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SENAR-AL E TRT-AL FIRMAM PROTOCOLO DE INTENÇÕES
DE INCENTIVO A LEI DE APRENDIZAGEM NO CAMPO

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária no
Estado de Alagoas (Faeal) e do Conselho Administrativo do
Senar-AL, Álvaro Almeida, assinou, nesta segunda-feira, 13, o

protocolo de intenções firmado com o Tribunal Regional do
Trabalho em Alagoas (TRT/AL) com a finalidade de incrementar a
lei da aprendizagem (Lei nº 10.097/2000) no meio rural.
A assinatura do documento ocorreu durante a audiência
pública que deu início a 3ª Semana Nacional da Aprendizagem
2018 e que, nesta edição, tem como foco a formação de jovens
no meio rural.
“Aprendi muito nesta audiência pública e vi a preocupação
de todos com o cumprimento da lei da aprendizagem. O SenarAL e a Faeal sempre trabalharam, com recursos exclusivos dos
produtores rurais, com ações que objetivam a aprendizagem
não apenas do jovem, mas também da mulher e do homem do
campo. Mas, com a assinatura deste pacto, vamos fazer muito
mais, trabalhando para a construção de um Estado ainda
melhor”, afirmou Almeida.
Segundo ele, o Senar-AL já formou 34 turmas por meio do
programa Menor Aprendiz, capacitando 713 adolescentes. “Só
na última turma – com as aulas realizadas na usina Caeté – dos
25 alunos participantes, 14 já conquistaram o primeiro emprego
na própria unidade industrial. O setor rural, às vezes, é visto com
certa resistência, mas é um dos segmentos que contribui para a
formação profissional, geração de emprego e renda. “São
17.651 turmas realizadas, o que representa 314.337
pessoas atendidas pelo Senar em Alagoas,”, reforçou.
Na ocasião, a estudante Isabel Silva, ex-aluna do curso de
Mecanização do programa Menor Aprendiz do Senar-AL
realizado na usina Caeté, fez um depoimento de como a

INDICATIVO DE PREÇOS (12 a 18/08/2018)

CURSOS DA SEMANA (19 A 25/08/2018)
SENAR/FETAG:
Eletricista Rural................................................................Ibateguara;
Relações Interpessoais.................................................Major Isidoro;
Eletricista Rural...................................................União dos Palmares.

formação profissional abriu novas oportunidades em sua vida.
“A oportunidade não chega para todo mundo. E quando a
chance de fazer este curso apareceu, eu a segurei e ela mudou a
minha vida. Fiz um curso em uma área puramente masculina.
Quebramos paradigmas. Minha turma tinha 25 alunos e dez
eram mulheres. Por favor, continuem investindo na formação
dos jovens. Hoje, me sinto uma pessoa feliz”, afirmou,
emocionada, a estudante.
O presidente do Tribunal Regional do Trabalho, juiz Pedro
Inácio, destacou a ação do Senar na formação profissional e
lembrou da importância do programa Jovem Aprendiz e da
realização da audiência pública de incentivo a lei da
aprendizagem.
“Essa audiência serve para discutir essa travessia do jovem
para o mercado do trabalho. Neste sentido, a aprendizagem tem
sido decisiva com o Sistema S estando presente conosco nesta
jornada. Este evento também é uma oportunidade de
conscientizar as empresas e prestar um reconhecimento
aquelas que seguem a Lei da Aprendizagem”, afirmou.
Na audiência foram entregues Certificados de Distinção a
empresas que cumpriram o dever legal e social de oferecer, por
meio de quotas de aprendizagem, a contratação de jovens
conforme a Lei nº 10.097/2000.
A audiência pública é uma ação conjunta do TRT, Ministério
Público do Trabalho e da Superintendência Regional do
Trabalho em Alagoas, criada com a finalidade de analisar o
cumprimento da legislação sobre a aprendizagem profissional.

PECUÁRIA
DESCRIÇÃO
Boi gordo

FONTE :
MAFRIAL E OUTRAS

SENAR/SINDICATOS:
Processamento da Mandioca..............................................Arapiraca;
Vestimenta (básico).................................................................Belém;
Informática Básica......................................................Igaci e Penedo;
Laticínios e Vestimenta (básico)..........................................Junqueiro;
Arte Culinária Bolos e Tortas.................................Palmeira dos Índios;
Plantas Medicinais e Processamento de Polpas de Frutas..........São
Luís do Quitunde;
Artesanato Fibra de Bananeira, Associativismo, Mecanização Agrícola
e Informática Básica (móvel).........................................São Sebastião.

Vaca
Bezerro (até 9 meses)

SENAR/USINAS:
Eletricista Rural – JAA..........usina Caeté (em São Miguel dos Campos);
Administração Rural – JAA..............usina Seresta (em Teotônio Vilela);
Eletricista Rural – JAA................usina Serra Grande (São José da Laje).

Ovo Tipo Extra

FONTE :
MAFRIAL E OUTRAS

Suíno
Ovinos
Frango vivo

UNIDADE
arroba
arroba
arroba
arroba

AGRICULTURA
PREÇO (R$)
155,00
150,00 a 152,00
190,00 a 200,00
115,00 a 120,00
(preço não informado)

Leite (CPLA)
FONTE :
GRANJA ALMEIDA

quilo
litro
cx

4,66
1,28 (prç. básico)
90,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (JUL/2018) R$ 0,6796
FONTE : SINDAÇÚCAR/AL

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

FONTE : PROCOCO

Coco
Farelo de Soja

FONTE : PROCOCO
FONTE :
RAÇÕES NORDESTE

UNIDADE
sc
ton
sc
sc
sc
kg
sc
un
kg
sc

PREÇO (R$)
54,00
180,00 A 220,00
65,00 A 75,00
25,00
80,00 A 85,00
13,00 A 15,00
50,00
1,30 A 1,50
2,20 A 2,60
88,00

