E D I Ç Ã O

4 |

A N O

1

|

J U L H O

D E

REVISTA DIGITAL

Cultivo de trigo no Cerrado

O novo normal das viagens
técnicas agrícolas

Bolsonaro testa
positivo para
Covid-19

2 0 2 0

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
Por que o mercado avalia o produtor pela
produtividade e não pelo que sobra?
Recentemente, soja voltou a ultrapassar US$ 9/buschel
em Chicago, elevando os preços nos portos brasileiros a
US$ 10/buschel. Já na roça, fazendo o câmbio e
retirando o custo do frete, o preço chegou, na média,
acima de R$ 100/saca. Apesar das altas cotações, ainda
muitos produtores acabam falindo.
Leia na íntegra clicando aqui.

Fruticultura no Rio Grande do Sul sofre
impactos da estiagem, temperaturas baixas
e ciclone bomba
As intempéries climáticas que prejudicaram as safras de
verão de soja e milho no Rio Grande do Sul também
causaram impacto na fruticultura gaucha, diminuindo
produtividades, antecipando ciclos e trazendo prejuízos na
infra-estrutura rural.
Leia na íntegra clicando aqui.

Exportação de carne suína fecha primeiro
semestre com avanço de 55% na arrecadação
As vendas de carne suína brasileira no primeiro semestre deste
ano renderam ao país aumento de 55,1% na arrecadação, em
comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo
com dados da plataforma ComexStat do Ministério da Economia.
Em relação ao volume embarcado, a alta neste primeiro semestre
foi de 38,4% em relação ao primeiro semestre de 2019.
Leia na íntegra clicando aqui.

Café: Clima, entrada da safra e pandemia
devem manter o mercado com altas e baixas,
diz Rabobank
Apesar do mercado futuro do café arábica ter registrado
poucas variações na Bolsa de Nova York no pregão desta
última quarta-feira (8), o analista de café Guilherme Morya,
do Rabobank, afirma que a tendência é que o mercado
continue apresentando volatilidade no mês de julho.
Leia na íntegra clicando aqui.
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Notícias em destaque
Protocolo de Nagoya pode sair muito caro para o
Brasil; Deputados não sabem o que fizeram, diz
Valdir Colatto
O Protocolo de Nagoya foi aprovado de forma simbólica
e unânime na Câmara dos Deputados. O protocolo foi
criado com o objetivo de repartir o patrimônio genético e
a repartição de benefícios resultantes do
desenvolvimento de produtos elaborados com base em
plantas, animais ou micro-organismos nativos.
Leia na íntegra clicando aqui.

Agronegócio brasileiro é principal motor da
retomada econômica do país, afirma
secretário do MAPA
Desafios são crescentes e pós pandemia ainda traz elevado
grau de incerteza. Sustentabilidade, abertura e
consolidação de novos mercados e relações comerciais
internacionais dominam a pauta.
Leia na íntegra clicando aqui.

Exportação de carne bovina in natura encerra
em junho com 152,4 mil toneladas
embarcadas
O volume total de carne bovina in natural exportada em junho foi
152,4 mil t, com uma queda de aproximadamente 1,74% frente ao
mês de maio que embarcou 155,1 mil t. A média diária ficou em
7,2 mil t e teve um aumento de 20,47% se comparado com o ano
anterior, que registrou uma média de 6,02 mil t.
Leia na íntegra clicando aqui.

Corteva lança produto premiado para o
manejo da broca da cana-de-açúcar
Composto por dois novos ingredientes ativos (Espinetoram e
Metoxifenozide), Revolux atua com dois modos de ação
diferenciados para uma proteção prolongada da cana contra
a broca, com seletividade aos inimigos naturais, e torna-se
um produto referência para o manejo integrado de pragas
(MIP) ao permitir rotacionar modos de ação dentro da
estratégia do manejo de resistência.
Leia na íntegra clicando aqui.

Bolsonaro testa positivo para
Covid-19, mas passa bem
O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta
terça-feira que teve resultado positivo em
teste para Covid-19.
"Todo mundo sabia que ele (vírus) mais cedo
ou mais tarde iria atingir uma parte
considerável da população, como tem muita
gente... eu, por exemplo, se eu não tivesse
feito o exame não saberia do resultado, e ele
acabou de dar positivo", disse Bolsonaro em
entrevista transmitida ao vivo pela televisão.
O presidente realizou o teste na segunda-feira,
depois de começar a ter sintomas leves no
domingo. Na segunda-feira, Bolsonaro teve
dor no corpo e febre de 38 graus.
No final da tarde de segunda, o presidente
disse a apoiadores, em frente ao Palácio da
Alvorada, que estava com sintomas e que foi
ao Hospital das Forças Armadas fazer uma
radiografia de pulmão, mas que não apareceu
nenhum problema.
Bolsonaro também fez questão de informar
que já havia começado a tomar
hidroxicloroquina, medicamente que não tem
comprovação de eficácia contra a Covid-19,
mas é defendido pelo presidente.
Desde a sexta-feira, dois dias antes de
apresentar os primeiros sintomas da Covid19, o presidente teve oficialmente contato
com pelo menos duas dezenas de pessoas,
de acordo com suas agendas, além de um
número não calculado de assessores e
assistentes.

LEIA NA
ÍNTEGRA

Cultivo de trigo no Cerrado
obtêm boas produtividades
e auxilia no ciclo de culturas

LEIA NA
ÍNTEGRA

Cerrado brasileiro cultivou 200 mil hectares em 2019 e produtividades
médias são se até 6 toneladas por hectare. Cultivares são desenvolvidas
especificadamente para as características da região.

Em 2019 o Brasil cultivou 200 mil hectares de
trigo entre os estados de Goiás, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul, Bahia e Distrito Federal,
com produtores obtendo bons resultados de
produtividade e cultivando até duas safras,
uma irrigada plantada entre abril e maio e a
safrinha de sequeiro semeada em março.
Segundo o pesquisador da Embrapa Cerrados,
Julio Cesar Albrecht, as produtividades
médias alcançadas ficam em torno de 1,5 a
1,8 tonelada por hectare para o cultivo no
sequeiro e 6 toneladas para o irrigado,
garantindo o abastecimento dos moinhos da
região e de importantes cidades
consumidores como Brasília, Belo Horizonte e
Goiânia.

Artigo Exclusivo

Viagens Híbridas Millennium –
o novo normal das viagens
técnicas agrícolas
Por Junior Vandresen,
diretor da Millennium Agroviagens
Quantas vezes durante a pandemia você pensou em
pegar sua mala e viajar? Nós pensamos, e podemos
garantir que não fomos os únicos. Trabalhamos com
viagens para o agronegócio há anos e passar meses
sem poder planejá-las e executá-las tem sido um
desafio enorme. Pois, levar nossos grupos para
conhecerem inovações e proporcionar conhecimento
técnico e cultural tem sido a nossa missão.
Buscamos conectar as pessoas através de
relacionamentos.
É desafiador pensar em novos insumos para o nosso
público quando não temos datas exatas de
reabertura de fronteiras, mas focamos em novas
oportunidades, assumimos nosso papel de empresa
responsável e não só mantivemos nosso DNA e
parceiros, mas ainda oficializamos uma fusão para
nos adequarmos aos novos desafios do mercado.
Nos tornamos maiores, mais estruturados e focados
em cumprir nosso papel no “novo normal” que se
estabelece.
Começamos com um canal inovador no Youtube,
onde mantivemos o relacionamento com nosso
público, através de vídeos, que lembram um pouco
de nossas visitas fora do país, e que trazem as
notícias de produtores e mercados de outros países.
Mas, como uma ideia leva a outra, sentimos que
faltava a interação do público em nossos vídeos e
com os produtores que ali estavam para expor sua
realidade. E então surgiram as Viagens Híbridas
Millennium!

Além das Viagens Técnicas Presenciais, aquelas que
vamos in loco, conhecer as propriedades,
universidades, centros de pesquisas e start ups,
englobamos a Missão 3D – Delegação Dinâmica
Digital. Que será o broadcast das visitas técnicas, as
quais serão transmitidas ao vivo, para qualquer
dispositivo, com a interação do público, pelo mundo
todo. Contando ainda, com a parceria do Notícias
Agrícolas, que embarcará conosco em todos esses
projetos.
Então, quando fecharmos um grupo para viagem,
será possível abranger nessa experiência um número
maior de pessoas, pois nem todas precisarão estar
presentes para fazerem parte desse projeto.

Viagem Técnica Presencial + Missão 3D = Viagem Híbrida Millennium
Além das Viagens para o Agronegócio, o Grupo Millennium, tem outras frentes especializadas, como as
Viagens Coorporativas, aquelas voltadas para o dia-a-dia da sua empresa, e Viagens de Turismo & Lazer,
voltada para organizar o seu momento de descanso com sua família. Nos vemos no próximo voo!
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