertilizantes NPK é debatida em
Audiência Pública - EMBRAPA
Fruticultura
Cepea avalia mercado europeu para frutas do Brasil – Globo
Rural
China deve importar mais uva e maçã, menos leite – Agrolink
Mexerica ganha espaço nas fazendas mineiras – Estado de
Minas
Grãos
Exportação de soja deste ano no Brasil já supera 2016 Globo.com
Demanda e entressafra sustentam altas na cotação da soja Canal Rural
Preço do milho deve seguir forte até março do ano que vem Globo.com
Olericultura
A cada dez brasileiros, somente quatro consomem frutas e
hortaliças diariamente – Globo Rural
Horta circular sobrevive à seca no Norte de Minas – Estado de
Minas
'Invasão' de cebola holandesa prejudica produtores brasileiros Canal Rural
Praga de algodoeiro também ataca canteiros de hortaliças –
Globo Rural
Ovinocultura e Caprinocultura
Criação de caprinos e ovinos ganha espaço em Minas – Estado
de Minas
Curso Iniciação a Caprinocultura e Ovinocultura tipo leite, corte
e mista 09 e 10/12/2017 – Caprileite
Embrapa caprinos e ovinos disponibiliza sistema de
gerenciamento de rebanho gratuito para produtores – Capril
Virtual
Seguro e Crédito Rural
Modelo de crédito rural está com os dias contados, diz diretor do
Banco Central - Globo Rural
Saiba por que apenas 1% dos pecuaristas faz seguro pecuário Canal Rural
Caixa prorroga redução de juro de custeio para Médio Produtor
até 28 de dezembro - Beef Point
Silvicultura
Publicado livro que recupera história da Sociedade Portuguesa
das Ciências Florestais - Vida Rural
As 5 Soluções para Mecanização Florestal em Pequenas e
Médias Propriedades - Painel Florestal
Contratações demonstram reaquecimento no setor florestal Painel Florestal
Suinocultura
Indústria de carne suína nega irregularidades na exportação –
Globo Rural
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