Maio, n° 05/2018
58ª Exposição Estadual Agropecuária terá bovinos, caprinos e equídeos para julgamentos e leilões
Criadores estão otimistas com os negócios. Leilões estimam faturamento de R$ 600 mil14 de Maio de 2018 , 10:42

58ª Exposição Estadual Agropecuária será realizada em Belo Horizonte na próxima semana, entre 22 e 27 de maio e reunirá no Parque da
Gameleira cerca de 1,2 mil animais entre bovinos, equídeos, ovinos e caprinos de criadores de Minas e de outros estados. Esses animais participarão
dos tradicionais julgamentos que avaliam os exemplares que mais se aproximam do padrão morfológico ideal de cada raça, com premiações em diversas
categorias. No caso dos equídeos será avaliado também o desempenho em pista, a exemplo do andamento. Além dos julgamentos serão realizados
também leilões de 60 lotes de jumentos pêga e cavalos pônei e pequira, com estimativa de faturamento de R$ 600 mil. A edição da exposição deste ano
marca o aniversário de 80 anos do Parque da Gameleira, local de realização de diversos eventos do agronegócio ao longo do ano. A realização da
exposição é da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) e sua vinculada Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA),
juntamente com o Sistema da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG).

Para acessar a reportagem completa, clique aqui: http://www.agricultura.mg.gov.br/component/gmg/story/3205-58-exposicao-estadualagropecuaria-tera-bovinos-caprinos-e-equideos-para-julgamentos-e-leiloes.
Boa Leitura!
Equipe Organizadora.


















































Aquacultura
Produção de peixes no Brasil cresce 8% - Diário dos campos
Tilápia conquista aquicultores e consumidores do mundo todo –
Canal rural
Avicultura
O ovo em abril e no 1º quadrimestre de 2018 - AVISITE
Plantel de postura comercial em produção no mês de
maio - Agrolink
Importação mundial de frango cresce minimamente em
2018 - Agrolink
Bovinocultura
da Embrapa

Dia de Campo
movimenta ExpoZebu
2018 - Agrolink
Silagem para suprir a escassez de pasto – MassaNews
Custo de produção de leite sobe 13,5% só neste
ano – Canal Rural
Caiu
a
cotação
da
carne
bovina
no
mercado
atacadista - Agrolink
Cachaça Artesanal de Alambique
28ª Expocachaça vem aí! Tradicional feira já tem data e
detalhes definidos - BHAZ
Sebrae/SC atua com empresariado local para tornar Luiz Alves
referência nacional na produção de cachaça—Jornal Dia a Dia
Café
Começa colheita do café arábica, mas condição das lavouras
com seca já preocupa para próxima safra - Noticias Agrícolas
Clima indica uma safra de café com qualidade no Brasil, diz Abic EXAME
Defesa Agropecuária
Vacinação De Bovinos E Búfalos Contra A Febre Aftosa
Começa Dia 1º De Maio - Jornal de Coromandel
Agricultura sofre ameaça de nova “superpraga - Agrolink
Na OMC, Brasil contestará restrições da UE contra carne de
frango - Suino.com
Equideocultura
Babesiose em Equinos - Cavalus
Tratamento e Prevenção de desconforto abdominal do equino
atleta - Cavalus
A força do cavalo crioulo nas provas de rédeas - Canal Rural
Floricultura
Produção estatal garante 450 mil flores a cada três meses em
Curitiba - SEGS
Veja quais flores receberam ‘reforço do campo’ para você
comprar neste Dia das Mães - Gazeta do Povo
Fruticultura
Responsável por 61% do suco no mundo, Brasil vê safra de
laranja encolher - Gazeta do Povo
Parceria no Jaíba amplia cultivo de banana em área de canavial
- FAEMG
Embrapa desenvolve película para proteger frutas e facilitar
exportação - Correio Braziliense
Grãos
CONAB prevê safra recorde em Minas Gerais - Diário do
Comércio
Não há previsão de chuvas nas lavouras de milho do Paraná,
São Paulo e Minas Gerais - FARMING
Brasil assume liderança mundial na produção de soja, segundo
EUA– FAEMG
Olericultura
Sul de Minas é destaque na produção de mandioquinha-salsa –
Cultivar
Projeto fomenta o desenvolvimento da agricultura em regiões
mineiras - Diário do Comércio
Seguro e Crédito Rural
Dividas rurais com o banco do brasil são prorrogadas –Jornal
Montes Claros
BB vê queda pequena dos juros em 2018/19 - BeefPoint
Fazenda e BC pressionam ruralistas no Plano Safra— Estadão
Silvicultura
CNA participa de encontro para debater o Plano Nacional de
Desenvolvimento de Florestas Plantadas— CNA
Setor industrial madeireiro assina termo de cooperação mútua
com associação chinesa—Celulose online
Suinocultura
Nem mesmo o início do mês deu ânimo ao mercado de suínos—
Agrolink
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