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SENAR AMPLIA NÚMERO DE ESTADOS CREDENCIADOS
PARA LEVAR TECNOLOGIAS SOCIAIS AO CAMPO
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar) amplia sua participação na concorrência do
Programa Nacional de Apoio à Captação de Água
de Chuva e outras Tecnologias Sociais (Programa
Cisternas) do Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS).
“É importante o Senar se credenciar porque
esse credenciamento servirá para participar desse e
de outros programas do MDS, além de ser uma
oportunidade para levar melhorias para as
comunidades rurais do País”, afirmou o diretorgeral do Senar, Daniel Carrara.
O Programa Cisternas atende famílias rurais de
baixa renda atingidas pela seca ou pela falta
regular de água, com prioridade para povos e
comunidades tradicionais. Propõe viabilizar
tecnologias sociais e de baixo custo para promoção
da água para consumo humano e para produção de
alimentos. Para participar, as famílias devem estar
inscritas no Cadastro Único para programas sociais
do governo.
As Regionais do Senar no Nordeste já se
credenciaram e a intenção da entidade é realizar
uma capacitação para instrutores. O intuito é
aproveitar a experiência da região na construção de
barragem subterrânea para gerar conteúdo e
material para o programa.
“Trazendo para a realidade do Senar, vamos
formar turmas de produtores das regiões atendidas
pelo Programa Cisternas, dar capacitação e esses

produtores sairão com o certificado do Senar,
estando aptos a replicar a tecnologia cada um na
sua propriedade”, disse o diretor de Assistência
Técnica e Gerencial, Matheus Ferreira.
As Administrações Regionais do Senar vão se
credenciar e aguardar os editais publicados pelas
entidades gestoras, entre elas os governos
estaduais, para participar da concorrência. Após
publicação do edital, as entidades credenciadas
apresentam as propostas e aguardam análise para
celebração do contrato para executar o programa.
Assessoria de Comunicação CNA/SENAR.

SENAR ALAGOAS INICIA CURSOS DE
INFORMÁTICA BÁSICA
O Senar Alagas está iniciando nesta semana a
programação dos cursos de informática básica
móvel (ônibus equipado com notebooks), nos
municípios de Junqueiro e Palmeira dos Índios.
A programação visa capacitar produtores e/ou
trabalhadores rurais, com idade superior a 18 anos,
na área de informática para o desenvolvimento de
habilidade básica, melhorar a relação com o
trabalho e o conhecimento com esse recurso básico
de acesso à informação.
O curso tem a carga horária de 20h/semanais.
Para maiores informações, entre em contato com o
Senar através do telefone (82) 3217-9813 ou o
sindicato dos produtores rurais do seu município.

INDICATIVO DE PREÇOS (18 a 24/02/2018)
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 153,00
175,00 a 190,00
140,00 a 144,00
(preço não informado)

quilo
litro
cx

3,37
1,28 (prç. básico)
112,00

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 400,00
100,00 A 130,00
36,00
80,00 A 85,00
13,00 A 15,00
42,00
1,00 A 1,40
2,10 A 2,50
75,00

