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PRESIDENTE DA FAEAL LAMENTA SAÍDA
DE ÁLVARO VASCONCELOS DA SEAGRI

O presidente da Federação da Agricultura//AL,
Álvaro Almeida, lamentou a saída do empresário e
criador Álvaro Vasconcelos, do cargo de secretário de
Agricultura.
De acordo com Almeida, “mudanças de gestores
em órgãos públicos são normais no cenário político, e
pode ocorrer em qualquer pasta de governo, mas,
para a classe dos produtores rurais, a saída de

Vasconcelos foi uma grande perda, pela sua
competência e profundo conhecimento do
agronegócio alagoano, tendo sido responsável por
inúmeras ações que promoveram o desenvolvimento
da agropecuária do Estado. Nós só temos a agradecer
e parabenizar por todas as conquistas ocorridas em
sua gestão, à frente da Seagri”, reforçou.
Entre as principais ações executadas por
Vasconcelos, estão: incentivo à diversificação das
atividades agrícolas, programa de grãos, distribuição
de alevinos e sementes, incentivo ao programa do
leite; programa de transferência de embriões, em
parceria com o Sebrae/AL; doação de tratores e
implementos agrícolas a prefeituras e diversas
associações e cooperativas de produtores rurais;
realização de cursos de capacitação voltados à
agropecuária; reocupação do parque de exposições
de Batalha, parceria para realização da Expoagro,
criação do Programa de Regionalização de
Abatedouros, entre outras.

FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA APOIARÁ O NOVO SECRETÁRIO
Com relação à nomeação do novo secretário, Álvaro Almeida disse: “A
escolha de Santiago facilita, em muito, a aceitação do setor, com relação à
mudança brusca na Seagri, haja vista ser um homem de bem, inteligente, de
fácil relacionamento e, como técnico pesquisador da Embrapa Tabuleiro
Costeiros, é de uma competência invejável, e ao longo da sua atividade
prossional, tem participado e contribuído efetivamente com os eventos
promovidos não só pela Faeal, mas também pelas diversas entidades ligadas
ao agronegócio de Alagoas, razão pela qual o segmento lhe dará todo o apoio
necessário, desejando sucesso no desempenho nessa nova função.

ADEAL
Na ocasião, o presidente da Faeal também declarou apoio ao novo presidente da Adeal, Augusto Cesar
Jatobá. “É um técnico respeitado e que tem amplo conhecimento da importância do órgão para o
desenvolvimento da agropecuária alagoana”.

INDICATIVO DE PREÇOS (22 a 28/10/2017)
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 a 160,00
150,00 a 152,00
190,00
140,00 a 144,00
(preço não informado)

quilo
litro
cx

2,83
1,14 (prç. básico)
110,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (SET/2017) R$ 0,6707
FONTE : SINDAÇÚCAR/AL

DESCRIÇÃO
UNIDADE
sc
Milho (60kg)
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)
FONTE : PROCOCO
un
Coco
FONTE : PROCOCO
kg
Coco
FONTE :
Farelo de soja RAÇÕES NORDESTE sc

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

PREÇO(R$)
43,80
400,00 A 500,00
100,00 A 150,00
37,00
80,00 A 85,00
13,00 A 15,00
57,00
1,20 A 1,50
2,10 A 2,90
69,00

