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Bovinocultura

em foco

FORTALECENDO

ALTERNATIVAS!
Segundo dados da Emater, Uberaba teve

e instituições. Ao longo do dia, a progra-

um crescimento de 20% na produção de

mação tratou do manejo da cultura do

sorgo na última safrinha, com aproxi-

sorgo com foco na alta produtividade de

madamente 35.000 hectares plantados.

grãos, no controle de doenças e insetos,

Nada mais justo, portanto, que o muni-

na nutrição de aves e suínos, no sorgo

cípio sediar a terceira edição do Encon-

forrageiro para produção de silagem de

tro Nacional da Cultura do Sorgo. Reali-

qualidade e nas perspectivas de merca-

zado em 24 de janeiro, o evento reuniu

do. As palestras foram ministradas por

mais de 200 participantes, dentre pro-

pesquisadores da Embrapa, professores

dutores rurais, universitários, empresas

acadêmicos e consultores agrícolas.

S.O.S. Brumadinho

Em parceria com a secretaria municipal
de Agricultura de Chapada do Norte, a
Emater ministrou, no último dia 18, uma
palestra na comunidade rural de São João
dos Marques. Os colegas Guilherme Sales
e Lindomar Siqueira abordaram temas
como manejo de pastagens, conservação
do solo e água, e alimentação estratégica para período de seca. O resultado, segundo os envolvidos, foi muito positivo e
com grande interação dos participantes.

Mais Dia de Campo!

Realizado em parceria com a Emater e
prefeitura de Lima Duarte, no dia 21 de
janeiro, o Dia de Campo sobre Cultivo
de Milho para Silagem e Administração

O gerente da regional de Belo Horizonte,

Brumadinho, que já completa duas se-

Vitório Freitas, junto com demais colegas,

manas. Além de um panorama referente

reuniram-se na quarta-feira, dia 6, com

à destruição de propriedades e culturas,

representantes da Vale, em Nova Lima. O

foram abordados o monitoramento dos

objetivo do encontro foi a realização de

atendimentos emergenciais a cada fa-

um levantamento das áreas rurais afe-

mília e a adoção de novas medidas para

tadas pelo rompimento da barragem em

amenizar os impactos nas áreas rurais.

da Propriedade Rural teve como objetivo assessorar os produtores, aprimorando os conhecimentos técnicos e
gerenciais de propriedades. A iniciativa faz parte da programação anual de
atividades relacionadas à cadeia da
bovinocultura de leite.

