Prezado(a) Leitor(a),
Julho, n° 06/2016
Apesar da recente recessão econômica, o agronegócio figura como o único setor a manter o Produto Interno Bruto (PIB) positivo no Brasil. Esse desempenho se deve principalmente às ações públicas e privadas que impulsionam cada vez mais o setor agropecuário.
Assim, como a iniciativa de estimular ainda mais a agropecuária mineira, e, sobretudo a bovinocultura leiteira, ocorreu entre os dias 21 e 26 de junho de
2016 a 13ª Megaleite. O evento, que pela primeira vez aconteceu na cidade de Belo Horizonte, teve como um de seus principais objetivos fortalecer a cadeia produtiva de leite. A programação contou com uma diversidade de julgamentos, torneios leiteiros, leilões, feira de negócios, debates e palestras, abordando as raças
mais participativas da produção de leite do estado.
Durante a Megaleite foi exposto um total de 1.400 animais de mais de 240 expositores, totalizando 8 leilões e 2 shoppings, e com um faturamento de
R$4.142.300,00, sendo considerada “um sucesso” por seus organizadores. Além do destaque para bovinucoltura de leite, a Megaleite também fomentou discussões sobre a importância do agronegócio mineiro e das diferentes atividades que envolvem o setor rural.

Boa Leitura !
Equipe Organizadora.



















Aquacultura
Proibida venda e consumo de ostras e mariscos produzidos no Paraná - Agência de Notícias do Paraná
Não saia por aí procurando o Nemo, Nem Dory - Época
Avicultura
Desemprenho do frango vivo em junho no primeiro
semestre de 2016 - AviSite
Cotação da carne de frango perde força nesta semana - Avicultura
Bovinocultura
Pesquisa impulsiona pecuária de precisão no país Ministério da Agricultura
Megaleite estreia com o pé direito em Belo Horizonte
- Portal DBO
Cachaça Artesanal de Alambique
3 cachaças do PR ganham medalhas - Gazeta do
Povo
Aumento de IPI impacta no bolso do consumidor e
vendas de cachaça e vinho estão em queda – ZH
Campo e Lavoura
Café
Café: Sem experiência externa, preços fecham praticamente estáveis nesta 2º feira - Notícias Agrícolas
Funcafé repassa R$ 2,519 bilhões para agentes financeiros - Canal Rural
Defesa Agropecuária
Comissão de Agropecuária discute importância do
IMA - Assembleia de Minas
IMA vai fiscalizar cerca de 700 propriedades no vazio
sanitário da soja em Minas, que começa na sexta Mais Soja
Equideocultura



Profissionais de centros urbanos investem no mercado de equinos - Horse Brasil



Conheça alguns dos erros mais comuns na alimentação dos cavalos - TrajanoSilva




Floricultura
8 Fatos Muito Curiosos Sobre O Jardim - Casa e Jardim
Teto verde é opção ecológica para melhor qualidade
de vida em imóveis - Globo.com



Fruticultura
Capacitação fortalece fruticultura no Estado - Diário
do Comércio



Umbu: o cosmético que vem da Caatinga - SNA



















Grãos
Terminal vai movimentar 6 milhões de toneladas de
grãos no Triângulo - Correio de Uberlândia
EPAMIG estuda biofortificação do arroz com zinco no
alto Paranaíba - PatosJá
Olericultura
Curso de Olericultura forma 10 em Rio Pardo de Minas - FAEMG
Hortas em casa e apartamento aliam alimentação
saudável e decoração - Globo.com
Ovinocultura e Caprinocultura
Ministério da Agricultura recebe demandas da Ovinocultura - O Correio
Criatório organizado aumenta a produção de cordeiros - SNA
Silvicultura
Ele investiu em madeira nobre quando ninguém queria e agora exporta para Índia – Correio do Estado
Eucalipto: de vilão a mocinho – SNA
Seguro e Crédito Rural
Blairo Maggi quer garantir recursos para o crédito rural - CenárioMT
Governo deve oferecer recursos „extra-teto‟ em novo
Plano Safra - Canal Rural
Suinocultura
Cadeia produtiva de suínos debateu acesso a tecnologias de baixa emissão de carbono - Suino.com
Exportação mantém o ritmo, mas suíno vivo volta a
cair - Pork World
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