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BANCADA PARLAMENTAR DO NORDESTE
SE REÚNE COM TEMER PARA PROPOR PRORROGAÇÃO
DAS DÍVIDAS DOS PRODUTORES RURAIS
A Bancada do Nordeste, coordenada pelo deputado
Júlio César (PSD-PI), que é também presidente da
Federação da Agricultura do Piauí, reuniu-se na tarde
desta terça-feira, 21, com o presidente da República Michel
Temer, no Palácio do Planalto, para propor a edição de uma
medida provisória (MP), para prorrogação do prazo das
dívidas dos produtores rurais do Nordeste, que expira no
dia 28 de dezembro deste ano para os contratos efetivados
até o dia 31 de dezembro de 2011, conforme a Lei
13.340/2016.
Participaram também da reunião, dentre outros, os
representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA) e do Ministério da Fazenda, o ministro da
Integração Nacional, Hélder Barbalho, deputado Ronaldo
Lessa (PDT-AL), coordenador de Alagoas; representantes
da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), que, na
oportunidade, representavam as federações de agricultura
do Nordeste.
Para atender a Bancada do Nordeste e aos
representantes da CNA, o presidente Temer comprometeuse a enviar a proposta ao Ministério da Fazenda, para
análise, reconhecendo que a prorrogação é necessária,
tendo em vista as dificuldades que os produtores
nordestinos estão atravessando.
“Mesmo havendo a possibilidade de o presidente
Temer atender nosso pleito, por precaução,
recomendamos aos produtores que estão enquadrados na

Lei 13.340/2016 e na Resolução 4.591/17, protocolizar,
junto aos bancos, uma carta de adesão à renegociação dos
seus débitos, cujo modelo está à disposição em nossa
sede, caso haja a necessidade de uma demanda judicial
futura, para garantir os benefícios concedidos pela
legislação em referencia,”, disse Álvaro Almeida,
presidente da Faeal.

CONVITE
FÓRUM DE DISCUSSÃO PECUÁRIA
DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO

Nesta quarta-feira (29/11), às 9:00, será realizado na
sede da Federação da Agricultura/AL o Fórum de
Discussão Pecuária de Baixa Emissão de Carbono, numa
parceria com o SENAR/AL, Secretaria de Agricultura/AL,
Embrapa, Ministério da Agricultura, IICA Brasil – Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura e ABC –
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono.
O objetivo do fórum é levar informações e inovações
tecnológicas de custo acessível a produtores de gado de
leite e de corte, avicultores, técnicos, acadêmicos, etc., que
desejam aprofundar seu conhecimento e ampliar a
discussão em torno do tratamento de dejetos na pecuária.
Por ser um evento de grande interesse para o setor, a
participação dos agropecuaristas e demais interessados é
muito importante.

CURSOS DA SEMANA (23/11 a 02/12/2017)
SENAR/SEBRAE: Bovinocultura de Leite – Ordenha Manual (Sertão Empreendedor).........................Porto Real do Colégio.
SENAR/FETAG: Informática Básica.......................................................................................................Olho D'Água Grande.
SENAR/SINDICATOS: Informática Básica - Móvel...............................................................................................Porto Calvo.

INDICATIVO DE PREÇOS (19 a 25/11/2017)
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
152,00
175,00 a 190,00
140,00
(preço não informado)

quilo
litro
cx

3,27
1,28 (prç. básico)
120,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (OUT/2017) R$ 0,6086
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
:
sc
Farelo de soja RAÇÕESFONTE
NORDESTE

PREÇO(R$)
43,80
400,00 A 500,00
150,00 A 160,00
37,00
85,00 A 90,00
13,00 A 15,00
57,00
1,20 A 1,50
2,10 A 2,80
69,00

