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IBGE VAI DIVULGAR RESULTADO PRELIMINAR
DO CENSO AGROPECUÁRIO EM JULHO
Brasília (10/04/2018) – O Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) vai divulgar o resultado preliminar do Censo
Agropecuário Brasileiro em julho. A informação foi anunciada
durante evento realizado na Câmara dos Deputados na terça
(10).
De acordo com o Superintendente Técnico da CNA, Bruno
Lucchi, que acompanhou o evento, a Confederação atuou de
maneira direta na mobilização de parlamentares para a
aprovação da emenda que destinou recursos para a realização
do censo, após 11 anos da última pesquisa que ocorreu em
2006.
“Com a divulgação dos dados, teremos a possibilidade de
criar alguns indicadores específicos sobre o setor e utilizá-los de
maneira estratégica na implantação de políticas públicas para,
por exemplo, aumentar a competitividade da agropecuária
brasileira”, afirmou Lucchi.
Junto com outras entidades, a CNA também mobilizou
produtores rurais sobre a importância de responderem a
pesquisa. O Censo agropecuário já alcançou mais de 5 milhões
de estabelecimentos rurais em todo o país, abrangendo uma

área de mais de 340 milhões de hectares.
Segundo o gerente técnico do Censo Agropecuário,
Antônio Florido, a coleta dados em que os recenseadores
percorrem os imóveis rurais está praticamente encerrada. “Até
o final de abril, vamos retornar a campo para a revisão de
alguns dados e checagem da veracidade de algumas
informações”, destacou.
Entre os dados que serão divulgados estão informações
sobre a caracterização de produtores, de estabelecimentos, do
uso da terra, irrigação, quantidade de animais e quantidade
produzida dos principais produtos da agropecuária. Durante o
evento, também foi anunciada a realização do censo
demográfico em 2020.
O presidente do IBGE, Roberto Olinto, afirmou que os
dados obtidos no censo possibilitam conhecimento sobre
hábitos e distribuição da população. “É um dos itens para
atender uma agenda de desenvolvimento sustentável,
estabelecida pelos países que fazem parte das Nações Unidas.
Isso representa uma base de uma série de indicadores para o
desenvolvimento sustentável”, pontuou.

CURSOS DA SEMANA (15 A 21/04/2018)
CONVÊNIOS
SENAR/GRUPO LUIZ JATOBÁ: Irrigação Agrícola e Mecanização Agrícola.............................................................São Miguel dos Campos
SENAR/SEBRAE: Programa Negócio Certo Rural........................................................................Penedo, Piaçabuçu e São Luís do Quitunde
Barragem Subterrânea...................................................................................................................................................São José da Tapera.
SENAR/SINDICATOS: Eletricista Rural..........................................................................................................................................Junqueiro;
Conservação do Solo....................................................................................................................................................................Arapiraca;
Informática Básica.........................................................................................................................................................Palmeira dos Índios;
Programa Mulheres em Campo – Diagnóstico e Empreendedorismo................................................................................................Penedo;
Processamento de Polpas de Frutas...........................................................................................................................................Porto Calvo;
Olericultura Básica (hortaliças)....................................................................................................................................São Luís do Quitunde;
Informática Básica (móvel).................................................................................................................................................................Viçosa.
SENAR/USINAS: Eletricista Rural – JAA.......................................................................................Usina Caeté (em São Miguel dos Campos)

INDICATIVO DE PREÇOS (08 a 14/04/2018)
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
150,00 a 152,00
175,00 a 190,00
120,00
(preço não informado)

quilo
litro
cx

3,04
1,28 (prç. básico)
115,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (MAR/2018) R$ 0,6215
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$)
54,00
300,00 A 350,00
90,00 A 120,00
33,00
80,00 A 85,00
13,00 A 15,00
57,00
1,20 A 1,70
2,20 A 2,60
86,00

