Janeiro, n° 01/2017

Apesar da crise na economia brasileira, o agronegócio mineiro colheu bons frutos no ano passado. De acordo com balanço da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), o PIB do campo em Minas, em 2016, deve movimentar R$ 197,15 bilhões e crescer 5,18% frente ao registrado em
2015. O resultado é bem melhor que o esperado para a economia brasileira. De acordo com expectativas oficiais do governo, o PIB do país deve ter caído cerca
de 3,5% no decorrer do ano passado.
O Café foi um dos destaques, “Minas Gerais produziu sozinho cerca de 30 milhões de sacas, o que foi um recorde” de acordo com o presidente das
comissões estadual e federal de Café da Faemg e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Breno Mesquita. O café é responsável por cerca de
45% das exportações do agronegócio do estado, acumulando US$ 2,7 bilhões de janeiro a outubro de 2016. O principal país comprador foi a Alemanha, com
aproximadamente 21% do total exportado.
Outro segmento que também teve destaque no agronegócio de Minas foi o sucroalcooleiro, puxado pelo bom preço do açúcar no mercado externo. Para se ter
ideia, o setor exportou US$ 970,4 milhões e passou a ser o segundo colocado do ranking da balança comercial do agronegócio mineiro, entre janeiro e outubro de
2016. O crescimento, frente a igual período do ano anterior, foi de 50,7%. O açúcar foi o carro-chefe dos negócios internacionais.

Boa Leitura!
Equipe Organizadora.











































Aquacultura
ABIPESCA prevê aumento da exportação da tilápia
em 2017 - Capital News
Piscicultura pode aumentar participação do Brasil no
mercado externo - Farming
Avicultura
2017 deve continuar favorável ao consumo de ovos Avicultura Industrial
Frango vivo: SP e MG com desvalorização pelo
segundo dia consecutivo - AveWorld
Bovinocultura
MG: cortes de energia prejudicam mais de 4 mil
produtores rurais - MilkPoint
Exportadores de carne bovina têm queda de 8% no
faturamento em 2016 - BeefWorld
Cachaça Artesanal de Alambique
Papa Francisco é presenteado com cachaça
artesanal produzida em Nova Veneza - Portal Veneza
Evento apresenta cachaça artesanal como parte da
identidade cultural maranhense - Uol
Café
Café garante recorde às lavouras em Minas - CCCMG
Pesquisa mostra que adensamento aumenta
produtividade do café por área - CaféPoint
Defesa Agropecuária
Mapa suspende registro de 63 fungicidas para
controle da ferrugem da soja - MAPA
Vazio sanitário é meio controle - Diário do Comércio
Floricultura
Plantas podem ajudar a limpar o ar da sua casa BONDE
Lodo de estação de tratamento de esgoto no cultivo
de plantas ornamentais - Portal Tratamento de Água
Fruticultura
Uva e maçã fazem cidade em área de soja criar
empregos em ano de crise - Uol Economia
Produção de banana deve ter expansão de 57,55% Diário do Comércio
Grãos
Colheita de soja do Brasil começa com previsão de
recorde de 103,5 mi t, diz pesquisa - DCI
“O milho vai bater a soja”, garante presidente da
Abramilho - AgroLink
Olericultura
Projeto estabelece novas regras para frutas e
hortaliças in natura - Diário do Comércio
Produção de batata deve crescer 30,86% - Diário do
Comércio
Ovinocultura e Caprinocultura
Embrapa terá financiamento de R$ 30 mi do BNDES
para setor de caprinos, ovinos e sementes - SNA
Mudanças climáticas fazem agricultor investir em
adaptação de caprinos e ovinos - SNA
Seguro e Crédito Rural
Banco do Brasil anuncia novidades para cliente agro Cana Rural
Cooperativas Cresol financiam projetos através das
linhas sustentáveis do Pronaf Investimento - Portal do
Cooperativismo Financeiro
Silvicultura
Florestas Plantadas: Qualidade do produto brasileiro
é aval para exportar - Export News
“Nos Estados Unidos a madeira é o material mais
importante para construir casas” - Celulose online
Suinocultura
Mercado suíno inicia 2017 com desvalorização PorkWorld
Suinocultura da Zona da Mata corresponde a 21% do
plantel mineiro - Portal do Agronegócio
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