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PRODUTORRURAL
NOTICIÁRIOFAEAL/SENAR

CNA APRESENTA PROGRAMA DE
BENEFÍCIOS PARA PRODUTORES

Bem + Agro foi apresentado por Wilson Brandão,
coordenador do Departamento Sindical da CNA

Presidentes de sindicatos rurais, gestores
da Federação da Agricultura do Estado de
Alagoas – Faeal – e do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – Senar AL –
conheceram, na última terça-feira, 11, o
programa Bem+Agro, plataforma de
benefícios criada pela Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA – para
bonificar produtores rurais sindicalizados e
adimplentes.
O programa Bem+Agro é uma plataforma
digital onde os produtores rurais podem
acumular agros – moeda virtual criada para o

sistema – e trocar por ofertas e outros
benefícios. Para ganhar agros, basta ter
alguns comportamentos como se inscrever e
concluir cursos do Senar; compor chapa para
diretoria de sindicato; participar de
assembleias e outros eventos.
Entre os benefícios, os produtores rurais
terão acesso a condições especiais em
empresas parceiras, a exemplo de descontos
em planos de saúde, serviços laboratoriais,
passagens aéreas, insumos para o
agronegócio, cursos de graduação e livros,
além de acesso VIP a eventos do setor.
Também receberão cartilhas de processos
produtivos e poderão formar turmas
exclusivas para cursos do Senar; indicarão
estudantes para o programa CNA Jovem;
terão acesso prioritário a serviços prestados
pelos sindicatos, como assessorias jurídica e
contábil, bem como à Assistência Técnica e
Gerencial do Senar.
A previsão de início de funcionamento do
Bem+Agro é para o próximo dia 3 de
fevereiro.

INDICATIVO DE PREÇOS (09 A 15/12/2018)

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

4,17
1,28 (prç. básico)
78,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (NOV/2018) R$ 0,6269
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
35,00
80,00 A 85,00
13,00 A 15,00
59,00
(preço não informado)
(preço não informado)

84,00

