Janeiro, n° 01/2018
Exportações do agronegócio mineiro fecham o ano com crescimento
Total alcançado foi de US$ 7,9 bilhões. Açúcar atingiu valores recordes.

As exportações do agronegócio mineiro totalizaram US$ 7,9 bilhões no ano passado, com crescimento de 8,1% em relação ao ano anterior. O segmento
contribuiu com 31,4% do total da pauta mineira de exportações no período. Açúcar alcançou valores recordes. Os dados foram analisados pela
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) com base nas informações do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC). Além do valor, também houve crescimento no volume exportado de 4,4%, alcançando 8,9 milhões de toneladas. Segundo o Superintende de
Abastecimento e Economia Agrícola da secretaria de Agricultura, João Ricardo Albanez, o comportamento que se evidenciou, no acumulado do ano, foi
de aquecimento dos preços pagos nas principais commodities.

Para acessar a reportagem completa, clique aqui: http://www.agricultura.mg.gov.br/component/gmg/story/3133-exportacoes-do-agronegocio-mineiro-fecham-o-ano-comcrescimento























































Aquacultura
Nova nota técnica recomenda proibir tilápia em tanque-rede
para todo país - Seafood Brasil
Embrapa traz manual que ajuda na criação de rã - Portal G1
REDE CHEIA – Tilápia para melhorar condições de vida no
Semiárido piauiense - Piscishow
Avicultura
SP e MG são afetados por nova queda de preço do frango –
Portal do Agronegócio
Como vivem as aves sem antibióticos? – Agrolink
Bovinocultura
Lactalis: Brasil não está entre países com problemas no leite –
Veja
Brasil vai exportar embriões bovinos para a Colômbia – Exame
Demanda fraca pressiona mercado do boi, mas oferta restrita
limita desvalorização – Agrolink
Tecnologia do leite em Minas receberá reforço – Estado de
Minas
Cachaça Artesanal de Alambique
O coração da cana - Uol
Cachaça ganha sofisticação e movimenta R$ 1 bi por ano Bonde
Café
Tempo chuvoso beneficia plantações de café em MG – Globo
Rural
Cafeicultores constroem imensos reservatórios de água para
garantir irrigação – Noticias Agricolas
Embarque de café recua 10% em 2017 – Agrolink
Defesa Agropecuária
Mapa anuncia novos projetos na área de bem-estar animal para
2018 – Suinocultura Industrial
IMA e PMMG assinam convênio para fortalecer fiscalização nas
barreiras sanitárias fixas e em blitz de estradas de Minas –
SEAPA
2017: um ano difícil para a sanidade na pecuária – Canal Rural
Equideocultura
Rachaduras no casco, procedimento salva cavalo – Compre
Rural
Proposta incentiva desenvolvimento de criação de cavalos,
mulas e burros - Folha Nobre
Floricultura
Faça chuva ou faça sol, Maria comparece com suas plantas
para viver seu sonho de florista - Midiamax
Fruticultura
Receita com exportação de suco cresce 9,6% em dezembro e
1,4% em 2017 – Globo Rural
Mosca era quase incontrolável, mas foi traída pelo apetite –
Gazeta do Povo
Governo prevê para fevereiro plano de incentivo à produção e
consumo de frutas - Campo Grande News
Grãos
Chuva colabora para o desenvolvimento de grãos no Brasil Terra
Portos do Norte em plena atividade e qualidade da soja
brasileira justificam crescimento recorde de 30% nas
exportações em 2017 - Notícias Agrícolas
FEIJÃO: Com melhoramento genético, Brasil colhe 380 kg a
mais por hectare - Sistema Ocepar
Você sabia? Brasil produz 3,7 toneladas de grãos por hectare O Informativo do Vale
Olericultura
Produtores de batata vivem realidades diferentes em Minas
Gerais – Globo Rural
Saiba por que consumo de cogumelo tem aumentado entre
brasileiros – Estado de Minas
Pimenta do reino: Ingrediente mineiro picante ganha na
exportação – Estado de Minas
Ovinocultura e Caprinocultura
Criações de bodes e carneiros crescem e ajudam sertanejos
durante a seca nordestina - Uol
Produtores cearenses conhecem boas práticas para manejo de
caprinos leiteiros – Embrapa
Seguro e Crédito Rural
Montante liberado em crédito rural na safra 2017/2018 cresce
13,5% - Globo Rural
Agricultura familiar: decreto aumenta limite de crédito para
comprar terras - Canal Rural
BB deve liberar cerca de R$ 12 bi em pré custeio em fevereiro Canal Rural
Silvicultura
Silvicultura: Queda no consumo reduz áreas florestais em 0,4% Diário do Comércio
Eldorado aumenta exportação de energia verde - Painel
Florestal
FuturaGene obtém exclusividade em tecnologia para eucalipto
no Brasil com patente - Painel Florestal

Suinocultura
Custos de produção serão definidos a partir do milho safrinha em
2018 – Portal do Agronegócio
 SUÍNOS/RETRO 2017: Em ano de recuperação, cautela marcou o
setor – Portal do Agronegócio
 Vendas fracas e queda no preço do suíno no atacado – PorkWorld
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