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PROGRAMA MAIS PASTO
INSCREVE PARA OITAVA TURMA
Excelente oportunidade de qualificação para produtores
que buscam alternativas para aumentar a produtividade na
pecuária de corte ou leiteira, o Programa Mais Pasto, iniciativa
inédita no País, criado pela Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de Alagoas (Faeal) em parceria com o Senar AL, abre
inscrições nesta segunda-feira, 12, para a oitava turma nível 1.
As inscrições são feitas exclusivamente na sede da Faeal. Para
se inscrever, basta apresentar o NIRF, número de inscrição da
propriedade na Receita Federal, e estar em dia com a
contribuição sindical.
O Mais Pasto tem o objetivo de qualificar a produção
pecuária alagoana, por meio da difusão de conhecimentos
sobre utilização racional da pastagem e gestão da propriedade
rural. O programa contribui para o aproveitamento do
potencial de produção dos pastos e melhoria dos resultados
econômicos da propriedade, mostrando que a pecuária pode
ser alternativa viável de ocupação de terras tradicionalmente
destinadas ao cultivo da cana-de-açúcar.
O conhecimento é transmitido por meio de um trabalho de
consultoria coletiva, com encontros periódicos na sede do
Senar AL, em Maceió. Além disso, ocorrem visitas técnicas e de

auditoria às propriedades rurais. Durante 15 meses, os
pecuaristas aprendem sobre orçamento alimentar, financeiro
e de serviços e mão de obra. Além da utilização de
tecnologias, trabalham a gestão do empreendimento, a partir
de uma orientação multidisciplinar, com foco na geração de
renda para pecuaristas, seus familiares e funcionários.
Mais informações sobre o programa estão disponíveis no
site senar-al.org.br.

FEBRE AFTOSA
A Federação da Agricultura lembra aos pecuaristas que a
2ª etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre
Aftosa/2018, que teve início no dia 1º/11, encerrar-se-á no
dia 30/11 e não será prorrogada. “É importante que os
companheiros continuem a vacinar seu rebanho, façam a
declaração e só transitem com animais com a Guia de Trânsito
Animal (GTA), pois se alcançarmos 100% de vacinação nesta
etapa e nas de 2019, em 2020 o Ministério da Agricultura
reconhecerá Alagoas como status de zona livre sem
vacinação” disse Álvaro Almeida presidente da Faeal.

CURSOS DA SEMANA (11 A 17/11/2018)
CONVÊNIOS
SENAR/SINDICATOS/LUNA AVÍCOLA: Avicultura Básica (JAA), em Arapiraca.
SENAR/SEBRAE: Programa Negócio Certo Rural, em Igreja Nova, Inhapi, Major Isidoro e Matriz de Camaragibe.
SENAR/SINDICATOS/PREFEITURAS: Programas Especiais Saúde da Mulher e Saúde do Homem, em Mar Vermelho.
SENAR/SINDICATOS: Programa Mulheres em Campo, em Arapiraca e Penedo; Olericultura Básica (Hortaliças), em Porto Calvo e
Teotônio Vilela; Pintura em Tecido e Arte Culinária Bolos e Tortas, em Arapiraca; Vestimenta (Curso Básico), em Junqueiro; Fabricação
de Pães Caseiros, Laticínios e Vestimenta (Moda Íntima); em Minador do Negrão; Vestimenta (Curso Básico), em Palmeira dos Índios;
Associativismo e Informática Básica (Móvel), em Penedo; Bordado Ponto Cruz e Informática Básica, em São Luís do Quitunde.
SENAR/USINAS: Eletricista Rural (JAA) e Defensivos Agrícolas, na Usina Caeté (em São Miguel dos Campos); Eletricista Rural (JAA),
na Usina Serra Grande (em São José da Laje) e na Usina Marituba (em Igreja Nova).

INDICATIVO DE PREÇOS (04 a 10/11/2018)

AGRICULTURA

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

UNIDADE
arroba
arroba
arroba
arroba

PREÇO (R$)
160,00
155,00
190,00 a 200,00
120,00 a 122,00
(preço não informado)

quilo
litro
cx

3,90
1,28 (prç. básico)
90,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (OUT/2018) R$ 0,7013
FONTE : SINDAÇÚCAR/AL

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

PREÇO(R$)
54,00
180,00 A 200,00
65,00 A 70,00
34,00
85,00 A 90,00
13,00 A 15,00
59,00
0,80 a 1,10
1,50 a 2,10
86,00

