Prezado(a) Leitor,

Maio n°04/2016

Vem aí a 56ª Exposição Estadual Agropecuária em Belo Horizonte (Parque da Gameleira) de 1º a 5 de junho. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) com o objetivo de promover o agronegócio
mineiro incluiu diversos eventos na programação.
Programação:
Exposição Estadual de Flores e Folhagens (01 a 05/06)
A Exposição Estadual de Flores e Folhagens que será a oportunidade dos visitantes de conhecer um pouco da floricultura que vem demonstrando significativa importância para o estado, e conhecer um pouco da produção que se estende
por todo o estado;
1ª Exposição Estadual de Peixes Ornamentais (01 a 05/06);
Apresentar à sociedade mineira o potencial aquícola do estado de Minas Gerais, dando ênfase ao fortalecimento da cadeia de valor do pescado e, em especial, o segmento da piscicultura ornamental;
Concurso Nacional de Peixes Ornamentais (04 e 05/06);
Mostra dos segmentos da aquacultura de corte (01 a 05/06);
1ª Feira Pró-Genética e Pró-Fêmeas de Belo Horizonte ((01 a 03/06)
Eventos técnicos (cursos e palestras):
Promover um diálogo sobre a transversalidade da Agricultura de Baixo Carbono e do Bem-Estar Animal; e proporcionar aos produtores rurais oportunidades para adquirirem novos conhecimentos e conhecer novas tecnologias do setor
agropecuário.
Intervenções lúdicas de carácter socioambiental com Crianças do Ensino Fundamental.
Atividades socioeducativas com crianças de escolas públicas com o intuito de familiarizar e sensibilizar as crianças de origem urbana com as questões socioambientais;
Você é nosso convidado!!!
Para participar dos eventos clique no link para fazer a sua inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/18V_sEUg5TrmEDcFpnH9cD48sS-mIcBrIYn_YtqPFl94/viewform









































Avicultura
Curso de energia das granjas: o item de maior custo de pro
dução para os integrados da avicultura de corte - Avicultura
Industrial
Com crescimento de 9,7%, exportações de frango colabo
ram com balança comercial - Avicultura Industrial
Bovinocultura
Campanha de vacinação contra a febre aftosa começa no
começa no domingo 1° de maio - IMA
ABCZ: confinamento neste ano deve crescer 2% a 4%Globo Rural
Cachaça Artesanal de Alambique
Número de pequenos exportadores no Paraná cresceu 16%
em cinco anos - Bem Paraná
Cachaças brasileiras ganham selo de excelência de exporta
ção - Paraíba Total
Café
Adiantada, colheita de café do Brasil já atinge 7% do total,
diz SAFRAS & MERCADOS - CCCMG
Queda de exportações indica estoques de café perto de limi
te, diz CeCafé - Globo Rural
Defesa Agropecuária
Modernização das leis de defesa agropecuária terá audiên
cia interativa na CRA – Agencia Senado
Apresentamos a Temer documento para o setor agropecuá
rio, diz presidente da FPA – Revista Globo Rural
Floricultura
Novas espécies de orquídeas são identificadas na Amazônia
– Portal Brasil
Flores em qualquer lugar – Uol
Fruticultura
Países ibero-americanos reúnem esforços no combate a pra
gas e doenças de fruteiras de clima temperado - Embrapa
Seca faz produção de mamão cair 70% no Espírito Santo –
Globo Rural
Grãos
Apresentamos a Temer documento para o setor agropecuá
rio, diz presidente da FPA - Globo Rural
Preço alto do milho aumenta uso de farelo de trigo na ração
- Canal Rural
Olericultura
Hortaliças e legumes voltam a subir e pressionam inflação pelo IPC-S
– Globo Rural
Produção de batata doce é boa opção para agricultores do
agreste de SE- Globo Rural
Ovinocultura e Caprinocultura
Ovinocultura e Caprinocultura são incluídas no Plano Safra
da Agricultura Familiar – Minuano
Sindicato de Janaúba apoia retorno da ovinocultura ao Nor
te de Minas – O Norte
Silvicultura
Temos a preocupação de manter a floresta saudável. Não
podemos errar - Epoca
Projetos sobre floresta plantada e cachaça passam na CCJ Assembleia de Minas
Seguro e Crédito Rural
Adesão ao CAR é necessária, mas ainda não restringe aces
so ao crédito rural - Notícias Agrícolas
Conselho Monetário aprova regras e juros para Plano Safra
2016/2017 - Canal Rural
Suinocultura
Carne de Porco: volume exportado em abril sobe 47,2% Globo Rural
Porto Rico abre mercado para carne suína brasileira, infor
ma ABPA - Globo Rural
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Equipe Organizadora.

