Agosto, n° 08/2017

Workshop discute os cenários do agronegócio mineiro para a próxima década
Qual será o cenário para o agronegócio em 2027?

Como enfrentar os desafios do aumento da produção de alimentos, da incorporação das novas tecnologias, da informatização e de
procedimentos sustentáveis? Como alinhar a pesquisa, o conhecimento e o empreendedorismo para a democratizar o acesso à alimentação
de uma sociedade cada vez mais urbana, agregar valor de renda ao produtor rural? Para discutir estas questões e traçar o contexto
socioeconômico e cultural do agronegócio na próxima década, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) realizou o
Workshop Projeções do Agronegócio 2017-2027.
Para acessar a reportagem completa, clique aqui: http://agricultura.mg.gov.br/component/gmg/story/3032-workshop-discute-os-cenarios-do-agronegocio-mineiro-para-aproxima-decada

Aquacultura
Registro online quadruplica regularização de pequenos usos da
água em Minas - Agência Minas
 Seminário debate produção de peixe no Triângulo Mineiro Agência Minas


Avicultura
 IMA vistoria 225 granjas avícolas comerciais em Pará de Minas e
região em ação preventiva à influenza aviária - IMA
 ABPA: Brasil recebe questionamento da China sobre dumping na
exportação de frango - Jornal Estado de Minas (UAI)





Bovinocultura
ExpoGenética é aberta oficialmente em Uberaba (MG) - ABCT
Minerva: daqui para a frente, mercado interno de carne bovina
deve se recuperar - Revista Globo Rural
Preços pagos ao produtor de leite recuam em Minas Gerais Jornal Diário do Comércio
Exportação de carne em julho registra o melhor desempenho do
ano - Revista Globo Rural

Cachaça Artesanal de Alambique
 Cachaça de Salinas chega aos free shops - Jornal O Tempo
 Cachaça: 'branquinha' ganha selo oficial - G1 globo.com





Café
Concurso no Sul de Minas vai premiar os melhores cafés especiais
do país - G1 globo.com
FAEMG apresenta SIC à cadeia do turismo - Faemg
Governo mineiro desenvolve projeto pioneiro no país para o café Agências Minas
Café: Cooxupé colheu 87,96% da produção esperada até 12 de
agosto - Revista Globo Rural

Defesa Agropecuária
IMA ‘exporta’ tecnologia para o controle de agrotóxicos na lavoura
e no comércio - Agência Minas
 Governo estimula uso de pesticidas naturais nas lavouras e
indústria mineiras - Agência Minas
 Bahia amplia vazio sanitário e estabelece calendário para cultivo
da soja - Rural Pecuária


Equideocultura
Regulamento da Vaquejada garante bem-estar animal - Rural
Pecuária
 Interação entre Nequi/UFLA e empresa Artefacil abre portas para
ensino, pesquisa e extensão sobre Equideocultura - UFLA
 Doenças de equídeos: o que fazer? - RSS - Embrapa
 Araçuaí recebe curso com técnicas de equitação - Faemg










Floricultura
Japoneses fabricam crisântemo transgênico azul – Agrolink
Mercado das Flores, ponto tradicional de Belo Horizonte, é
desativado - Jornal Estado de Minas (UAI)
Fruticultura
Comissão Técnica de Fruticultura debate defesa fitossanitária Faemg
Exportações do mamão seguem recordes na parcial de 2017 –
Agrolink
Baixo consumo e preço impedem crescimento da fruticultura
brasileira - Canal Rural
Plantação de uva em Minas desmente que fruto é típico de clima
frio - Jornal Estado de Minas (UAI)

Grãos
Milho: Indicador sobe mais de 6% e atinge o maior valor desde
maio, aponta Cepea – Notícias Agrícolas
 Soja: liquidez aumenta, mas a preços mais baixos – Canal Rural
 Sire comercializa grãos sem intermediários – Canal Rural


Olericultura
 Embrapa Hortaliças estuda parceria com instituição responsável
pelo sequenciamento do genoma da alface - Embrapa
 Desempenho do tomate BRS Nagai é destaque nas cinco regiões
do Brasil - Embrapa
Ovinocultura e Caprinocultura
 Produção de caprinos e ovinos é tema de debates no Agrinordeste
- Embrapa
 Ovinos e caprinos: diferença entre cabras e ovelhas - Compre
Rural
Seguro e Crédito Rural
Financiamento para agricultura vai mudar, diz ex-ministro da
Fazenda – InfoMoney
 Seguro rural: governo libera R$ 90 milhões para o segundo
semestre – Farming
 Governo desiste de retirar isenção de IR sobre aplicações em LCA
– Beef Point


Silvicultura
 Conversão de multas por crimes ambientais em serviços de
recuperação de áreas degradadas e reflorestamento - Rural
Pecuária
 Governo publica decreto que coloca em risco nove áreas
protegidas na Amazônia
Suinocultura
Estabilidade no mercado de suínos - Rural Pecuária
Expedição Suinocultura amplia roteiro e vai a campo mostrar
potencial do setor - Agrolink
 Suinocultura mineira é a terceira maior do país - Suinocultura
Industrial
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