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SLC Agrícola compra terras em Mato Grosso
Investimento é de R$ 77,9 milhões

A SLC Agrícola comprou, por meio da sua controlada SLC LandCo Empreendimentos Agrícolas, 13.288 hectares de terras em
Mato Grosso. O investimento é de R$ 77,9 milhões. Da extensão total das terras, 5,4 mil hectares são agricultáveis e serão
arrendados para a SLC Agrícola ou alguma de suas subsidiárias a partir da safra 2016/17.  O restante da área será dedicado à
reserva legal.
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A magia do vinho no sudoeste da França - Fernando Dourado Filho conta como a
bebida pode mudar o rumo dos negócios

A Pauliceia desvairada - São Paulo tem uma legião de fãs e que certamente não a
trocam por lugar nenhum no mundo

Artecola: o impulso que vem de fora - Presente em sete países, empresa colhe os
frutos da internacionalização

As micromultinacionais e como elas definirão nossa era - Como as empresas
pequenas entram em mercados globais

Crise é uma oportunidade para empreender - Mas antes de começar um próprio
negócio, é preciso fazer uma autoanálise

É preciso olhar além do umbigo - A empresa era ótima. De repente, estávamos em
crise. O que fazer?
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