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Revistas

Revista Lateks
A Revista Lateks é a única publicação especializada em heveicultura (seringueira) no Brasil. Bimestral. (suspensa)
Informações: http://www.lateks.com.br/
Cultivar Grandes Culturas
A revista Cultivar Grandes Culturas aborda assuntos relacionado à sanidade vegetal nas culturas graníferas, algodão e
cana. Entendemos sanidade como um conceito amplo, que vai desde a escolha da semente adequada até as corretas
técnicas de colheita e armazenamento, passando pelo controle de pragas, doenças e plantas daninhas. Dispomos
também de outras revistas, especializadas em hortaliças e frutas, máquinas agrícolas e bovinocultura de corte.
Informações: http://www.cultivar.inf.br/
Rubber Asia
A Rubber Asia é a mais prestigiada revista internacional sobre borracha, de ampla circulação na Ásia e ganhando
popularidade na Europa e EUA. A revista cobre todos os setores, desde a plantação até a indústria consumidora de
borracha, passando por mercado, tecnologia, pesquisa, companhias e personalidades.
Informações: http://www.rubberasia.com/
Anuário Brasileiro da Borracha
O Anuário Brasileiro da Borracha é uma publicação destinada ao setor de borracha e plástico, sendo distribuído entre
as montadoras de automóveis, os fabricantes de artefatos leves, pneus, camelback, calçados, instituições de pesquisa,
órgãos governamentais e universidades.
Informações: http://www.borrachaatual.com.br/
Borracha Atual
A revista Borracha Atual, da Editora Borracha Atual Ltda., é uma publicação destinada ao setor de borracha, sendo
distribuída entre as montadoras de automóveis, os fabricantes de artefatos leves, pneus, calçados, instituições de pesquisa,
órgãos governamentais e universidades.
Informações: http://www.borrachaatual.com.br/
Pesquisa FAPESP
A revista Pesquisa FAPESP é editada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e foi
lançada há três anos. O objetivo desta publicação é o de difundir e valorizar os resultados da produção científica e
tecnológica brasileira.
Informações: http://www.revistapesquisa.fapesp.br/
Agroanalysis
A Revista Agroanalysis, editada pela FGV, tem finalidade técnica e abordagem analítica dos assuntos relevantes para o
Agronegócio brasileiro. Procura atingir um público diversificado de tomadores de decisão e formadores de opinião,
envolvendo empresários, profissionais da área, produtores rurais, pesquisadores, estudantes e quantos se interessam
pela economia agrícola.Informações: http://www.agroanalysis.com.br/
Conjuntura Econômica
Assine com desconto a mais importante revista brasileira de economia. Conjuntura Econômica é da FGV. Você lerá a
opinião dos mais importantes analistas de mercado, empresários e economistas. Conjuntura Econômica publica artigos,
entrevistas e reportagens e os mais importantes indicadores; inclusive os setoriais. Rankings das maiores S/A não
financeiras, dos bancos e das seguradoras e empresas de previdência também são destaque. O assinante tem acesso à
versão eletrônica no site da revista e ainda recebe por e-mail atualizações de índices e análises sobre o cenário
econômico.Informações: http://www.fgv.br/ibre/cecon/
Plásticos em Revista
A Plásticos em Revista é o resultado da pesquisa encomendada pela editora Definição e realizada pela Marplan.
Especializada no setor plástico, há 38 anos, cobre os principais eventos do Brasil e exterior, analisa fatos e ajuda o
empresariado a traçar novos rumos.
Informações: http://www.plasticosemrevista.com.br/
http://borrachanatural.agr.br/cms
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Safra - Revista do Agronegócio
A Safra - Revista do Agronegócio é uma publicação voltada exclusivamente ao mercado responsável por 27% do PIB do
Brasil. Ao entrar em seu quarto ano de circulação, o veículo conquistou a credibilidade do mercado nacional pela sua alta
qualidade editorial e gráfica. Com informações objetivas sobre todos os segmentos que englobam o agronegócio
brasileiro, a revista tem sede em Goiânia/GO.Informações: http://www.revistasafra.com.br/
O Agronômico
O Agronômico é um boletim técnico-informativo elaborado pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC). É parte integrante
da Série Técnica Apta, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento (SAA) do Governo do Estado de São Paulo.
Informações: http://www.iac.sp.gov.br/OAgronomico/
Destaque:
Uma história de sucesso: a seringueira no Estado de São Paulo. O Agronômico. Campinas, v.54, n.1, 2002. 54p. (Série
Técnica Apta). http://www.iac.sp.gov.br/OAgronomico/541/index.htm
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