
Programação 59ª Expofeira Agropecuária de Juiz de Fora

Dia: Quarta-Feira – 24/08
08h              Abertura dos portões ao público

08h              Entrada dos animais – Exposição e feira de animais equinos

08h às 22h  Visitação pública

21h              Torneio Leiteiro bovino local e regional – Esgota

Dia: Quinta-Feira – 25/08
07h             Torneio Leiteiro bovino regional – 1ª ordenha

08h             Torneio Leiteiro bovino local – 1ª ordenha

08h             Abertura dos portões ao público

                   Exposição e feira de animais equinos

                   Julgamento da raça girolando (Ranqueada)

08h às 17h  Visitação de escolas

08h às 12h  Julgamento da raça gir leiteiro

08h às 22h  Visitação pública

10h às 22h  Visitação Salão do Leite

14h              Julgamento da raça girolando (Ranqueada)

14h às 18h  Julgamento da raça gir leiteiro

14h             Torneio Leiteiro bovino regional – 2ª ordenha

20h             Leilão de gado (raça girolando e holandês)

                   Torneio Leiteiro bovino local – 2ª ordenha

21h             Torneio Leiteiro bovino regional – 3ª ordenha

                   Show regional – Só Parênt e convidados

23h             Show nacional – Só Pra Contrariar (entrada gratuita)

Dia: Sexta-Feira – 26/08
07h             Torneio Leiteiro bovino regional – 4ª ordenha

08h             Abertura dos portões ao público

                   Exposição e feira de animais equinos

                   Torneio Leiteiro bovino local – 3ª ordenha

                   Julgamento da raça girolando (Ranqueado)

08h às 12h Julgamento da raça gir leiteiro

08h às 22h Visitação pública

08h às 17h Visitação das Escolas 

10h às 22h Visitação Salão do Leite

14h             Torneio Leiteiro bovino regional – 5ª ordenha

                   Exposição Ranqueada da raça Jersey 

                   Julgamento da raça Girolando (Ranqueado)
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                   Palestra “Cenário da agroindústria familiar na microrregião de Juiz de Fora” com representantes

da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento, Emater e Agrojuf

14h às 18h Julgamento da raça gir leiteiro

15h             Palestra “Regulamentação da lei 19.476 referente a legalização das agroindústrias de pequeno

porte” , com Pedro Hartung – IMA/MG 

20h            Torneio Leiteiro bovino local – 4ª ordenha

21h            Show regional – Pedro Jr. e Michel e Banda Hakunna

                  Torneio Leiteiro bovino regional – 6ª ordenha

23h            Show nacional – João Neto e Frederico

Dia: Sábado – 27/08
07h            Torneio Leiteiro bovino regional – 7ª ordenha

08h            Abertura dos portões ao público

                  Exposição e feira de animais equinos

                  Torneio Leiteiro bovino local – 5ª ordenha

08h às 22h Visitação pública

09h            Exposição Ranqueada da raça Jersey

                  Copa Brasil de Marcha Campolina

                  Julgamento da raça Holandesa 

10h às 22h Visitação Salão do Leite

12h             Três Tambores (aberto para todas as raças)

14h             Torneio Leiteiro bovino regional – 8ª ordenha

15h             Team Penning (aberto para todas as raças)

                   Posse dos conselheiros do Conselho Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(Comapa)

16h             Palestra “Vale a pena produzir leite em quais condições? Projeto Balde Cheio” com Dr. Artur

Chinelato. Mediador: Dr. Airdem Gonçalves de Assis, secretário de Agropecuária e Abastecimento

21h             Torneio Leiteiro bovino regional – 9ª ordenha

                   Show regional – Renan e Christiano e convidados

23h             Show nacional – Bruno e Marrone

Dia: Domingo – 28/08
08h             Abertura dos portões ao público

                   Copa de Marcha e feira de animais eqüinos

08h às 18h  Visitação pública

                   Provas equestres: Team Penning e Três tambores

10h às 18h Visitação Salão do Leite                    

12h             1ª Copa Aberta de Marcha do Núcleo Caminho Novo de Juiz de Fora – MG

                   Premiações das raças por categorias

19h             Show regional – Trio Só Forro e Janduil e Fabiano

20h             Show nacional – Luan Santana
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Proleite II – Baseado na assistência técnica continuada e gratuita, o programa visa o aumen-

to da produtividade e a melhoria da qualidade do leite, através da aplicação de práticas sim-

ples e fáceis de serem adotadas pelo produtor de leite. Quem participa do Proleite II recebe

uma bonificação mensal da Prefeitura, calculada pelo volume da produção.

 Mecanização Agrícola – Oferece ao produtor rural serviços subsidiados de aração, grada-

gem, sulcagem, plantio de grãos, colheita para ensilagem e roçada. Para fortalecer o Progra-

ma de Mecanização Agrícola, a Prefeitura adquiriu em 2011 quatro novos tratores, aumentan-

do o número da frota que atende aos produtores de dez para 14 máquinas. 

Capacitação rural – Em parceria com o Senar Minas e Sindicato Rural de Juiz de Fora, a

Prefeitura capacita os produtores e trabalhadores rurais por meio de cursos teóricos e práti-

cos, com temas voltados para a gestão da propriedade. 

Torneios Leiteiros – Eventos rurais que visam promover a difusão de técnicas de produção

de leite e manejo de vacas em lactação, por meio da competição entre produtores rurais que

inscrevem seus animais. As festividades também tem como objetivo valorizar e incentivar o

produtor a ter escala e qualidade no leite produzido, agregando valor ao produto final e pro-

movendo emprego e renda para o setor. 

Calagem - Em parceria com a Empav, o Demlurb, a Secretaria de Agropecuária e Abasteci-

mento está subsidiando a compra de calcário para os produtores rurais. A compra do insumo

atende a propriedades rurais participantes do Proleite II.
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