Prezado(a) Leitor,
Junho n°05/2016
A Exposição Estadual Agropecuária de Minas Gerais encerrou sua 56ª edição, no Parque de Gameleira, em Belo Horizonte, com público recorde de 55 mil
pessoas. Participaram do evento pecuaristas, produtores rurais, profissionais do agronegócio e estudantes de áreas afins ao setor, que puderam acompanhar a
diversidade e o potencial produtivo de diferentes setores da agropecuária mineira.
Para o secretário de Agricultura de Minas, João Cruz Reis Filho, em entrevista cedida à Agência Minas, "a Exposição foi coroada de êxitos, contando com a
presença maciça do público, famílias e crianças felizes, em contato com a rotina do meio rural. Neste ano, além dos tradicionais julgamentos de raça e leilões, tivemos uma série de novas atrações que apresentaram resultados surpreendentes, como os diversos cursos e palestras técnicas, a mostra e o concurso de peixes
ornamentais, a exposição de flores e folhagens, além da Feira do Pró- Genética e Pró-Fêmeas. Todo o esforço valeu a pena", disse.
A Exposição foi uma realização da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) , Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e Siste
ma da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg). Teve como um dos principais objetivos mostrar de perto um pouco da vida e do
dia-a-dia das populações que vivem no campo.

Boa Leitura !

Equipe Organizadora.















































Aquacultura
Polo e centro de referência estimulam a piscicultura
ornamental na Zona da Mata - Agência Minas
PeixeBR estreita vínculo com Embrapa; entidades
querem barrar vírus e tilápia importada—Seafood
Brasil
Avicultura
Frango vivo inicia semana com nova alta; em São
Paulo e em Minas Gerais - Notícias Agrícolas
O hormônio e a carne de frango - Zootecnia Ativa
Bovinocultura
Feiras do Pró-Genética oferecem touros para peque
nos e médios pecuaristas do Triângulo - Agência Mi
nas
Curiosidade: primeira "fazenda flutuante" do mundo
produzirá leite e será inaugurada em 2017 - Milk Point
Cachaça Artesanal de Alambique
Expectativa da Expocachaça é gerar negócios de R$
35 milhões - O Tempo
Que Tal Cachaça Harmonizada Com Pão De Queijo?
- SEGS
Café
Danos causados pelas geadas podem aparecer nos
próximos dias - Notícias Agrícolas
Falta de dados sobre estoques privados prejudica ca
feicultor - Café Point
Defesa Agropecuária
Ações do IMA reforçam não ocorrência de febre afto
sa em Minas Gerais - Agência Minas
Governo define novas normas para importação de
material genético avícola e suinícola - CRMV MG
Floricultura
Mercado de flores atinge faturamento esperado para
este ano - Globo Rural
Floriculturas descoladas vivem novo boom com terrá
rios e suculentas - Folha de São Paulo
Fruticultura
Circuito Frutifica Minas reúne produtores rurais em
Ituiutaba - Globo.com
Ceasa: aumento da oferta reduz preços - Diário do
Comércio
Grãos
Preço do feijão dispara nas prateleiras dos supermer
cados - em.com.br
Rede de armazenamento agrícola no país cresce
0,8% no 2º semestre de 2015 - Globo Rural
Olericultura
Agricultura orgânica vai ajudar o Brasil a alcançar de
senvolvimento sustentável exigido pela ONU - Globo
Rural
Custo para se produzir um hectare de tomate ultra
passa R$ 100 mil - Expresso MT
Ovinocultura e Caprinocultura
Criadores mineiros de caprinos e ovinos comemoram
boas perspectivas - Capril Virtual
Embrapa e governos estaduais discutem políticas pa
ra caprinocultura leiteira—Embrapa
Silvicultura
Os benefícios fitoterápicos do Eucalipto - Celulose
Online
Cultivo de Florestas Plantadas alia produtividade e
sustentabilidade na agricultura - Cultivar
Seguro e Crédito Rural
CNA debate seguro rural e alongamento dos prazos
para reembolso de financiamentos do crédito - Canal
do Produtor
Governo destina R$ 1,4 bilhão para financiar arma
zéns em propriedades rurais - Portal Brasil
Suinocultura
Enquanto em Minas Gerais Produtores estão mais
próximos de trabalhar no positivo, em São Paulo Pre
juízo é enorme - Suinocultura Industrial
Com exportação recorde, cotação interna do suíno
segue em alta - PorkWorld
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