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Informe Agropecuário 45 anos
A Revista Informe Agropecuário completa 45 anos em 2020. Um marco para a difusão dos resultados
da pesquisa agropecuária em Minas Gerais e no Brasil. As inovações e tecnologias desenvolvidas pela
pesquisa são fundamentais para a produtividade e sustentabilidade da produção agrícola nacional.
Esta produção vem sendo responsável por índices positivos da balança comercial brasileira ao
longo de vários anos, constituindo fator de desenvolvimento social de diversas populações. Esta
conquista é mérito de produtores e empresários, pesquisadores e técnicos envolvidos nesta atividade
e na utilização, cada vez maior, do conhecimento advindo da difusão e transferência da informação
tecnológica.
O Informe Agropecuário vem contribuindo para o desenvolvimento agropecuário brasileiro há mais
de 4 décadas, ao divulgar informações confiáveis, orientar produtores e técnicos, apoiar estudantes e
professores e proporcionar conhecimento e modernização em agroindústrias e empresas familiares.
Esta é e sempre será a missão do Informe Agropecuário: Contribuir para o desenvolvimento
sustentável da agropecuária brasileira!
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“A revista Informe Agropecuário faz parte
da minha vida acadêmica e profissional.
Conheci a publicação durante a graduação
na Universidade Federal de Pelotas (RS) e
a utilizava como fonte de pesquisa. Depois,
como pesquisadora da EPAMIG, tive a
honra de coordenar quatro edições e participar da autoria de 23 artigos. Publicar um
artigo no Informe agropecuário significa
traduzir o trabalho do pesquisador para a
sociedade. Por meio de publicações como o
Informe Agropecuário, podemos divulgar
resultados das pesquisas de maneira técnica e direta. Tenho muito orgulho dessa
publicação da EPAMIG, pela qualidade,
pelo trabalho sério envolvido e por levar o
nome da EPAMIG pelo Brasil e pelo mundo afora.”
Madelaine Venzon
Pesquisadora Entomologia
EPAMIG Sudeste

“Meu primeiro contato com o Informe
Agropecuário foi na graduação, no fim
dos anos 80, como fonte de informação,
recomendado pelos professores. Esperávamos ansiosos o dia em que o revendedor apareceria na universidade. Hoje
compreendo ainda melhor sua importância para o setor, trazendo informações técnico-científicas atualizadas, numa linguagem acessível a todos que se interessam
pelo tema abordado naquela determinada
edição. Sou agradecida e tenho muito orgulho de ser autora de capítulos e editora
de várias edições, contando sempre com
a parceria de muitos colegas, da EPAMIG
e de outras instituições. Esse formato de
revista é único, com o sucesso validado
por sua longevidade. Que venham outros
45 anos, sendo útil à sociedade, trazendo
informações de qualidade.”
Maria Geralda Vilela Rodrigues
Pesquisadora Produção Vegetal
EPAMIG Norte

“O Informe Agropecuário é uma publicação tradicional da agricultura brasileira
e tem cumprido papel fundamental na
difusão de tecnologias. Esta revista faz a
importante ligação entre a produção de
ciência e tecnologia com as cadeias produtivas, envolvendo técnicos e produtores. A
revista consegue abranger toda a produção
de importância agrícola no País, tanto no
que se refere às culturas de grandes áreas
quanto às culturas da agricultura familiar,
com abordagem técnica desde a implantação até a colheita e comercialização. Além
disso, trata de temas importantes para a
sustentabilidade agrícola, como gestão econômica e ambiental, culturas alternativas e
inovações. Parabéns pelos 45 anos, e vida
longa para o Informe Agropecuário!”

“O Informe Agropecuário da EPAMIG é
hoje uma publicação consagrada. É produzido por uma grande equipe de pesquisadores e funcionários qualificados, e tem como
objetivo atender às demandas de diversos
setores da agropecuária. Sua permanência
no mercado por 45 anos deve-se ao seu sucesso, enquanto revista técnico-científica.
Além da qualidade das informações nele
contidas, tem a peculiaridade de abordar um
só tema por edição, da forma mais abrangente e profunda possível, sem abrir mão
do ineditismo em suas páginas. Ao longo da
sua história acabou por tornar-se referência
em diversos assuntos e fonte de atualização
para seus leitores. Assim, tem sido uma publicação que vem sendo adotada com muito
êxito por estudantes, agricultores, técnicos,
professores e pesquisadores.”
Waldênia de Melo Moura
Pesquisadora Fitotecnia
EPAMIG Sudeste

Marcus André Kurtz Almança
Professor Fitopatologia
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IF Rio
Grande do Sul) - Campus Bento Gonçalves

“Enquanto estudante de Agronomia na
UFV entre 1986 e 1990, e, posteriormente,
como profissional utilizei o Informe Agropecuário. Parabéns e vida longa ao Informe
Agropecuário por cumprir com excelência
o papel de possibilitar aos autores, nos seus
diferentes temas, a transposição do conhecimento de uma escrita pouco amigável
presente nos artigos científicos para uma
linguagem e composição mais factível ao
leitor, sem perder o rigor. Popularização da
ciência e transferência de tecnologia. Isso é
imperativo no momento em que os periódicos brasileiros, quase sem exceção, assumiram a língua inglesa para sobreviverem
às classificações de impacto, o que dificulta
a formação conceitual para os estudantes
de Ciências Agrárias do País. Agradeço às
oportunidades concedidas para disponibilizar no Informe Agropecuário informações
simples, contudo, de grande aplicabilidade
à agricultura brasileira desenvolvidas no
nosso labor, o que era há muito tempo uma
vontade nossa.”
Sérgio Luiz Rodrigues Donato
Professor Produção Vegetal
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) - Campus Guanambi

“O Informe Agropecuário (IA) é um veículo de informação inestimável à agricultura
e a todos que trabalham neste setor. Desde minha graduação, uso das informações
técnicas veiculadas pelo Informe. Como
profissional, eu sempre recomendei a revista para professores, técnicos, alunos e
produtores. Mais que isso, sempre acabei
encontrando em trabalhos de pesquisa e
extensão profissionais que usavam o Informe para se atualizar e se embasar em
tomadas de decisões. Portanto, que o IA
tenha vida longa!!! Parabéns a toda a equipe que torna o IA atual e imprescindível
ao meio agrícola.”
Angelo Pallini
Professor Entomologia
Universidade Federal de Viçosa (UFV)

“Ao longo da sua história, a Revista Informe Agropecuário cresceu e se consolidou,
realizando trabalhos, cumprindo metas e
obtendo o reconhecimento merecido. A
Revista vem desempenhando um papel
de importância social, divulgando a informação científica e tecnológica de forma
prática a agricultores, estudantes e profissionais do setor agropecuário. Parabéns
Informe Agropecuário pelos seus 45 anos!
Que a cada dia se fortaleça mais, para
promover a continuidade desse valoroso
trabalho.”
Fábio Daniel Tancredi
Pesquisador Fitotecnia
EPAMIG Sudeste

“A revista Informe Agropecuário é por excelência um veículo de transmissão de informações para os leitores, já que tem por
objetivo divulgar resultados de pesquisas,
em diferentes áreas da agropecuária, à sociedade como um todo, com linguagem
simples e a partir de dados cientificamente comprovados. A revista conta com um
comitê editorial de especialistas capazes
de assegurarem um alto nível das publicações, e é aberta para consultores externos
que também contribuem para garantir sua
qualidade. Tudo isso faz com que a revista seja uma fonte de informações confiável
para acadêmicos, profissionais de Ciências
Agrárias e, principalmente, produtores rurais, que buscam por informações e tecnologias inovadoras que possam ser utilizadas em suas atividades.”
Wânia dos Santos Neves
Pesquisadora Fitopatologia
EPAMIG Sudeste

