Maio, n° 05/2017
Vem aí a 57ª Exposição Estadual Agropecuária em Belo Horizonte, no Parque de Exposições da Gameleira, de 1 a 4 de junho. O Governo de Minas Gerais,
por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), realiza o tradicional evento no calendário agropecuário do estado em parceria com a
Faemg e as instituições vinculadas ao sistema operacional da agricultura –Emater, Epamig e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), órgão responsável pela
gerência do Parque da Gameleira e pela operacionalização da exposição.
Programação diversificada

Pecuária e leilões

Galpão da Agroindústria

Piscicultura

Floricultura

Eventos Técnicos

II Feira do Pró-Genética e Pró-Fêmeas
Entrada Gratuita.
Para acessar a reportagem completa, clique aqui: http://agricultura.mg.gov.br/component/gmg/story/2952-exposicao-estadual-agropecuaria-mostra-a-forca-do-agronegocio-mineiro

Fique atento! Em breve será divulgada a programação completa dos cursos e eventos técnicos.
Aquacultura
Produção Aquícola recebe incentivo para regularização em Minas
Gerais - SEAPA
 Codevasf realiza peixamento em Piumhi (MG) e solta 5 mil
alevinos no rio São Francisco - FAEMG
 Casal usa materiais recicláveis para construir fontes que abrigam
70 peixes ornamentais - G1 Globo.com


Avicultura
 Técnicas do Empreendedor Rural ajudam produtor a mudar de
atividade e ampliar mercado - Sistema Faep
 Criador mineiro investe na inseminação - FAEMG
 Compartimentação é opção para evitar a entrada de Influenza
Aviária no Brasil - Avicultura Industrial
Bovinocultura
 Genética: fertilização in vitro pode poupar até três gerações de
bovinos - SNA
 Preço do leite aumenta 2,98% em Minas - Portal do Agronegócio
 Declaração de vacinação contra febre aftosa deverá ser feita
virtualmente - FAEMG
Cachaça Artesanal de Alambique
 Precisamos fazer com que nossa cachaça seja vista não apenas
como uma bebida, mas sim como fonte de produção de riquezas e
de trabalho - Paraíba Total
 Expocachaça deve movimentar R$ 50 milhões - Diário do
Comércio
 Programa capacita bares no momento de servir cachaça - DCI
Café
 Cooxupé espera comercializar 6,2 milhões de sacas de café neste
ano - Revista Globo Rural
 Governo do Estado trabalha pesquisa e assistência técnica ao
produtor de café orgânico - Agência Minas
 Drawback preocupa produtores de café - Jornal Diário do Comércio
Defesa Agropecuária
 Mapa busca saídas para a resistência a fungicidas - Portal DBO
 Comissão debaterá na quarta os repasses federais para defesa
agropecuária - Senado Notícias
 Conselho do Agronegócio analisa política de defensivos agrícolas
no Brasil - SNA
Equideocultura
 Anemia infecciosa equina coloca em risco a vida dos cavalos do
Pantanal - Globo Rural
 Febre em cavalos: por que acontece e como tratar - Horse Brasil
 PEC da Vaquejada é aprovada em 1º turno na Câmara dos
Deputados - Gazetaweb.com
Floricultura
 Exposição de Flores e Folhagem traz novidades para o setor SEAPA
 Como plantar gengibre ornamental - Globo Rural
Fruticultura
Grupo multidisciplinar analisa estratégias de manejo para doença
da banana - Embrapa
 Uruguai abre as portas ao kiwi nacional - Vida Rural
 Emater apresenta tecnologia para produção mais limpa de
morango - Negócios da Terra


Grãos
Maio começa com alta significativa no preço dos grãos - Canal
Rural
 China reduz taxas para importar mais soja. AGResouce estima de
90-91 MTs nesta safra - Notícias Agrícolas
 Paraná registra maior produção de soja do mundo, mas venda de
grãos está abaixo do esperado - g1 Globo.com


Olericultura
Pesquisadores da UFU criam alface biofortificada em Monte
Carmelo - G1 Globo.com
 Situação dos horticultores do Sul de Minas será debatida - ALMG
 Manejo nutricional aumenta produtividade e qualidade do tomate
Sweet Grape - Agrolink





Ovinocultura e Caprinocultura
Embrapa realiza leilão de caprinos e ovinos em Sobral - Embrapa
Vitrine "Pequenos Notáveis" será destaque na 57ª Exposição
Estadual Agropecuária - g37 Gazeta do Oeste

Seguro e Crédito Rural
Mapa planeja juros de 6,5% a 7% ao ano para Programa ABC ABC observatório
 Agricultores já podem renegociar dívidas - Hoje em Dia
 Santander anuncia R$ 40 bilhões para crédito rural e cria consórcio
voltado à mecanização - Jornal do Comércio


Silvicultura
 Produção brasileira de celulose sobe 9,9% em março, diz Ibá Extra Globo.com
 Integração Lavoura-Pecuária garante eficiência na produção de
bovinos de corte - Embrapa
 Comissão aprova criação de programa para recuperar área
degradada - CONEWS
Suinocultura
Câmara Técnica da Suinocultura Mineira debate criação do fundo
sanitário - ASEMG
 Suíno vivo: Semana encerra com valorização em quatro praças PorkWord


CEPA - Conselho Estadual de Política Agrícola
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Edifício Gerais, 10º andar
Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Serra Verde
31630-901 – Belo Horizonte – MG
Contato: alexssandra.silva@agricultura.mg.gov.br/ leonardo.kalil@agricultura.mg.gov.br (31) 3915 8534/8559

