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ÁLVARO ALMEIDA DESTACA INICIATIVA DE RENAN FILHO
EM ADOTAR POLÍTICA DE INCENTIVO À CULTURA DA CANA EM AL
e do presidente da Faeal, a reunião contou com a
presença de José Carlos Lira (Federação da Indústria/AL);
Edgar Antunes (Asplana); Kennedy Calheiros (Associação
Comercial/AL); Pedro Robério (Sindaçúcar) e Cícero
Domingos (Federação dos Trabalhadores (Fetar-AL).
O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária
no Estado de Alagoas (Faeal), Álvaro Almeida, participou
na quarta-feira passada, 13, de uma reunião com os
governadores de Alagoas e Pernambuco. Na pauta do
encontro, realizado no Palácio Campo das Princesas, a
política de incentivo fiscal adotada no Estado e que
contribuiu para a recuperação da atividade canavieira
pernambucana.
“Este encontro foi de suma importância. O
governador Renan Filho foi verificar e absorver o que o
governador Paulo Câmara fez para recuperar o setor
sucroenergético pernambucano. Neste sentido, temos a
certeza de que adotará o mesmo modelo aqui em
Alagoas. Em nome do setor, registramos o nosso
agradecimento ao governador Renan Filho, pela
iniciativa”, afirmou Almeida.
Além dos chefes do Poder Executivo dos dois Estados

SITUAÇÃO DO LEITE PREOCUPA
FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA
A redução do ICMS, proposta pelas indústrias de
laticínios Nestlé e Tangará, ao governo de Pernambuco,
prejudicará todos os produtores de leite do Nordeste,
especialmente o de Alagoas e de Pernambuco.
Assim, nesta quarta-feira (12/06), preocupada com a
possibilidade de que esta proposta seja aceita, a
Federação da Agricultura/AL, representada por seu
diretor, Domício Silva - que é também presidente da
Associação dos Criadores/AL - e do produtor de leite
Rogério Medeiros, participou de uma audiência pública
na Assembleia Legislativa daquele Estado,
posicionando-se contrária a esta forma de benefício
fiscal, pois, além de prejudicar diretamente o pequeno e
médio produtor da região Nordeste, reduzirá em muito o
número de empregos diretos e indiretos, proporcionados

AVISO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL –
PESSOA FÍSICA
O produtor rural - pessoa física que não efetuou o
pagamento da Contribuição Sindical/18 dentro do prazo
legal (22/05/18), deve comparecer ao Departamento
Sindical da Federação da Agricultura, ou entrar em contato
com a sra. Carla Lima, através do fone (82) 3217-9803, ou email carla@senar-al.org.br. É a contribuição sindical que
permite à CNA e à Faeal defender as causas de interesse do
produtor rural.

INDICATIVO DE PREÇOS (10 a 16/06/2018)

CURSOS DA SEMANA (17 A 23/06/2018)
SENAR/GRUPO LUIZ JATOBÁ:
Irrigação Agrícola (Educação Ambiental)....São Miguel dos
Campos.
SENAR/SINDICATOS:
Pintura em Tecidos...............................................Arapiraca;
Informática Básica (móvel) e Industrialização de
Doces................................................................. Junqueiro ;
Informática Básica................Maceió e Santana do Ipanema;
Eletricista Rural.....................Palmeira dos Índios e Pindoba;
Fruticultura (enxertia)...............................................Penedo;
Associativismo...................................Porto Real do Colégio;
Bovinocultura de Leite (alimentação)....Santana do Ipanema
Processamento da Mandioca.................S. Luiz do Quitunde.
SENAR/USINAS:
Primeiros Socorros....................................usina Camaragibe
(em Matriz de Camaragibe).

pelo segmento.
“A decisão está nas mãos do governador de
Pernambuco, que deverá aceitar ou não a essa proposta.
Esperamos que prevaleça o bom senso, pois a crise
enfrentada pelos nossos produtores de leite, provocada pela
seca e outros fatores, já dificulta sobremaneira a produção e
comercialização do produto e, se for acatada, afetará ainda
mais o setor, inclusive, ontem, na audiência acima
comentada, aproveitei a oportunidade para alertar
pessoalmente o governador Paulo Câmara sobre a
gravidade desse assunto”, disse Álvaro Almeida, presidente
da Faeal.

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
190,00 a 200,00
110,00 a 115,00
(preço não informado)

quilo
litro
cx

4,39
1,28 (prç. básico)
72,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (MAI/2018) R$ 0,6620
FONTE : SINDAÇÚCAR/AL

DESCRIÇÃO
UNIDADE
sc
Milho (60kg)
Mandioca
ton
Farinha de mandioca (50kg) sc
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
200,00 A 250,00
90,00 A 120,00
34,00
80,00 A 85,00
13,00 A 15,00
52,00
1,30 A 1,50
2,20 A 2,80
88,00

