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CONSELHEIROS DO SENAR AL VISITAM
BARRAGENS SUBTERRÂNEAS NO SERTÃO

Visita à barragem construída por meio do convênio Sertão Empreendedor

Membros do Conselho de Administração do Senar em Alagoas
viajaram até São José da Tapera, na última terça-feira, 30 de outubro,
para ver de perto as barragens subterrâneas que têm garantido
água, o ano inteiro, para agricultores do município. A visita foi
acompanhada por dirigentes da Fetag AL e do sindicato rural local.
Uma dessas barragens foi construída no povoado Olho D'água do
Padre, por meio de uma parceria entre o Senar e o Sebrae em
Alagoas, no convênio Sertão Empreendedor, com investimento
básico de R$12 mil.
O convênio Sertão Empreendedor envolve, além da construção

das barragens subterrâneas, a capacitação das comunidades
beneficiadas nas áreas de agricultura, pecuária, atividades de apoio
e alfabetização de jovens e adultos. Durante quatro anos, cerca de
dois mil agricultores foram capacitados.
O produtor Edésio Melo, conhecido como “Seu Dedé”,
morador do Sítio Bananeira, participou de capacitações e hoje
constrói barragens subterrâneas na região. A mais antiga,
localizada na propriedade dele, foi construída manualmente, há dez
anos, e tem capacidade para 750 milhões de litros d'água. Levou
cerca de um ano para ser concluída. “Tenho água o ano inteiro para
irrigar as minhas plantações e, o que produzo, consigo vender para
merenda escolar e nas feiras livres de São José da Tapera e outros
três municípios. Hoje, oito famílias mantém o sustento graças à
barragem subterrânea. Água, para nós, é vida”, diz o agricultor.
Para o presidente do Conselho de Administração do Senar AL,
Álvaro Almeida, é importante que o poder público invista nas
barragens subterrâneas. “Tivemos aqui, em São José da Tapera, a
prova de que é possível, com poucos recursos financeiros, garantir a
produtividade e a permanência do homem do campo, mesmo nas
regiões mais secas. Nós, que integramos o setor produtivo de
Alagoas, faremos uma interlocução com o Governo do Estado, para
que incentive a construção de outras barragens no sertão
alagoano”, afirma.

CURSOS DA SEMANA (04 A 10/11/2018)
CONVÊNIOS
SENAR/SEBRAE: Programa Negócio Certo Rural, em Igreja Nova, Inhapi, Major Isidoro e Matriz de Camaragibe.
SENAR/SINDICATOS/LUNA AVÍCOLA: Avicultura Básica (JAA), em Arapiraca.
SENAR/SINDICATOS/PREFEITURAS: Programas Especiais Saúde da Mulher e Saúde do Homem, em Mar Vermelho.
SENAR/SINDICATOS: Programa Mulheres em Campo, em Arapiraca e Penedo; Olericultura Básica (Hortaliças), em Porto Calvo e
Teotônio Vilela; Arte Culinária Bolos e Tortas e Pintura em Tecido, em Arapiraca; Vestimenta (Curso Básico), em Junqueiro e Palmeira
dos Índios; Fabricação de Pães Caseiros, Laticínios e Vestimenta (Moda Íntima), em Minador do Negrão; Associativismo e Informática
Básica (Móvel), em Penedo; Bordado Ponto Cruz e Informática Básica, em São Luís do Quitunde.
SENAR/USINAS: Defensivos Agrícolas, na Usina Caeté, em São Miguel dos Campos; Eletricista Rural (JAA), na Usina Serra Grande
(São José da Laje) e na Usina Marituba (em Igreja Nova).

INDICATIVO DE PREÇOS (28/10 a 03/11/2018)

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
150,00 a 152,00
190,00 a 200,00
117,00 a 122,00
(preço não informado)

quilo
litro
cx

(preço não informado)

1,28 (prç. básico)
(preço não informado)

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (SET/2018) R$ 0,7013
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
27,00
80,00 A 85,00
13,00 A 15,00
(preço não informado)
(preço não informado)
(preço não informado)
(preço não informado)

