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Acompanhe nossos
conteúdos exclusivos

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!

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.

https://www.noticiasagricolas.com.br/marcas-e-maquinas/
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/cafe/263563-toda-a-filosofia-de-um-cacador-de-cafes-especiais-com-hugo-wolff-wolff-cafe.html?utm_source=revista&utm_medium=revista
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18 Notícias em destaque

Pressão da colheita deve chegar ao preço do
milho no final de agosto, mas ainda manter
patamar superior aos R$ 46,00/sc
Rabobank visualiza retomada de alta nas cotações
brasileiras a partir de outubro e indica bom momento
para o produtor fechar vendas da segunda safra 2021,
apoiado em perspectivas da saca valendo R$ 46,00 e
câmbio ainda favorável para exportações.
Veja na íntegra clicando aqui.

Exportação de carne suína brasileira pode
chegar a 1 milhão de toneladas em 2020

Conforme o levantamento feito pela entidade, a
produção de carne suína pela China, principal
importador do produto brasileiro, deve cair 15% em
2020 em relação ao ano passao. O diretor-executivo da
ABPA, Ricardo Santin, explica que este ponto representa
um drive de sustentabilidade de exportação.
Veja na íntegra clicando aqui.

Soja tem o melhor momento de lucratividade
dos últimos 12 anos, aponta Paulo Nicola
O produtor e empresário Paulo Nicola, que tem por
caracteristica acompanhar os números desde a safra de
2009, travou 30% do valor futuro do que espera colher (com
base nos preços de maio, hoje avaliados em R$ 100/saca),
com lucro de 27% sobre a média das despesas, e manteve o
restante da produção disponível para vendas a futuro.
Veja na íntegra clicando aqui.

Em 10 anos, o Brasil terá que produzir
mínimo 72 mi. de sacas de café para atender
mercados interno e externo
Em maio de 2020, o Cecafé divulgou que a cafeicultura
brasileira passava por um período com estoques
praticamente zerados no país. Em coletiva de imprensa
realizada nesta segunda-feira (13), as novas projeções
indicaram que o país terá que aumentar a produção de café
para atender demandas interna e externa em 2030.
Veja na íntegra clicando aqui.

https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/milho/263960-pressao-da-colheita-deve-chegar-ao-preco-do-milho-no-final-de-agosto-mas-ainda-manter-patamar-superior.html?utm_source=revista&utm_medium=revista
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/granjeiros/263303-exportacao-de-carne-suina-fecha-primeiro-semestre-com-avanco-de-55-na-arrecadacao.html?utm_source=revista&utm_medium=revista
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/soja/263588-soja-tem-nesta-semana-o-melhor-momento-de-lucratividade-dos-ultimos-12-anos-aponta-paulo-nicola.html?utm_source=revista&utm_medium=revista
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/cafe/263727-projecao-em-10-anos-brasil-tera-que-produzir-minimo-72-milhoes-de-sacas-de-cafe-para-atender-mercados.html?utm_source=revista&utm_medium=revista


Campeão Nacional do Cesb é do Paraná e venceu com a
produtividade máxima de 118,82 sacas de soja por hectare

Laércio Dalla Vecchia, produtor rural de Mangueirinhas - PR, é o campeão nacional de produtividade do
CESB (Comitê Estratégico Soja Brasil) para a safra 19/20. Com um máximo de produtividade de 118.8
sacas por hectare, Laércio disse que seu foco ao longo da última safra foi a sustentabilidade. Clique na
foto acima para assistir essa entrevista na íntegra.

Fazenda Vila Morena do RS fica com o prêmio de maior
produtividade de soja irrigada com 111,93 sacas/ha

Conhecimento aliado à tecnologia: essa foi a base dos vencedores do 12º Desafio Nacional de Máxima
Produtividade de Soja, realizado pelo Comitê Estratégico Soja Brasil (CESB). Este ano, mais uma vez, as
soluções da Bayer foram decisivas para o manejo dos vencedores, reforçando a contribuição do portfólio
da empresa para apoiar os produtores nos desafios da agricultura, safra a safra. A premiação, que ocorreu
nesta terça-feira, 14, reconheceu os cases de sucesso dos sojicultores que conseguiram ampliar sua
produtividade de forma sustentável. Clique na foto acima para assistir essa entrevista na íntegra.

https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/soja/263788-campeao-nacional-do-cesb-e-do-parana-e-venceu-com-a-produtividade-maxima-de-11882-sacas-de-soja-por.html?utm_source=revista&utm_medium=revista
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/soja/263799-fazenda-vila-morena-do-rs-fica-com-o-premio-de-maior-produtividade-de-soja-irrigada-com-11193-sacas.html?utm_source=revista&utm_medium=revista


Nesta última quarta-feira (15), foi comemorado o dia de um profissional imprescindível à economia e ao
agronegócio brasileiro, o pecuarista. Entre os avanços na área ao longo dos anos, seja na área de genética,
reprodução, sanidade animal, tecnologia, abastecimento interno ou exportação.A data comemorada este ano
traz um desafio jamais experienciado pelo setor, uma pandemia global, que não trouxe tantos impactos para
o setor que vive um cenário de oferta restrita de animais e exportações aquecidas.

Nesta data especial, o Notícias Agrícolas trouxe histórias de pecuaristas, que relatam suas trajetórias de
vida, envolvendo sucessão familiar, mudança de culturas nas propriedades rurais, muito aprendizado, até
atingirem o sucesso na área.

A história do Diretor da CV Nelore Mocho, Ricardo Viacava reflete exatamente todo esse processo
de sucessão familiar. Ricardo teve a oportunidade de passar a infância na fazenda localizada em Paulínia, no
interior de São Paulo, que foi comprado no ano do seu nascimento pelo seu pai, Carlos Viacava. “No ano em
que eu nasci meu pai comprou uma propriedade em Paulínia, onde eu tive a oportunidade de passar a
infância e a felicidade de aprender e a gostar da vida no campo”, relata.

VEJA NA
ÍNTEGRA

Pecuaristas destacam a importância da
sucessão familiar e do uso de novas
tecnologias para se manter na atividade

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/boi/263872-pecuaristas-destacam-a-importancia-da-sucessao-familiar-e-do-uso-de-novas-tecnologias-para-se-manter.html?utm_source=revista&utm_medium=revista


Os mais recentes ataques estrangeiros à política
ambiental do Brasil, principalmente com relação às
queimadas e ao desmatamento na Amazônia,
escondem outros objetivos com consequencias
inimagináveis para o nosso País. "O primeiro seria
impedir a vigencia do Novo Código Florestal
Brasileiro", diz  Aldo Rebelo, ex-ministro, ex-presidente
da câmara e jornalista. "Em seguida os
ambientalistas querem implantar o desmatamento
zero em todo o territorio nacional, e, por fim,
desentropizar as regiões de Cerrado
ocupadas por agricultores.

-- "Eles querem recolocar a vegetação nativa sobre as
áreas plantadas, e, por mais incrivel que isso possa
parecer, querem também retirar todos os seres
humanos que habitam o Cerrado" denuncia.

A campanha internacional contra o Brasil não é só
ambiental, envolve também interesses políticos e
econômicos", disse  Aldo Rebelo, apontando que o
mercado de carbono é o alvo da cobiça dos
financistas europeus

Debate das queimadas
da Amazônia esconde
outra intenção: a de
retirar os habitantes do
Cerrado, diz Aldo Rebelo

VEJA NA ÍNTEGRA

Contratos generalistas dão
falsa impressão de existência
de moratória para o Cerrado
e geram insegurança jurídica
ao sojicultor

Aprosoja Brasil trabalha nos

esclarecimentos e orientação ao produtor

nacional, bem como segue atuante na

tentativa de derrubar a moratória para o

bioma Amazônico diante da existência do

Código Florestal brasileiro, que já garante a

preservação ambiental e a

sustentabilidade e responsabilidade da

produção brasileira.

VEJA NA ÍNTEGRA

https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/meio-ambiente/263880-debate-das-queimadas-da-amazonia-esconde-outra-intencao-a-de-retirar-os-habitantes-do-cerrado-diz-aldo.html?utm_source=revista&utm_medium=revista
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/politica-agricola/263907-contratos-generalistas-dao-falsa-impressao-de-existencia-de-moratoria-para-o-cerrado-e-geram-inseguranca.html?utm_source=revista&utm_medium=revista
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