SENAR DISPONIBILIZA NOVAS CARTILHAS ONLINE
PARA APERFEIÇOAMENTO NO MEIO RURAL

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar) disponibilizou quatro novas cartilhas para os
interessados em aprofundar os conhecimentos em
agricultura de precisão, reflorestamento e
mecanização agrícola.
O material, que é gratuito, está disponível para
download na Estante Virtual Coleção Senar no
link: www.cnabrasil.org.br/senar/colecao-senar.
A cartilha “Reflorestamento: viabilização
econômica, implantação e comercialização” explica
os detalhes da adequação ambiental e a escolha
correta das espécies florestais, além de mostrar
como o reflorestamento de espécies comerciais pode
contribuir para a geração de renda e a melhoria do
bem-estar das famílias rurais.

Na área de agricultura de precisão são duas
novas cartilhas. Uma delas, com o título “Agricultura
de precisão: operação de semeadora adubadora à
taxa variável” mostra o passo a passo de forma clara,
acessível e ilustrada de como deve ser feita a
operação dessas máquinas na semeadura.A outra
aborda o tema “Agricultura de precisão: monitor de
colheita”, em que detalha como usar a ferramenta e
o que fazer com os dados coletados no campo para
que os produtores rurais tenham condições de tomar
as melhores decisões em busca da viabilidade
econômica e da redução do impacto ambiental.
Já a cartilha “Mecanização: aplicação de
corretivos e fertilizantes com distribuidor centrífugo
autopropelido” descreve as tecnologias de
automação com georreferenciamento, os aspectos
legais e de segurança de operação, preservando a
saúde e a segurança do trabalhador.
As cartilhas possuem o recurso QR Code, que
permite ao leitor apontar a câmera do celular para o
código e obter informações adicionais que irão
auxiliar no aprendizado.
Além dessas cartilhas, a estante virtual tem mais
de 180 títulos para ajudar os produtores e
trabalhadores rurais, além de pessoas interessadas
em se aperfeiçoar em diversas áreas do meio rural.
Para conhecer as demais cartilhas, acesse:
https://www.cnabrasil.org.br/senar/colecao-senar.

INDICATIVO DE PREÇOS (06/01/2021)

PECUÁRIA
DESCRIÇÃO
Boi gordo
Vaca
Novilha

FONTE: MAFRIAL E OUTRAS
FONTE: MAFRIAL E OUTRAS
FONTE: COOPERBOI E OUTRAS

FONTE: ANTÔNIO BRANDÃO
Suínos
CORDEIRO NA CARCAÇA / CARNEIRO NA CARCAÇA /
Ovinos OVELHA
Frango vivo FONTE: SABALANGÁ PROD. AGROPECUÁRIOS

Leite (CPLA)
Ovo Tipo Extra

FONTE: GRANJA ALMEIDA

Ovo Tipo Extra

FONTE: GRANJA ALMEIDA

AGRICULTURA

UNIDADE PREÇO (R$)
arroba 290,00 A 310,00
arroba 260,00 A 290,00
arroba 270,00 A 290,00
arroba 235,00 A 240,00

DESCRIÇÃO
Milho (60kg)
Mandioca

FONTE: SABALANGÁ PROD. AGROPECUÁRIOS
FONTE: EMPRESA AGROP. MATA LIMPA LTDA.

EMPRESA AGROP.
Farinha de mandioca (50kg) FONTE:
MATA LIMPA LTDA.

Algodão em caroço (30kg) FONTE: RAÇÕES NORDESTE

(preço não informado)

Mamona em grão (60kg)

5,50
3,50
98,00

Sementes certiﬁcadas
Farelo de algodão (50kg)
Coco

FONTE: PROCOCO

PREÇO NÃO

Coco

FONTE: PROCOCO

quilo
litro
Embalado:
A granel:

INFORMADO

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (DEZ/2020) R$ 0,9907
FONTE: SINDAÇÚCAR/AL

Farelo de soja

FONTE: FIDELIS E NONÔ CONS.
AGROAMBIENTAL LTDA.

FONTE: RAÇÕES NORDESTE

FONTE: RAÇÕES NORDESTE

UNIDADE
sc
ton
sc
sc
sc
kg
sc
un
kg
sc

PREÇO (R$)
69,00
250,00
90,00
55,00
80,00 A 85,00
13,00 A 15,00
89,00
(preço não informado)

2,00 A 2,10
165,00

