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TRÊS ALAGOANOS ESTÃO NA
ETAPA NACIONAL DO CNA JOVEM

Três alagoanos representarão o estado na
etapa nacional do programa CNA Jovem,
iniciativa da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil – CNA – e do Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural – Senar – que prepara
novos líderes para o campo. Voltado para
brasileiros do meio rural, com espírito de
liderança e idade entre 22 e 30 anos, o programa
tem o objetivo de impulsionar ainda mais o setor
agropecuário.
As engenheiras agrônomas Ellen Rebeca
Lopes de Oliveira, 29 anos, de Maceió, e
Gilberlândia Ferro, 26, de Arapiraca, e o
zootecnista Davi Francisco da Silva, 23, também
da capital, foram selecionados entre os 11 jovens

alagoanos que participaram da etapa estadual
do programa.
Ellen desenvolveu um projeto de confecção
de uma armadilha com PVC para o controle e
monitoramento de pragas como Helicoverpa e
Spodoptera. Davi Francisco busca incorporar
subprodutos da agroindústria local na
fabricação de ração, com o intuito de reduzir os
custos com alimentação animal e o impacto
ambiental dos resíduos que retornam para a
natureza. Gilberlândia trabalha num projeto de
introdução de sorgo sacarino manejado com a
introdução de bactérias endofíticas – que
habitam o interior de plantas – para a produção
de etanol.
Os três alagoanos agora seguem para a
etapa nacional, com quatro encontros em
Brasília, entre março e julho. Eles serão
estimulados a construir e planejar sua trajetória
de liderança em uma das cinco dimensões:
sindical, institucional, política, empreendedora
ou acadêmica. Além disso, todos passam a
integrar a Rede CNA Jovem, que desenvolve
campanhas, missões nacionais e
internacionais.

INDICATIVO DE PREÇOS (20 a 26/01/2019)

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$)
170,00
162,00 a 165,00
200,00
125,00
(preço não informado)

quilo
litro
cx

3,94
1,28 (prç. básico)
90,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (DEZ/2018) R$ 0,6321
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$)
59,00
180,00 A 200,00
65,00 A 70,00
32,00
85,00 A 90,00
13,00 A 15,00
55,00
(preço não informado)
(preço não informado)

82,00

