Agosto, n° 07/2016
Aconteceu em Belo Horizonte no Parque de Exposição Bolivar de Andrade, na Gameleira, entre os dias 13 e 23 de julho, a 35ª Exposição Nacional do Cavalo
Mangalarga Marchador. A edição deste ano registrou um recorde de inscrições, com 1,7 mil animais participando dos campeonatos, superando também os recordes de público das edições anteriores.
Para Daniel Borja, Presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), em entrevista cedida ao Jornal Hoje em
Dia, “o setor gera mais de 100 mil empregos diretos e indiretos. Do peão ao médico veterinário.” Segundo Borja, a crise não afetou o setor: “Nem o setor, nem os
empregos. É um mercado muito aquecido, especializado e com carência de mão de obra”.
Considerado o maior evento de equinos de uma mesma raça da América Latina, a 35ª edição que teve como tema: “Marchador e Família” apresentou em sua
programação, leilões e palestras técnicas direcionadas aos apaixonados pela raça, além das outras atrações para a família, como a Vila Gastronômica, a Boutique
do Marchador, o Espaço Kids e os animais da Fazendinha para divertimento de todos.
Boa Leitura!
Equipe Organizadora.




















Aquacultura
Consumo mundial de 20kg per capita e AL com aquicultura
40% maior até 2025: conclusões do SOFIA 2016 - SeaFoodBrasil
Verme ameaça a produção de ostras, vieiras e mexilhões Revista Exame
Avicultura
Brasil fecha acordo com UE para aumentar exportações de
carne de frango e de peru in natura - Avicultura Industrial
Recuperação de preços do frango vivo não compensa aumento de custo - Avisite
Bovinocultura
Produtores de leite em Minas Gerais vendem rebanho para
pagar dívidas - Canal Rural
EUA removem barreira a carne bovina “in natura” brasileira - Conselho Nacional da Pecuária de Corte
Cachaça Artesanal de Alambique
Acordo de reconhecimento mútuo da cachaça e tequila é
assinado - Midiamax
Cachaças do Norte de MG ganham identificação 'Região
de Salinas' - Globo.com
Café
Geadas atingem produções de café no Sul de Minas Gerais - Agro Olhar
Coffee Science divulga pesquisas sobre resíduos de café
para produção de mudas - CCCMG
Defesa Agropecuária
Sigatoka negra: praga de difícil controle - Diário do Rio Doce
Lei mineira de defesa vegetal completa 11 anos e respalda
ações do IMA para a proteção das lavouras - Página Rural
Equideocultura



Balanço oficial da 35ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador - Zootecnia Ativa



Pais incentivam o contato de seus filhos com cavalos desde cedo - Horse Brasil

























Floricultura
Abertas as inscrições do 6º Seminário Mineiro de Floricultura - Agricultura/MG
Startup paulista cria sensor que ajuda esquecidos a regar
plantas - Paisagismo Brasil
Fruticultura
Perdas na fruticultura superam 680 mil toneladas - Portal
Redesul
Produtores de fruta no interior de MG investem na venda
para fábricas de suco - Estado de Minas
Grãos
La Niña mais fraco afasta temores de perdas na soja e milho na América do Sul - Jornal Extra
Área plantada com soja no Brasil crescerá no menor ritmo
em uma década - Jornal Extra
Olericultura
Equipe Google usa tecnologia de ponta para cultivar suas
refeições - Organicsnet
O dia do agricultor mostra a força da agricultura brasileira Ruralsoft
Ovinocultura e Caprinocultura
O caráter mocho e a intersexualidade em caprinos - Zootecnia Ativa
Medidas simples garantem qualidade de vida de cordeiros
- Capril Virtual
Silvicultura
Celulose é o quinto produto mais exportado pelo Brasil no
semestre - Portal do Agronegócio
Com planejamento, integração pode ser aplicada em qualquer tamanho de fazenda - Globo Rural
Seguro e Crédito Rural
Governo divulga zoneamento agrícola para culturas de verão – Portal Brasil
BNDES irá disponibilizar R$ 17,4 bilhões em crédito rural
na safra 2016/17 - InfoMoney
Suinocultura
Suinocultura apresenta crescimento em Minas Gerais Canal Rural
Expedição Suinocultura lança campanha e mira oportunidades e desafios do setor – Gazeta do Povo
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