Março, n° 03/2018
Ministério lança sistema de macrologística para a agropecuária brasileira
Estudo desenvolvido pela Embrapa Territorial cruza informações de gráficos, tabelas e mais de 100 mil mapas dinâmicos.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou, na quarta-feira (7), o Sistema de Inteligência Territorial Estratégica da
Macrologística Agropecuária que fornece dados sobre áreas de produção, identifica gargalos e oportunidades de investimentos logísticos. O objetivo é
identificar as melhores rotas e modais de transporte para escoar a produção do agronegócio brasileiro.
A plataforma online mostra a origem, os caminhos e o destino dos principais produtos da agricultura e da pecuária nacionais. Desenvolvido pela Embrapa
Territorial, o sistema deve auxiliar na ampliação da competitividade de dez cadeias agropecuárias brasileiras: soja, milho, café, laranja, cana-de-açúcar,
algodão, papel e celulose, aves, suínos e bovinos.

Para acessar a reportagem completa, clique aqui: http://www.agricultura.gov.br/noticias/ministerio-lanca-sistema-de-macrologistica-para-a-agropecuaria-brasileira



























Aquacultura
Comissão aprova projeto que favorece integração da produção
de peixes com agricultura - Senado Notícias
Aquaponia no Brasil – o que futuro nos aguarda? - Aquaculture
Brasil
Brasil já é o quarto maior produtor mundial de tilápia, diz
PeixeBR. Veja o mapa da piscicultura - Seafood Brasil
Avicultura
Não há risco de novos embargos após nova fase da Carne
Fraca, diz Maggi - AveWorld
Dificuldade em escoamento leva preço do frango a menor nível
em 12 anos - Avicultura Industrial
Congresso de Ovos discute bem-estar animal de forma técnica Avicultura Industrial
Desossadora com 16,7% a mais de eficiência chega ao mercado
- Avicultura Industrial
Bovinocultura
Leite: especialista crê em cenário positivo em 2018—Portal DBO
Aftosa: Minas Gerais cria fundo para ressarcir pecuaristasCanal Rural
Aplicativo ajuda a planejar a alimentação do gado o ano todo Canal Rural
Cachaça Artesanal de Alambique
Cachaça movimenta mercado de R$ 7 bilhões - Uol
Emater-MG e parceiros lançam o selo “Feito Por Mulheres de
Minas” no Dia Internacional da Mulher - Seapa
Café
Única fábrica da Dolce Gusto fora da Europa, planta de MG usa
somente café nacional para produzir blends europeus InfoMoney
Rabobank aumenta previsão para os preços do café arábica
diante de pragas no Brasil - Sociedade Nacional de Agricultura
Curso online gratuito do SENAR aborda Currículo de
Sustentabilidade do Café - Centro do Comércio de Café do
Estado de Minas Gerais
Tecnologias para monitoramento e controle da broca-do-café Embrapa
Defesa Agropecuária
Dez áreas vão concentrar o Serviço de fiscalização de produtos
de origem animal - MAPA
Um ano depois da 1ª fase da Carne Fraca, Agricultura anuncia
mudança na fiscalização de laticínios e frigoríficos - G1




Equideocultura
Estudo acadêmico ABCCMM apoia pesquisa importante ABCCMM
Como corrigir o cavalo que estira - Cavalus
Retenção de Mecônio em Potros - Cavalus



Floricultura
Floriculturas aderem à tecnologia para entregas - Diário Online





























Fruticultura
MANGA/CEPEA: Preço da tommy sobe mais de 20% em uma
semana; palmer recua - Agrolink
Brasil pode dobrar produção de melão com abertura do mercado
da China - CNA
Receita com exportação de suco avança 57,8% em fevereiro CNA
Grãos
Exportações de farelo de soja crescem mais de 90% em
fevereiro - Canal Rural
Preço do milho deve subir ainda mais, diz consultoria - Canal
Rural
Conab eleva projeção de grãos para 226 milhões de toneladas Isto é
Olericultura
Projeto apresenta tecnologias para a horticultura - Capital News
Conheça as realidades dos produtores de tomate em MG –
Globo Rural
Cenoura: Chuvas podem continuar afetando a oferta – Notícias
Agrícolas
Ovinocultura e Caprinocultura
Inovações na produção de ovinos são abordadas na Dinapec Capital News
PRF encontra 140 caprinos em caminhão-baú em MG - R7
Seguro e Crédito Rural
Anfavea deve rever para cima previsões para máquinas
agrícolas - Dinheiro Rural
Avanço nos sistemas de monitoramento tem impacto positivo
para seguro rural - Isto é
CREDICOAMO: Cooperativa tem sobras líquidas de R$ 83,31
milhões - Sistema Ocepar
Silvicultura
STF considera constitucional artigos do Código Florestal - Globo
Rural
Exportações do setor florestal representam 5,3% do valor
vendido pelo Brasil e 14,6% do agronegócio - Apre Florestas
Minas inova com agendamento de serviços ambientais via
internet - Semad
Suinocultura
SUÍNOS/CEPEA: Preço recua até 10% em fevereiro - Agrolink
Perspectivas para o mercado suíno em 2018 é apresentada Suinocultura Industrial
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