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ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O CURSO TÉCNICO
DE NÍVEL MÉDIO EM AGRONEGÓCIO 2018.1 (E-TEC)
Estão abertas as inscrições para o processo
seletivo para o curso Técnico de Nível Médio
em Agronegócio 2018.1, com carga horária de
1230 horas, sendo 20% presencial e 80% na
modalidade a distância.
O curso tem como objetivo a formação de
técnicos de nível médio, na gestão do
agronegócio, habilitados para atuação nos
diferentes segmentos e cadeias produtivas da
agropecuária brasileira. O técnico em
agronegócio sairá apto a atuar em
propriedades rurais, empresas comerciais,
estabelecimentos agroindustriais, empresas
de assistência técnica, extensão rural e
pesquisa.
A grande vantagem do curso é que o
mercado não para de crescer, e, atualmente, é
o carro-chefe da economia brasileira. Assim, o
ingresso no mercado de trabalho torna-se
mais rápido e mais acessível.
Para maiores informações, acessar o site
http://ead.senar.org.br/wp-content/uploads/
2018/01/20180116_EDITAL_Processo_Seleti
vo_20181_.pdf, ou através do fone: (82)
3217-9826 (Luana Torres)

PROGRAMA MAIS PASTO 2018
Nesta sexta-feira (2), foi realizado, na
fazenda Três Irmãos, do proprietário Pedro
Madeiro, um dia de campo para encerramento
da quinta turma do Programa Mais Pasto.
Nesse evento, os participantes e
convidados tiveram a oportunidade de
observar todo o conhecimento - teórico e
prático - que o Programa proporcionou ao
produtor, tais como reservatório de água,
sombra artificial, plantação da árvore Nim,
para sombra natural, lotes de animais, área de
lazer, piqueteamento do pasto, contraste de
piquetes entre setores e muito mais.
Ainda estão abertas as inscrições para
produtores que queiram participar da Turma 7
do Mais Pasto. A Turma 6 está em andamento.
Maiores informações através do fone: (82)
3217-9826 (Luana Torres)
O Programa Mais Pasto já atendeu cerca de
120 produtores de todo o estado e vem
trazendo resultados satisfatórios e inovação na
pecuária alagoana.

INDICATIVO DE PREÇOS (28/01 a 03/02/2018)
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 a 160,00
150,00 a 156,00
175,00 a 190,00
140,00 a 144,00
(preço não informado)

quilo
litro
cx

3,60
1,28 (prç. básico)
110,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (JAN/2018) R$ 0,5942
FONTE : SINDAÇÚCAR/AL

DESCRIÇÃO
UNIDADE
sc
Milho (60kg)
Mandioca
ton
sc
Farinha de mandioca (50kg)
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$)
43,80
350,00 A 450,00
100,00 A 150,00
36,00
80,00 A 85,00
13,00 A 15,00
42,00
1,00 A 1,30
2,10 A 2,60
76,00

