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Construtores do solo no
pós pandemia
Notícias Agrícolas e Embrapa Solos promovem
evento sobre o manejo e a preservação dos solos

Europa ameaça
investimentos no Brasil

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
China deve manter importações, apesar do medo
de contaminação por coronavírus em produtos
importados, diz analista
Operador de trading do Ramax Group na China, Gabriel
de Freitas, explica que pode ocorrer suspensão
temporária de operação de fábricas ordenadas pelos
próprios países de origem, mas não vê a possibilidade do
país asiático fechar totalmente para exportadores.
Leia na íntegra clicando no título.

Primeiras sacas: Produtor de café testa
fermentação controlada com novo
inoculante da UFLA e expectativa é positiva
Entre os destaques, está o diferencial de conseguir
fazer uma rastreabilidade maior com os cafés
selecionados, aumentando assim as chances de repetir
a qualidade na próxima safra.
Leia na íntegra clicando no título.

Exportação de milho pode perder força no
final de 2020, mas volume do cereal será
absorvido pelo mercado interno
Entrada do milho ucraniano no mercado deve afetar
paridade de exportação brasileira a partir de outubro e
desencadear revendas de volumes originalmente para
exportação no mercado interno.
Leia na íntegra clicando no título.

Arroba do boi deve consolidar novo
patamar de preço, na faixa dos R$230, entre
julho e agosto
Com o vazio de oferta de animais, a expectativa do
mercado é que a @ do boi se consolide ao redor de R$ 230
entre os meses de julho e agosto em SP. As exportações de
carne bovina aquecidas e a retomada da demanda interna
devem favorecer as altas dos preços.
Leia na íntegra clicando no título.

Europa ameaça investimentos no
Brasil em dia que país lança plano para
agricultura sustentável
Nesta semana, a imprensa internacional deu destaque para uma campanha entre investidores contra o
Brasil, se valendo no discurso do desmatamento da Amazônia. A ameaça foi repercutida por grandes
nomes da mídia mundial como o Financial Times, The New York Times, The Washigton Post, Bloomberg,
MercoPress.
De acordo com os veículos, um documento assinado por 29 empresas, entre elas a maioria europeia, foi
enviado a embaixadores brasileiros expressando sua preocupação com o aumento do desmatamento
ilegal da Amazônia. Entre as instituições, que gestam um fundo de US$ 3,75 trilhões em investimentos,
estão a Legal & General Investment Management Ltd, a Sumitomo Mitsui Trust Asset Management e a
NN Investment Partners.
Veja abaixo algumas manchetes em sites internacionais:

Os prejuízos causados por solos mal
conservados são enormes e giram entre US$
12 a US$ 16 bilhões de dólares, mas grande
parte desse prejuízo pode ser revertido ou
evitado, já que a agricultura brasileira é uma
das mais sustentáveis e conservacionistas do
mundo.
Frente ao tamanho desafio de informar aos
produtores rurais sobre as boas práticas de
manejo do solo, o site Notícias Agrícolas, em
parceria com a Embrapa Solos, realizou na
útima quarta-feira (24/06), o debate "O agro
não para! Como lidamos com o problema da
erosão que continua?".
Confira a programação abaixo e clique na
foto acima para assistir ao conteúdo:
Abertura e apresentações: Daniel Olivi –
Notícias Agrícolas
Pedro Luiz de Freitas - Os custos da perda de
solo no brasil e o impacto econômico das
tecnologias e das políticas públicas - Como

será sua relação com solo e a água após a
pandemia?
Mariane Crespolini dos Santos - Quais as
políticas que o MAPA tem priorizado para
uma agricultura mais sustentável?
Orlando Carlos Martins - A grande safra de
grãos de 2020, o desafio do aumento da
produtividade e a elevação dos custos com
fertilizantes nos últimos anos. Qual a
importância da construção do solo?
Opinião: Júlio Cézar Busato - Presidente da
Abapa – Associação Baiana de Produtores de
Algodão
Luís Prochnow - Construindo solos para a
utilização adequada de nutrientes na busca
da otimização da produção agrícola.
Opinião: Clorialdo Roberto Levrero
- Presidente da Abisolo - Associação
Brasileira das Indústrias de Tecnologia em
Nutrição Vegetal
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Sou um profissional otimista e vejo de forma
muito positiva o lançamento do atual Plano
Agrícola e Pecuário da safra 2020 / 2021, que
norteará o financiamento do nosso Agronegócio
com valores recordes de 236,3 bilhões de reais,
alta de 6,1% em relação ao montante da
temporada anterior, sendo que os juros recuaram.
Do total de recursos, 28% serão direcionados para
os pequenos e médios produtores, que são
considerados como prioridade pelo atual governo.
Os grandes produtores deverão direcionar seus
esforços para buscar cada vez mais recursos da
iniciativa privada.
O plano atual considerou alguns pontos
importantes de modernização, fortalecendo a
questão do investimento em inovação
tecnológica, armazenagem, irrigação, projetos de
agricultura e pecuária de baixa emissão de
carbono, e sua adesão ao mundo digital, com o
lançamento de um aplicativo para o programa de
seguro rural para conectar o agricultor com as
seguradoras de sua região, fomentando assim a
cultura do seguro rural, minimizando riscos.
Outro fator positivo é a participação de
cooperativas de crédito que estão crescendo na
liberação de recursos, o que é importante para
mostrar a força do cooperativismo dentro do
nosso agronegócio.

Para a agricultura familiar merece destaque o
crédito de R$ 500 milhões para financiamento e
reforma de casas rurais. No plano safra anterior
foram beneficiadas mais de 8.000 famílias. Para o
plano atual os filhos dos nossos agricultores
também podem buscar estes recursos, que tem uma
taxa de 4% ao ano. Isto é um grande incentivo e
avanço para a sucessão familiar rural!
Como ponto de melhoria coloco a necessidade de
simplificação dos processos e da utilização de
tecnologia para agilizar o acesso do produtor aos
recursos. A Caixa Econômica Federal também
deverá direcionar outra linha de recursos para a
habitação rural num futuro próximo, pois além de
agricultores, temos muitos outros profissionais de
outras áreas que também moram no campo. A
cobertura de internet no campo também precisa
melhorar.
E um recado para você Produtor Rural, faça uma
gestão eficiente de sua propriedade, faça um
planejamento de longo prazo e busque um processo
estruturado de sucessão familiar, dê oportunidade
de crescimento e de participação ao seu filho(a)
dentro do seu próprio negócio, o que é essencial
para a perpetuidade! O jovem precisa ser atraído à
atividade rural, para produzirmos cada vez mais
alimentos! O Agronegócio é nossa grande solução!
Um grande Abraço!
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