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Notícias em destaque
Paraguai já colheu 20% do milho, mas produtividade e
rentabilidade deixam a desejar nesta safra
Segundo o presidente da APS (Associação dos Produtores
de Soja, Oleaginosas e Cereais do Paraguai), Eno Michels, o
desenvolvimento das lavouras foi bastante irregular com as
dificuldades climáticas ao longo do ciclo e agora as
produtividades estão entre 66 e 83 sacas por hectare,
chegando a 100 sacas apenas em poucas regiões.
Veja na íntegra clicando aqui.

Embrapa Café alerta cafeicultores para
monitoramento de fertilidade do solo no pós
colheita
Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o pesquisador Anísio
José Diniz explica que é importante que o produtor faça o
reconhecimento para garantir uma planta com maior
fornecimento de nutrientes equilibrados, que resultam em
um crescimento e desenvolvimento positivo para a produção
de frutos.
Veja na íntegra clicando aqui.

Agora é a vez do setor pecuário questionar pesquisa
na revista Science sobre a produção de carne em
áreas de desmatamento
De acordo com a pesquisa divulgada 17% da carne
exportada para Europa vem de área desmatada da Amazônia
e do Cerrado. No entanto, esse número pode ser inferior a
1% , rebate consultor.
Veja na íntegra clicando aqui.

Projeção do MAPA para a década 20/30 aponta
produção e consumo da carne de frango em
primeiro lugar
De acordo com o estudo do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) que traz as projeções
do agronegócio entre o período de 2019/20 a 2029/30, a
produção de carne de frango deve ter o maior crescimento
no período frente à bovina e suína, chegando a 28,1%.
Veja na íntegra clicando aqui.

Queimadas na Amazônia: contra a
campanha de desinformação,
Evaristo divulga Nota Técnica

"A atenção do ambientalismo mundial sobre a Amazônia,
preocupado com as queimadas, deveria ser aproveitada
como uma oportunidade, pelo Governo brasileiro,
como forma de obter parcerias financeiras para mudar o
hábito de pequenos (e pobres) lavradores que vivem no
bioma amazônia, e que ainda usam o fogo como prática
agrícola".
Essa é a posição do doutor em ecologia, Evaristo Eduardo
de Miranda, chefe-geral da Embrapa Territorial, rebatendo (e
enfrentando com esclarecimentos) a campanha
internacional desenvolvida contra o Agro Brasileiro e contra
o atual Governo que, estariam, na visão de ativistas
ambientais (amplificada por certos setores da Mídia
brasileira), estimulando o aumento de queimadas no bioma
Amazônia.
O dr. Evaristo rebate e esclarece: "Há diferenças entre
queimadas, incêndios em florestas e focos de calor. O fato
é que, no tocante às queimadas, reduzimos em 16% o
numero de ocorrências; outro dado: quem se utiliza ainda
dessa prática de agricultura são 5% de um total de meio
milhão de pequenos lavradores (pobres) que vivem dentro
do bioma e ainda recorrem à essa tecnologia rudimentar de
agricultura. Essa prática precisa ser modificada, mas para
isso precisamos de dinheiro, de investimentos. Quem
sabe - esses que se mostram preocupados com os
destinos da Amazônia - possam nos ajudar?".

VEJA NA
ÍNTEGRA

Artigo Exclusivo
Retomada do turismo na Europa
Por Junior Vandresen,
diretor da Millennium Agroviagens

Na Europa, aonde a onda pandêmica chegou antes e, por
isso mesmo, a retomada já começou, o turismo já mostra o
seu retorno, com o setor de hotelaria já reabrindo.
E a volta dos hotéis é um forte indicador para a retomada
de uma das maiores industrias mundiais. Claro que
obedecendo as medidas de segurança de saúde de
combate ao Covid-19.
Vislumbramos a retomada do turismo não somente pela
reabertura dos hotéis, mas principalmente pela gradativa
procura por viagens para final de 2020 e início de 2021.
A Millennium Agroviagens já está se preparando para
muitas viagens que acontecerão em 2021. Para cada
roteiro buscamos juntar o turismo cultural ao conteúdo
técnico das nossas missões. Sendo assim, conseguimos
reunir varias paixões em uma mesma viagem, por exemplo:
a busca pelo conhecimento no agro e a paixão pelo
automobilismo.
Entre estes roteiros um que passa pela famosa cidade de
Maranello, localizada região norte da Itália, conhecida como
Emilia-Romana e berço do cavalinho rampante (Ferrari),
onde está instalada a fábrica-mãe da Ferrari, sua pista de
testes de Formula-1 e um museu onde estão expostos
diversos modelos da marca.
Como podem acompanhar nas fotos, é possível dirigir um
V-8 com mais de 600 cv de potência pelas famosas ruas de
Maranello.
Viajar com a Millennium é colecionar memórias sobre o
mundo.

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 diaa-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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