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ATENÇÃO: GOVERNO ATENDE
PEDIDO DA CNA E TAXA
IMPORTAÇÃO DE ETANOL EM 20%
Brasília (25/08/2017) – A Câmara do Comércio
Exterior (Camex) aprovou na quarta (23), por
unanimidade, a taxação em 20% do etanol
importado pelo Brasil. A medida vai vigorar por 24
meses e valerá para volumes acima de 600 milhões
de litros.
A decisão, anunciada pelo ministro da Agricultura,
Blairo Maggi, atende pedido do presidente da
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), João Martins, e de representantes de
entidades do setor sucroenergético.
Em ofício enviado aos membros da Camex no dia 17
de agosto, o presidente da CNA solicitou que a
importação do etanol fosse taxada em 20%, medida
que se justificaria “diante dos diferentes níveis de
exigências à comercialização do produto nacional em
comparação ao importado, o que têm acarretado
fortes distorções no mercado brasileiro”.
A importação com alíquota zero vinha prejudicando
principalmente os produtores do Nordeste, para onde
se destinava a maior parte do produto vindo dos
Estados Unidos. De janeiro a junho deste ano, o Brasil
importou 1,3 bilhão de litros de etanol.
No pedido aos membros da Camex, João Martins
explicou que a importação do etanol “vem causando
prejuízos ao setor sucroenergético brasileiro, que tem
2% de participação no Produto Interno Bruto (PIB),
sendo responsável pela geração de quase um milhão
de empregos diretos, em 30% dos municípios
brasileiros”.

ÁLVARO ALMEIDA COMEMORA SUCESSO
DO ENCONTRO INTERNACIONAL VOISIN
Com um número de participantes que superou a
previsão inicial, o VII Encontro Internacional Pastoreio
Voisin se consolidou como um dos maiores eventos
realizados pelo setor agropecuário nacional.
Promovido pela Federação da Agricultura de Alagoas e
o e o Senar-AL, em parceria com o Senar –
Administração Central, o Governo do Estado e o
Sebrae/AL, o encontro reuniu mais de 500 participantes
no Centro Cultural e de Exposição de Maceió.
“Nós só temos a agradecer a todos que contribuíram
para que este evento se tornasse realidade. Meu mais
sincero muito obrigado. Agradeço à Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, ao Senar Central,
aos nossos sindicatos filiados, ao governo do Estado e
ao Sebrae/AL pela parceria. Foi o sucesso do nosso
programa Alagoas Mais Pasto que credenciou Alagoas
para receber este encontro internacional,
proporcionando um momento único de aprendizado,
que resultará em grandes frutos para a nossa pecuária”,
declarou o presidente da Faeal, Álvaro Almeida.
Na oportunidade, fez um agradecimento especial aos
presidentes das federações presentes ao encontro, a
exemplo de Mario Borba, Flávio Saboya, José Hilton
Coelho e Ivan Sobral, ao coordenador de Projetos da
CNA, Joaci Medeiros; ao secretário executivo do
Instituto CNA, André Sanches e a coordenadora de
capacitação do Senar Central, Janete Lacerda, além do
secretário de Estado da Agricultura de Alagoas, Álvaro
Vasconcelos e aos presidentes dos sindicatos rurais e
aos demais organizadores do encontro.
“Reforço ainda a participação do Sebrae/AL, que está

ATENÇÃO PRODUTORES RURAIS
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO
ITR/2017 TERÁ INÍCIO DIA 14/08

A Federação da Agricultura/AL lembra aos produtores
rurais – pessoa física e jurídica - que o prazo para entrega
da declaração do ITR/2017 teve início nesta segundafeira. Informa ainda que está preenchendo gratuitamente
a declaração dos produtores rurais cadastrados no
Sistema CNA. A entrega da declaração do Ato
Declaratório Ambiental - ADA 2017 também é
obrigatória, e deve ser feita nesse período. Maiores
informações com Carla Lima, do Departamento Sindical,
através do fone: (82) 3217-9803 ou e-mail:
carla@faeal.org.br.

CENSO AGROPECUÁRIO
IBGE - 2017
Serão iniciados, em breve, os trabalhos de coleção de
dados nas propriedades rurais do estado, referentes ao
Censo Agropecuário do IBGE. Esta Federação solicita e
orienta a todos os agropecuaristas de Alagoas dispensar
toda atenção aos recenseadores. É a partir destes dados
que são traçadas as políticas macroeconômicas,
governamentais ou não, que norteiam o setor
agropecuário nacional.

CURSOS DA SEMANA (20 A 26/08/2017)

CURSOS DA SEMANA (20 A 26/08/2017)
SENAR/SEBRAE:
Ovinocultura (alimentação).........Água Branca
Avicultura Básica.............Poço das Trincheiras
Informática Básica (móvel); Processamento
da Mandioca...................................Arapiraca
Processamento de Polpa de
Frutas...............................S.Luiz do Quitunde
Informática Básica............................Palmeira
dos Índios e Junqueiro
Laticínios.............................................Viçosa
Artesanato em Fibra de Bananeira...........Feliz
Deserto
Industrialização de Doces.Palmeira dos Índios

fazendo uma diferença importante no meio
agropecuário. A Marcos Vieira e demais companheiros
o meu agradecimento e também a André Sório, que
hoje já faz parte do nosso Senar, e que contribui com o
desenvolvimento da pecuária em Alagoas”

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

AGRICULTURA
PREÇO (R$)
155,00
150,00 a 152,00
190,00
138,00
(preço não informado)

quilo
litro
cx

3,18
1,28 (prç. básico)
123,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (JUL/2017) R$ 0,7130
FONTE : SINDAÇÚCAR/AL

DESCRIÇÃO
UNIDADE
sc
Milho (60kg)
Mandioca
ton
sc
Farinha de mandioca (50kg)
sc
Algodão em caroço (30kg)
sc
Mamona em grão (30kg)
kg
Sementes selecionadas
sc
Farelo de algodão (50kg)
un
Coco
FONTE : PROCOCO
Coco
FONTE : PROCOCO
kg
Farelo de soja FONTE :
sc

Maiores informações encontram-se no site www.faeal.org.br

RAÇÕES NORDESTE

PREÇO(R$)
39,60
400,00 A 600,00
190,00 A 220,00
35,00
90,00 A 95,00
13,00 A 15,00
58,00
1,20 A 1,50
2,10 A 2,80
64,00

