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ÁLVARO ALMEIDA EMPOSSA MORGANA TAVARES NO CARGO
DE PRESIDENTE DO SINDICATO RURAL DE JUNQUEIRO
O presidente da Faeal ratificou a importância da classe para a
economia brasileira e parabenizou a nova diretoria, desejando sucesso
na gestão.
Na ocasião, a ex-presidente Zélia Batinga recebeu uma placa em
homenagem pela dedicação à manutenção do sindicato e
principalmente à defesa dos interesses dos produtores de Junqueiro
muito importante.
GOVERNO SANCIONA LEI QUE TRATA DO
FUNRURAL E DA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

(Maurício Lins Júnior, Ivaldo Rodrigues dos Santos, Morgana Tavares e
Álvaro Almeida)

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária no Estado de
Alagoas (Faeal), Álvaro Almeida, empossou Morgana Tavares como
presidente da Junta Governativa que irá comandar, provisoriamente, o
Sindicato dos Produtores Rurais de Junqueiro.
A solenidade, que foi realizada terça-feira passada, 09, no Clube
Municipal de Junqueiro Maria Élia de Almeida Cruz, contou com a
presença do secretário de Estado da Agricultura, Antônio Santiago, além
de demais autoridades do poder público municipal.
O Sindicato Rural de Junqueiro estava sem diretoria constituída
desde o final de 2012, quando a então presidente, Zélia Batinga, se
afastou do cargo por problemas de saúde.
A posse foi prestigiada também pelo presidente da Emater, Elizeu
Rego; Álvaro Vasconcelos, presidente do Sindicato Rural de Maceió;
Carlos Almeida, prefeito de Junqueiro; Jose Tavares Neto, vice-prefeito e
por Raimundo Tavares, ex-prefeito do município, além de Geraldo Novais
Agra Filho, prefeito de Carneiros. O evento contou também com a
participação de diversos produtores rurais da região.
Além de Morgana Tavares, a Junta Governativa é composta por
Ivaldo Rodrigues dos Santos, que assumiu o cargo de secretário, e
Maurício Lins Júnior, que ocupa a função de tesoureiro.
Liderança
Na oportunidade, em nome dos demais diretores, Morgana Tavares
agradeceu a confiança da diretoria da Faeal e se comprometeu a
regularizar, no menor espaço de tempo, a entidade sindical, convocando
os produtores rurais do município a se integrarem ao sindicato.

O governo sancionou com vetos a Lei 13.606, que define novas
regras para o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) e para
a renegociação de dívidas rurais.
Veja os principais pontos da nova lei:
- redução da alíquota de contribuição de 2% para 1,2%;
- todos os produtores rurais pessoas físicas e jurídicas terão a opção
de contribuir pela folha ou pelo faturamento a partir de 2019;
- quem tem dívidas com o Funrural vencidas até 30 de agosto de
2017 poderá aderir ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR);
- para a renegociação, o produtor deve procurar a Secretaria da
Receita Federal ou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
- na adesão ao PRR, o produtor terá de pagar uma entrada de 2,5%
do valor do passivo em até duas parcelas iguais, mensais e sucessivas, o
restante do passivo poderá ser parcelado em 176 vezes;
- redução de 100% dos juros de mora;
- encerrado o prazo do parcelamento, eventual resíduo da dívida
pode ser pago à vista ou parcelado em até 60 prestações;
DÍVIDAS RURAIS
- Para produtores rurais com dívidas junto ao BNB e BASA
contratadas até 31 de dezembro de 2011, na área da Sudam e Sudene, e
produtores rurais de todo país com débito rural inscrito em Dívida Ativa
da União (DAU), será estendido o prazo até 27 de dezembro de 2018 para
adesão à lei nº 13.340, de 2016, que concede rebates para liquidação
das dívidas rurais que chegam a 95%;
- O texto permite descontos para liquidação de dívidas rurais
contraídas por agricultores em cobrança pela AGU, que passam a ter os
mesmos rebates concedidos aos débitos inscritos em Dívida Ativa da
União.
Veja a matéria na íntegra e as Notas Técnicas no site
www.faeal.org.br

INDICATIVO DE PREÇOS (07 a 13/01/2018)
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 a 160,00
150,00 a 160,00
170,00
140,00 a 144,00
(preço não informado)

quilo
litro
cx

3,92
1,28 (prç. básico)
105,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (NOV/2017) R$ 0,6239
FONTE : SINDAÇÚCAR/AL

DESCRIÇÃO
UNIDADE
sc
Milho (60kg)
Mandioca
ton
sc
Farinha de mandioca (50kg)
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
RAÇÕES NORDESTE

PREÇO(R$)
43,80
450,00 A 550,00
120,00 A 150,00
36,00
80,00 A 85,00
13,00 A 15,00
50,00
1,00 A 1,30
2,10 A 2,80
76,00

