COLUNADO

PRODUTORRURAL
NOTICIÁRIOFAEAL/SENAR

LUCIANO BARBOSA PRESTIGIA ESTANDE
DA FAEAL E DO SENAR DURANTE EXPOAGRO

O vice-governador Luciano Barbosa visitou o
estande da Federação da Agricultura/AL (Faeal) e
do SENAR/AL, durante a Expoagro, em outubro
passado, como também, o estande da
Associação dos Criadores de Alagoas (ACA).
À época, Luciano Barbosa, que estava
exercendo o cargo de governador em exercício,
ao prestigiar o evento, acompanhado de Álvaro

Almeida, presidente da Faeal; André Ramalho e
de Domicio Silva, presidentes do Sindleite/AL e
da Aca, respectivamente, além de ficar
entusiasmado com o grande número de animais
das mais diversas raças, de criadores alagoanos
e de outros estados, parabenizou os
representantes das entidades pelo trabalho que
vem sendo feito, sobretudo pela contribuição do
seguimento ao desenvolvimento de Alagoas,
ressaltando que a parceria com o governo de
Renan Filho deverá ser cada vez mais
fortalecida.
INICIADA RODADA DE NEGOCIAÇÃO DA
CAMPANHA SALARIAL DO SETOR
CANAVIEIRO

Foi realizada nesta quinta-feira (9), na sede
da Federação da Agricultura/AL, a primeira
reunião da rodada de negociação da campanha

INDICATIVO DE PREÇOS (5 a 11/11/2017)

CURSOS DA SEMANA (12 A 18/11/2017)
SENAR/FETAG:
Informática Básica – Móvel
............................................Porto de Pedras
Informática Básica
.....................................................Novo Lino
SENAR/SEBRAE:
Bovinocultura de Leite – Ordenha Manual
................................................Major Izidoro
SENAR/SINDICATOS:
Informática Básica
.......................................Palmeira dos Índios
Avicultura Básica – JAA
......................................................Arapiraca

salarial 2017/2018, dos trabalhadores rurais do
setor sucroenergético.
O encontro contou com a presença de
representantes da classe patronal - formada pela
Faeal, Sindaçúcar/AL e Asplana -, e dos
trabalhadores rurais, composta pela Federação
dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de
Alagoas (Fetag-AL) e pela Federação dos
Trabalhadores Assalariados Rurais (Fetar-AL).
Na oportunidade, os trabalhadores canavieiros
tiveram a data-base da categoria fixada em 1º de
novembro - assegurada pela classe patronal.
Entre as principais reivindicações dos
trabalhadores canavieiros, para o novo acordo
coletivo, estão o reajuste salarial de 15% sobre o
piso da categoria e o um gatilho de R$ 40, que só
será acionado caso o valor do novo salário mínimo
nacional de 2018 seja igual e/ou superior ao piso
canavieiro.

AGRICULTURA

PECUÁRIA
DESCRIÇÃO
FONTE :
Boi gordo MAFRIAL
E OUTRAS
FONTE :
Vaca
MAFRIAL E OUTRAS
Bezerro (até 9 meses)
Porco
Ovinos:
Frango vivo
Leite (CPLA)
FONTE :
Ovo Tipo Extra GRANJA
ALMEIDA

UNIDADE
arroba
arroba
arroba
arroba

PREÇO (R$)
155,00
152,00
175,00 a 190,00
140,00
(preço não informado)

quilo
litro
cx

3,04
1,28 (prç. básico)
120,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (OUT/2017) R$ 0,6086
FONTE : SINDAÇÚCAR/AL

DESCRIÇÃO
UNIDADE
sc
Milho (60kg)
Mandioca
ton
Farinha de mandioca (50kg) sc
sc
Algodão em caroço (30kg)
sc
Mamona em grão (60kg)
kg
Sementes selecionadas
sc
Farelo de algodão (50kg)
un
Coco
FONTE : PROCOCO
Coco
FONTE : PROCOCO
kg
Farelo de soja FONTE :
sc

Maiores informações encontram-se no site www.faeal.org.br

RAÇÕES NORDESTE

PREÇO(R$)
43,80
400,00 A 500,00
150,00 A 160,00
37,00
85,00 A 90,00
13,00 A 15,00
57,00
1,20 A 1,50
2,10 A 2,80
69,00

