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ABAVAR organiza protesto contra importação
de banana do Equador
Cerca de 35 pessoas ocupam a calçada da Rua Evandro Carlos de Andrade, na
zona sul de São Paulo, em
protesto contra a importação de bananas do Equador. Segundo os manifestantes, a Presidente Dilma
Rouseff participará da abertura de uma feira de agronegócios que começa nesta segunda-feira (24) na região.
Em uma das faixas, os produtores brasileiros da fruta
insinuam que a presidente
teria favorecido os bananicultores equatorianos.
“Dilma, quanto você rece-

beu pelas bananas do
Equador”, diz a frase na faixa. Até agora, o ato contra
a importação da fruta segue
pacífico.

Fonte: noticias.band.uol.
com.br /cidades/noticia/
100000671775/produtores-de-banana-protestamcontra-dilma-.html

Global Agribusiness Forum reúne expoentes mundiais do
O Global Agribusiness Fo- nidos em um documento conselho da BRF, Alan Jorsetor em São Paulo
rum, encontro que reúne os oficial, que será encaminha- ge Bojanic Helbingen, remaiores expoentes mundiais do agronegócio para
debater sustentabilidade,
globalização e demais desafios do crescimento no setor, acontece na segunda,
dia 24, e na terça, dia 25, em
São Paulo. O evento será
transmitido com exclusividade pelo Canal Rural e
pelo C2Rural. A cerimônia
de abertura será às 9h e tem
entre os convidados o
novo ministro da Agricultura, Neri Geller, e a presidente da República, Dilma
Rousseff.
Um dos objetivos do fórum
é integrar produtor e consumidor, agregando valor à
produção e aumentando a
produtividade, garantindo
o suprimento de alimentos
para um mundo com demanda crescente. Volume, sustentabilidade, qualidade,
rastreabilidade e confiança
no abastecimento são os
principais pontos em debate. Os resultados serão reu| CMYK

do a todos os chefes de
Estado e CEOs de empresas globais envolvidas na
produção de alimentos e
commodities agrícolas.
Entre os representantes do
segmento estarão presentes em painéis Roberto Carvalho de Azevêdo, diretorgeral da Organização Mundial do Comércio (OMC),
Abílio Diniz, presidente do

presentante brasileiro da
FAO, Kumi Naidoo, diretorexecutivo internacional do
Greenpeace, Izabella Teixeira, ministra do Meio Ambiente, Gustavo Rodríguez
Rollero, ministro da Agricultura de Cuba, José Manuel
Silva Rodriguez, ex-diretorgeral de Agricultura da Comissão Europeia, Antonio
Delfim Netto, ex-ministro da

Agricultura, Fazenda e Planejamento, Cesário Ramalho da Silva, Presidente da
Sociedade Rural Brasileira
(SRB), e diretores executivos das organizações internacionais do cacau, café,
grãos e açúcar.

O evento é uma realização
da SRB, entidade associativista que representa a classe rural e mantém ativos 21
departamentos setoriais, e
organizado pela Datagro,
empresa curadora do GAF
e consultoria líder no mun-

do em etanol e açúcar.
Fonte:
canalrural.ruralbr.com.br/
noticia/2014/03/globalagribusiness-forum-reuneexpoentes-mundiais-dosetor-em-sao-paulo4453455.html

PNEUS NOVOS
BRIDGESTONE
FIRESTONE para Caminhões
TEMOS AINDA: CORDAS, CINTAS COM CATRACA, EQUALISADOR DE
PRESSÃO (CAT´S AYE - olho de gato), DESFORCIMENTROS (multiplicador de
força para sacar parafusos de roda) e acessórios para RODOAR.
SERVIÇOS: REFORMAS DE PNEUS (BORRACHAS BANDAG) PARA
CAMINHÕES, ONIBUS, CAMIONTES, TRATORES E MAQUINAS.
TRUCK CENTER: Alinhamento, Balanceamento, Desempeno de Eixo e Posto de
Molas.
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