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CICLONE BOMBA
Passa pelo sul com muito
granizo, ventania e estragos

Fisiologia das plantas
será discutido em evento
Notícias Agrícolas se reúne com especialistas para
trazer as últimas novidades sobre o assunto

Sem Turquia, exportações brasileiras
de gado vivo caem 53,2%

Todas as sextas-feiras, ouça o
“Café em Prosa Podcast”, o
podcast do site Notícias
Agrícolas e inteiramente
dedicado ao setor de cafés
especiais.
Passam por aqui
especialistas, baristas,
empreendedores, produtores e
amantes do bom e velho café.
Em conversas descontraídas,
essas pessoas contam suas
histórias e trazem suas
ligações com essa bebida que
é uma das mais apreciadas no
mundo todo.
Então pegue sua xícara
quentinha e venha nessa
jornada com a gente!

Acompanhe nossos
conteúdos exclusivos

Diariamente,acompanhe as
transmissões do Marcas e
Máquinas Agro e Construction,
que trazem informações técnicas
sobre máquinas e implementos
agrícolas, além das novidades em
máquinas de construção civil.
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Notícias em destaque
Soja: Brasil fecha semestre com embarques de mais
de 63 mi de t, 43% a mais na comparação anual
O Brasil já embarcou, no acumulado de janeiro a junho,
63,8 milhões de toneladas de soja e supera largamente o
total do mesmo período do ano passado, de pouco mais
de 44 milhões de toneladas, um aumento de 43,69% na
comparação anual. Somente no último mês, foram
embarcadas 13,75 milhões de toneladas da oleaginosa,
60,8% a mais do que no mesmo mês de 2019.
Leia na íntegra clicando aqui.

Cotações do milho no Brasil seguem firmes
com primeiros volumes colhidos destinados
aos contratos de exportação
Níveis embarcados registraram grande elevação na última
semana de junho e devem seguir crescendo em julho,
agosto e setembro. Concorrência com cereal norteamericano e ucraniano nos três últimos meses do ano
precisa estar no radar do produtor brasileiro.
Leia na íntegra clicando aqui.

Preço do suíno vivo em MG se descola dos
demais estados produtores
A lei da oferta e da demanda vem puxando os preços do suíno
vivo para cima em Minas Gerais. De acordo com o presidente da
Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais
(Asemg), João Carlos Bretas Leite, o estado produz menos suínos
do que abate, sendo necessário trazer animais de outros estados
para suprir a demanda, o que impacta na formação de preços.
Leia na íntegra clicando aqui.

USDA aumenta área de soja e reduz de milho
nos EUA em relação aos números de março
O USDA (Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos) confirmou a expectativa do mercado e reduziu
a área de milho e aumentou a da soja em relação ao
números de março. No entanto, em ambas as culturas
os números vieram abaixo da média das expectativas
do mercado.
Leia na íntegra clicando aqui.

Com a Turquia fora das compras,
LEIA NA
as exportações brasileiras de gado
ÍNTEGRA
vivo registram recuo de 53,2%
As exportações de gado vivo registraram
uma desaceleração nos últimos cinco meses
com a Turquia fora das compras. O médico
veterinário e especialista em exportação de
gado vivo, Eduardo Lund, explica que três
fatores impactaram nas compras da Turquia
pelo o produto Brasileiro.
“O primeiro fator que deixaram eles
afastados das compras foram os estoques
que estavam abastecidos. O outro fator foi a
disseminação do coronavírus que também
comprometeu a economia local e a
desvalorização da moeda turca em relação
ao dólar dificultou as novas negociações”,
comentou.
Os primeiros 5 meses de 2020, o Brasil
exportou um total de cabeças de 104.284,
53,2% menor que o mesmo período de 2019,
onde havíamos embarcado 222.749 animais.
“Os volumes embarcados estão menores em
todos os meses analisados exatamente pela
conjuntura atual da pandemia”, ressaltou o
analista de mercado, Aron Ferro.
De acordo com o levantamento realizado
pela a Scot Consultoria, a Turquia,
historicamente o principal país comprador do
produto brasileiro, reduziu em 68,2% o
volume na mesma comparação.
A consultoria ainda ressaltou que o valor
pago por cabeça na média esteja maior (em
valores nominais), não supre a grande
diferença no número de cabeças, a receita
obtida em 2020 é de US$ 38,7 milhões,
contra US$ 71,2 milhões em 2019.

Confira os detalhes das exportações
de gado vivo
Elaboração da Scot Consultoria com
dados da Secretária de Comercio
Exterior

No dia 7 de julho, a partir das 16h, as empresas Casa Bugre | Agrivalle promoverão o evento FisioScience.
On-line, o encontro tem como objetivo reunir grandes nomes da Fisiologia para abordar os recentes avanços
da adoção de ferramentas promotoras do metabolismo das plantas, como o uso de fertilizantes especiais e
bioestimulantes. O evento é voltado para consultores e produtores rurais, e é gratuito.
Clique na arte acima e faça seu cadastro para não perder esse evento. Veja abaixo quem serão os
participantes:

Gabriel Schaich Consultor em Nutrição e
Fisiologia Vegetal

Gustavo Pazzetti Professor de fisiologia e
nutrição de plantas da
Universidade de Rio Verde

Thales Facanali Coordenador de Marketing
Casa Bugre | Agrivalle

Evandro Fagan - Professor
e Pesquisador em
Fisiologia de produção na
UNIPAM

Bruno Rossetti Sardinha Engenheiro Agrônomo
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A forte chuva e ventania que atingiram o sul do Brasil nesta terça-feira (30)
deixaram sinais de destruição em diversos municípios do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Imagens enviadas por produtores mostram
muita queda de granizo, estradas bloqueadas e quedas de árvores em
diversos pontos. O Notícias Agrícolas apura se a passagem do ciclone pela
região também afetou as áreas de produção agrícola.
A chuva é intensa no Rio Grande do Sul desde as primeiras horas do dia.
Entre a madrugada e manhã desta terça Bento Gonçalves/MG registrou 104
mm de chuvas, Cruz Alta/RS registrou 99 mm e Campo Bom/RS registrou
74 mm. "Os volumes são bem significativos e a tendência é que continue
chovendo de maneira expressiva. Estamos com aviso laranja e vai
permanecer até amanhã pelo menos", afirma Heráclio Alves, meteorologista
do Inmet.
Segundo Almir Trevisan, assessor de imprensa da C.Vale,
em Assis Chateaubriand/PR, atingiu uma parte do milho
plantado mais tarde e também algumas áreas de produção
de trigo.
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