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PROGRAMA MAIS PASTO É INÉDITO NO BRASIL

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
– Senar Alagoas –, com o apoio da
Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado – Faeal – oferece um modelo inédito
no país de assistência técnica para
pecuaristas. Realizado em parceria com o
Sebrae, por meio do Sebraetec, o Mais Pasto
auxilia os produtores na busca por
alternativas que permitam o aumento da
produtividade, tanto na pecuária de corte
como leiteira. Ao todo, cerca de 160
pecuaristas já foram capacitados.
O Mais Pasto capacita pequenos e médios
pecuaristas para a utilização racional da
pastagem e a gestão da propriedade rural. A

partir do diagnóstico da situação de cada
propriedade, um plano de melhorias, ações e
investimentos é elaborado. Além da
consultoria coletiva, o programa garante
acompanhamento técnico, com visitas
mensais de instrutores do Senar às
propriedades.
A capacitação gerencial é feita com base nos
três orçamentos da pecuária: alimentar,
financeiro e de serviços e mão de obra. As
tecnologias aplicadas não demandam
investimento elevado e ao mesmo tempo
tornam a produção mais efetiva.
A Fazenda Árvore Comprida, no município de
Campo Alegre, começou a ser acompanhada
pelo programa Mais Pasto em fevereiro do
ano passado. Com a implantação do sistema
Voisin de pastoreio, o índice de unidade
animal por hectare saltou de 1 para 2,07
UA/ha.
Thiago Maia, proprietário da fazenda,
comemora os resultados. “Todo o gado que
criávamos em 100% da propriedade, hoje
conseguimos criar em 40%. O índice de
retorno é altíssimo”, avalia.

INDICATIVO DE PREÇOS (03 a 09/02/2019)

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
quilo
litro
cx

PREÇO(R$)
170,00
163,00 A 165,00
200,00
122,00 A 125,00
(não informado)
4,05
1,28 (prç. básico)
96,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (JAN/2019) R$ 0,6192
FONTE : SINDAÇÚCAR/AL

DESCRIÇÃO
UNIDADE
Milho (60kg)
sc
Mandioca
ton
Farinha de mandioca (50kg) sc
Algodão em caroço (30kg)
sc
Mamona em grão (30kg)
sc
kg
Sementes selecionadas
Farelo de algodão (50kg)
sc
un
Coco
kg
Coco
Farelo de soja
sc

Maiores informações encontram-se no site www.faeal.org.br

PREÇO(R$)
54,00
180,00 A 200,00
60,00 A 65,00
35,00
85,00 A 90,00
13,00 A 15,00
56,00
(não informado)
(não informado)
82,00

