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Mais Notícias...

Trump cria dificuldades para o algodão brasileiro
Presidente americano assinou decreto liberando subsídios, o que pode aumentar a oferta internacional da pluma e prejudicar a competitividade do Brasil



Mapeamento de nematoides do algodoeiro auxilia no manejo do parasita na Bahia - Farming

O agronegócio brasileiro
vive uma nova disputa



comercial com o governo

Projeto Algodão Paraíba planeja safra 2018 Embrapa

dos Estados Unidos. E,
mais uma vez, o algodão



está no centro do impasse. O presidente Donald

Bahia tem recorde de produtores de algodão
com certificação internacional de sustentabilidade no campo - Mídia News

Trump assinou em fevereiro um novo decreto li-



berando subsídios para os produtores americanos. A medida pode aumen-

Mulheres que fazem a diferença - Instituto Algodão Social

tar a oferta internacional da pluma, comprometendo a competitividade do
produto brasileiro.



O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão
(Abrapa), Arlindo Moura, afirma que o Itamaraty já foi alertado e estaria se



inteirando sobre quais seriam as vantagens ao dos EUA. “Porque não é
uma briga dos produtores de algodão brasileiros contra os produtores de
algodão americano. É uma briga do governo brasileiro contra o governo



americano”, diz Moura.



Leia Mais...



Estados produtores de algodão mantêm boa
expectativa para a safra - TMG
Turquia pode retaliar EUA em caso do aço com
taxas sobre algodão, diz assessor do governo
Chuva beneficia lavouras de algodão em grande
parte do BR - Agrolink
Milho e algodão são destaques na balança de
fevereiro - GS Notícias
Parceria visa melhorar qualidade da pluma AMPA
Boa Leitura!
Equipe Organizadora.
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