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PIB DA AGROPECUÁRIA CRESCE 14,9%
NO 2º TRIMESTRE EM RELAÇÃO AO
MESMO PERÍODO DO ANO PASSADO
Os elevados investimentos dos produtores rurais
na safra 2016/2017 garantiram um crescimento de
14,9% do Produto Interno Bruto (PIB) da
agropecuária no segundo trimestre de 2017 em
comparação com igual período do ano passado,
segundo dados divulgados na sexta (1) pelo IBGE.
"Os dados do PIB mostram que o produtor rural
contribui com a missão de gerar desenvolvimento,
renda e emprego em todas as regiões do Brasil. Os
investimentos realizados pelos produtores
resultaram no aumento da produtividade e em uma
safra recorde, que colaborou para o crescimento da
economia", afirmou o presidente da Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João
Martins.
Esse crescimento foi o maior da história do agro na
comparação entre segundo trimestres, de acordo
com o Comunicado Técnico do Núcleo Econômico
da CNA.
A agropecuária foi o segmento que mais

contribuiu para o crescimento de 0,3% PIB do país no
segundo trimestre de 2017 quando comparado com
o mesmo período de 2016, segundo os números do
IBGE. Este desempenho da atividade rural, aliado ao
crescimento de outros setores da economia, permitiu
o início da retomada da economia brasileira.
"Esse excelente resultado do setor foi favorecido
não apenas pelo clima, mas também pelo elevado
investimento dos produtores rurais na safra
2016/2017 focado em um pacote tecnológico como
sementes, adubos e defensivos de elevado padrão
de produtividade", diz o Comunicado Técnico da
CNA.
Para a safra 2016/2017, a estimativa é que o setor
produza 238 milhões de toneladas de grãos, 28%
acima do colhido em 2015/2016.
Os destaques da agropecuária, de acordo com o
Comunicado Técnico, foram para o aumento da
produção de milho (56,1%), da soja (19,7%) e do
arroz (16,3%) nesta safra em relação a anterior.

ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO
ITR/2017 TERMINA DIA 29/09
A Federação da Agricultura/AL lembra aos produtores
rurais – pessoa física e jurídica - que o prazo para entrega da
declaração do ITR/2017 termina no próximo dia 29. 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.

INDICATIVO DE PREÇOS (3 a 9/09/2017)

CURSOS DA SEMANA (10 A 16/09/2017)
SENAR/FETAG:
Plantas Medicinais.............................................................Coité do Nóia
SENAR/PREFEITURAS:
Programas Especiais Saúde da Mulher e Saúde do Homem.....................
Pindoba
SENAR/SEPREV:
Eletricista Rural........................................................................Arapiraca
SENAR/SEBRAE:
Processamento da Mandioca....................................................Arapiraca
Artesanato em Fibra da Bananeira...........................................Junqueiro
Laticínios..................................................................Palmeira dos Índios
Processamento de Polpas de Frutas...................................Pão de Açúcar
Programa Negócio Certo Rural.................................Penedo, São José da
Tapera e Senador Rui Palmeira;
Industrialização de Doces.......................................São Luís do Quitunde
SENAR/SINDICATOS:
Programa Mulheres em Campo..............Arapiraca e Palmeira dos Índios
Informática Básica – Móvel..............................................Teotônio Vilela
Informática Básica.........................................................................Viçosa
SENAR/USINAS:
Mecanização Agrícola – JAA.................Usina Caeté (em São Miguel dos
Campos) e na Usina Triunfo (em Boca da Mata)

ATENÇÃO
PRODUTORES RURAIS

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
140,00
(preço não informado)

quilo
litro
cx

3,05
1,28 (prç. básico)
127,00

Cana-de-açúcar - Preço Líquido ﬁnal de 1kg de ATR (AGO/2017) R$ 0,7365
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
57,00
1,10 A 1,40
2,10 A 2,80
69,00

