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Em Destaque: Comissão de Direito do Agronegócio da OAB/
MG tem novo membro

Mais Notícias...


No último dia 20 de fevereiro de 2017, o consultor especial do PROALMINAS, Geraldo de Oliveira Lopes, foi nomeado pelo Presidente da Or-



dem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais, Antonio Fabrício de

Cotonilcultura mato-grossense espera aumento de 12,5% na produção de pluma na
safra 16/17 - Jornal O Nortão
Bahia mantém previsão de rendimento para soja e algodão - Canal Rural

Matos Gonçalves, como Membro Colaborador da Comissão de Direito do
Agronegócio da OAB/MG. Essa comissão tem por objetivo, dentre outras



Preço do farelo de algodão cai 3,1% - Portal
DBO

questões, promover debates e aprofundar estudos sobre os vários aspectos do Direito que têm influência sobre o Agronegócio. Segundo o



Consultor do PROALMINAS, Geraldo Lopes, “o Agronegócio é de funda-

CTNBio aprovou duas das três tecnologias
OGM para o algodão esperadas para 2017 Notícias Agrícolas

mental importância para o desenvolvimento do país, e o seu crescimento
passa pela busca de maior eficiência das normas que regem esse setor.”



Ainda segundo o Consultor do Proalminas, “nesse momento de severa
crise econômica vivido pelo Brasil, o Agronegócio gera riquezas e traz



muitas divisas para o país, de maneira que é imprescindível a discussão
de vários temas, seja de ordem ambiental, trabalhista ou de direito econômico, no que a Comissão de Direito do Agronegócio deve se debru-



çar”.


Fonte: SEAPA/PROALMINAS

Venda da pluma no Brasil está mais atrativa
do que exportação - Canal Rural
Algodão brasileiro apresenta competitividade em solo norte-americano - Negócios da
Terra
Mercado interno de algodão está mais atrativo, diz Cepea - Globo Rural
Campanha incentiva o uso do algodão brasileiro na indústria têxtil - Globo Rural
Boa Leitura !
Equipe Organizadora.

Visite também: Informativo CEPA do Conselho Estadual de Política Agrícola
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