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CONCLUÍDAS AS NEGOCIAÇÕES DA CONVENÇÃO
COLETIVA DO TRABALHO RURAL 2017/2018
Foram concluídas na tarde desta quarta-feira
(13/12), as negociações referentes à nova
Convenção Coletiva do Trabalho Rural – período de
1º/11/2017 a 31/10/2018. O novo piso rural foi
calculado utilizando-se o índice de correção de
12,67% acima do índice oficial de inflação,
alcançando o valor de R$ 990,00 por mês. Todas as
cláusulas sociais da convenção anterior foram
mantidas, com exceção, do “caput” da cláusula 43ª,
que altera o recolhimento da contribuição sindical
da classe trabalhadora, aos sindicatos da categoria,
de 2% para 3,5%. A FAEAL participou das
negociações através do presidente Álvaro Almeida
e do assessor técnico Noel Loureiro.

4º SEMINÁRIO DE GRÃOS
Foi realizado no Centro de Convenções de
Maceió, nos dias 14/15 do corrente, com grande
sucesso, o 4º Seminário de Grãos, promovido pelo
governo do Estado, através da Secretaria de
Agricultura, em parceria com o Sebrae/AL, Embrapa
e Federação da Agricultura (Faeal).
O evento teve como objetivo mostrar aos
produtores alagoanos a oportunidade de se
produzir milho e soja não só para abastecer o
mercado interno, mas também para exportação.
O evento contou com a participação de Alysson

Paulinelli, ex-ministro da Agricultura e fundador da
Embrapa, além de vários outros palestrantes. Na
oportunidade, foram homenageados diversos
produtores de grãos em Alagoas, dentre outros.

CONVITE
A Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado de Alagoas - Faeal e a Prefeitura Municipal
de Igreja Nova convidam os produtores rurais da
região e os demais interessados para participar do
Encontro para Discussão da Produção de Arroz do
Baixo São Francisco, na próxima segunda-feira
(18/12), às 9h, na sede da Câmara dos Vereadores
daquele município.
O encontro contará com a participação do
superintendente do Banco do Nordeste do Brasil,
Wesley Maciel, que apresentará as novas linhas de
crédito para os produtores. Participará também do
evento o diretor do Grupo Santana, Ivanilson
Araújo, representando a indústria de
beneficiamento de arroz na região.
Na oportunidade, a Câmara de vereadores
entregará o título de Cidadão Honorário de Igreja
Nova a Álvaro Vasconcelos, agropecuarista e
presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de
Maceió.

INDICATIVO DE PREÇOS (10 a 16/12/2017)
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

3,17
1,28 (prç. básico)
120,00

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
400,00 A 500,00
150,00 A 160,00
37,00
85,00 A 90,00
13,00 A 15,00
56,00
1,30 A 1,40
2,10 A 2,80
69,00

