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PRODUTORRURAL
NOTICIÁRIOFAEAL/SENAR

PALESTRA SOBRE E-SOCIAL REÚNE CERCA DE 200 PESSOAS NO SENAR/AL

O Senar/AL realizou nesta quarta-feira (25), em
sua sede, um seminário sobre o e-Social, em
parceria com técnicos da Receita Federal, Caixa
Econômica Federal e Ministério do Trabalho, e foi
destinado a contadores, contabilistas, gestores de
Recursos Humanos e de Departamento Pessoal,
dirigentes de empresas do agronegócio,
produtores, sindicatos rurais e demais
profissionais interessados no assunto.
O evento faz parte do Projeto de Cidadania
Rural do Senar – Administração Central, com o
objetivo de orientar e facilitar o envio de
CURSOS DA SEMANA (29/07 A 04/08/2018)
SENAR/FETAG:
Irrigação Agrícola e Vestimenta (curso básico).......................Inhapi;
Informática Básica...........................................Olho D'Água Grande.
SENAR/SINDICATOS/SEBRAE:
Programa Sertão Empreendedor (alfabetização de Jovens e
Adultos)...............................................Arapiraca, Igaci, Igreja Nova,
Major Isidoro, Mata Grande, Minador do Negrão, Palmeira dos Índios,
Poço das Trincheiras, Porto Real do Colégio e Santana do Ipanema.
SENAR/SINDICATOS:
Programa Mulheres em Campo.........................................Arapiraca;
Informática Básica (móvel)...................................Estrela de Alagoas;
Plantas Medicinais...................................................................Igaci;
Fabricação de Pães Caseiros..............................Palmeira dos Índios;
Relações Interpessoais...............................................São Sebastião.
SENAR/USINAS:
Eletricista Rural – JAA........Usina Caeté (em São Miguel dos Campos);
Mecanização Agrícola........................................Usina Santo Antônio
(em São Luís do Quitunde);
Defensivos Agrícolas.......................Usina Triunfo (em Boca da Mata).

informações e o cumprimento das leis trabalhistas
brasileiras, assim como as obrigações fiscais, e
contou com a presença do seu coordenador,
Wagner Anacleto.
O presidente da Faeal e do Conselho do
Senar/AL, Álvaro Almeida, explicou que as
palestras foram uma ótima oportunidade para que
as pessoas que lidam diretamente com essas áreas
possam entender esse novo sistema.
“Foi importante trazer esses parceiros aqui. A
preocupação do Senar não é apenas a de qualificar
a mão de obra rural, mas também manter os
produtores e os profissionais que prestam serviços
às empresas do agronegócio bem informados. É
preciso se enquadrar nesse novo formato de envio
das informações trabalhistas, tributárias e
previdenciárias, para não sofrer penalidades.
Devido à grande procura o número de inscrições
disponibilizadas (200) se esgotou rapidamente,
mas estamos analisando a possibilidade de realizar
um segundo evento junto aos órgãos parceiros”,
afirmou.

Entre as palestras, foram abordados temas
sobre o FGTS, o INSS e a Receita Federal. O
palestrante Alex Oliveira, que é auditor fiscal da
Superintendência Regional do Trabalho, afirmou
que o e-Social está vindo para simplificar o sistema
nacional de envio de informações das empresas e
seus empregados.
“O e-Social veio como uma nova forma de
transmitir toda parte de trâmites trabalhistas e
previdenciários. É um sistema inovador porque as
informações enviadas para diversos órgãos hoje
podem ser enviadas de uma única forma e os
órgãos terão acesso a elas. Vai ser mais rápido e
prática e altamente segura”, atentou o auditor.
O administrador da usina Capricho, que hoje
possui cerca de 150 trabalhadores empregados,
participou do evento. “O sistema precisa ser
detalhado para que não haja falhas. Com esse
sistema tudo será realizado de forma padronizada.
Na usina, ainda estamos na fase de cadastro dos
trabalhadores e dentro do prazo estabelecido
vamos começar a usar o e-Social.

INDICATIVO DE PREÇOS (22 a 28/07/2018)

PECUÁRIA
DESCRIÇÃO

UNIDADE
Boi gordo
arroba
F
O
N
T
E
:
Vaca
MAFRIALEOUTRAS arroba
Bezerro (até 9 meses)
arroba
arroba
Suíno
FONTE :
MAFRIAL E OUTRAS

Ovinos
Frango vivo

quilo
Leite (CPLA)
litro
F
O
N
T
E
:
Ovo Tipo Extra GRANJAALMEIDA cx

AGRICULTURA
PREÇO (R$)
155,00
150,00 a 152,00
200,00
115,00 a 120,00
(preço não informado)

4,44
1,28 (prç. básico)
85,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (JUN/2018) R$ 0,6744
FONTE : SINDAÇÚCAR/AL

DESCRIÇÃO
Milho (60kg)
Mandioca
Farinha de mandioca (50kg)
Algodão em caroço (30kg)
Mamona em grão (60kg)
Sementes selecionadas
Farelo de algodão (50kg)
Coco

FONTE : PROCOCO

Coco
Farelo de Soja

FONTE : PROCOCO
FONTE :
RAÇÕES NORDESTE

UNIDADE
sc
ton
sc
sc
sc
kg
sc
un
kg
sc

PREÇO (R$)
59,40
200,00 A 300,00
90,00 A 120,00
32,00
80,00 A 85,00
13,00 A 15,00
50,00
1,30 A 1,50
2,20 A 2,60
90,00

