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AS LIÇÕES DO QUINQUÊNIO DAS 
SECAS PARA A AGRICULTURA 
NORDESTINA

á entramos no segundo semestre de 

J2016 cheios de esperança ante a 
perspectiva da volta à normalidade, em 

2017, das chuvas tão esperadas por nós 
produtores rurais nordestinos. Sofridos e 
eternos dependentes de uma quadra invernosa 
sobre o tórrido semiárido, essa passiva 
res ignação tem de mudar.  A secu la r 
dependência dos céus que tão bem nos 
caracteriza pela acomodação entranhada em 
nossas consciências e demonstrada por uma 
impotência injustificável, lamentavelmente, 
sempre atrelada a resistência às inovações 
tecnológicas adequadas e disponíveis às lides 
rurais, tudo isso ocorre em detrimento a uma 
convivência profícua e produtiva com o 
semiárido, mesmo face às secas recorrentes.

As lições do quinquênio de secas, para a 
agricultura nordestina, devem servir de 
estímulo e, de indutoras para uma mudança 
radical nas nossas formas de agir, saindo de 
uma postura de aceitação para uma conduta 
arrojada e proativa.

 R ecentemente visitamos a Austrália onde a 
pluviosidade média é inferior a do Ceará, 
destacando que lá, a cada 10 (dez) anos, 
ocorrem estatisticamente 3 (três) secas.

No entanto, as criações de ovinos e bovinos 
são, significativamente, competitivas no 
comércio internacional de carnes, destacando-
se como grande fornecedora para a China.

Surge, portanto, uma pergunta inquietante: 
onde nós principalmente pecuaristas no 
semiárido estamos errando nesse contexto?

Lamentavelmente, a resposta recai sobre 
nós mesmos, homens e mulheres do campo, 
protagonistas da nossa resistência às 

mudanças e não aceitação das 
inovações tecnológicas evidenciadas, 
principalmente, pela falta do hábito de 
guardar alimentos para os rebanhos.

No semiárido nordestino vivem 2 
milhões de habitantes representando 
13% do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro e por 8,8% do total das 
e x p o r t a ç õ e s  d o  a g r o n e g ó c i o 
brasileiro.

Também, a Região nordeste 
possui quase a metade (47,4%) dos 
pequenos e médios estabelecimentos 
rurais do país responsáveis por quase 
40% do VBP nordestino onde cerca de 
60% deste VBP corresponde a apenas 
2,5% do total de estabelecimentos 
rurais do nordeste.

Os reflexos da ocorrência das 
secas sucessivas são evidentes 
resultando na falta de condições para 
q u i t a ç ã o  d e  fi n a n c i a m e n t o s 
bancários, frustações sucessivas de 
safra, perda de rebanho e escassez 
hídrica.

Por tando,  é  pr imord ia l  que 
adotemos já, conforme abaixo, uma 
série de ações que com certeza, 
reverterão definitivamente o CICLO 
V I C I O S O  –  s e c a s / a j u d a 
governamental/chuvas/secas – que 
só nos levará a estagnação e ao 
eterno subdesenvolvimento do 
semiárido nordestino, dentre as quais 
destacamos:

- A criação de uma assistência 
técnica agressiva e que adote 
conceitos de sustentabilidade dos 
negócios, empreendedorismo e 
gestão;

- A criação de um Programa de 
Segurança Alimentar Animal com 
d e s t a q u e  p a r a  a  p r o d u ç ã o  e 
comercialização de forragem;

- A implantação do Projeto Hora de 
Guardar com estímulos a produção de 
silagem e feno, com destaque para a 
Reserva Estratégica Alimentar;

- Projeto Palma Forrageira com 
fomento á produção intensiva de 
m u d a s  p e l a  m u l t i p l i c a ç ã o 
meristemática;

- A criação do Seguro Seca 
espec ifico  para  as  a t i v idades 
econômicas no semiárido, tais como a 
cobertura das parcelas vincendas dos 
financiamentos rurais, a renda 
mensal, o pasto nativo e/ou artificial, a 
reserva alimentar de silagem e feno, a 
perda de animais e a outorga pública 
de águas para as atividades em áreas 
irrigadas.

(*)Flávio Viriato de Saboya Neto
Presidente da Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará – FAEC
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PAT - 2017 
SISTEMA FAEC / SENAR PROGRAMA  AÇÕES PARA 2017  

Presidentes de Sindicatos 
estão o�mistas

urante todo o dia 11 de agosto  último , cerca de  40 presidentes de Sindicatos Rurais 

Ddo Estado do Ceará estiveram reunidos no auditório do Sistema 
FAEC/SENAR/SINRURAL, em Fortaleza para discutir as propostas para o Plano 

Anual de Trabalho - PAT 2017, que define todas as ações de Formação Profissional Rural 
e atividades de Promoção Social a serem realizadas pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - SENAR/CE no próximo ano. Uma das metas é a ampliação do 
Programa Sindicato Forte, que vem sendo desenvolvido pelo SENAR/CE em parceria 
com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, visando a melhoria dos 
serviços oferecidos aos produtores rurais e a sustentabilidade sindical. 
 A coordenadora do Departamento Sindical, Nilza Luna, disse que atè àquele momento 12 
Sindicatos aderiram ao Termo de Cooperação Técnica e Financeira  com o SENAR/CE-
para o  Programa Sindicato Forte,  mas a meta é chegar a  20 Sindicatos até o final deste 
ano e  dobrar a meta em 2017. O lema do Programa Sindicato Forte é prestar  bons 
serviços ao produtor rural, uma vez que o Sindicato serve para desenvolver pessoas e 
serviços para melhoria da  vida dos associados, ressaltou Nilza Luna.
O Presidente da F ederação da Agricultura e Pecuária do Ceará - F AEC, Flávio Saboya e o 
Superintendente do S ENAR/CE, Paulo Helder Braga,  participaram  do evento e estão 
empenhados no cumprimento das metas, pois somente com um Sindicato Forte, atuante,  
teremos produtores fortalecidos, disse o Superintendente do SENAR/CE, que pediu o 
engajamento de todos  e solicitou a demanda por treinamentos para 2017. 

PROGRAMAÇÃO DE 2017 
  O Coordenador Técnico , Eduardo Queiroz de Miranda explicou que o   do S ENAR/CE tem 
uma oferta de 60 tipologia de cursos na área de Formação Profissional  Rural - FPR  e 24 
na área de Promoção Social - PS e que a solicitação dos cursos deve partir dos sindicatos 
e outros parceiros, de acordo com a necessidade de seus associados. Este ano, foram 
introduzidos três novos cursos: Trabalhador na equideocultura - casqueamento, Doma 
Racional em Equinos, e Trabalhador na Operação e Manutenção de Retroescavadeiras, 
ampliando os conhecimentos do homem do campo.

PROGRAMA MILHO-BALCÃO DA CONAB
Na ocasião, os presidentes de Sindicatos manifestaram  sua insatisfação com a  portaria 
do Ministério da Agricultura ,Pecuária e Abastecimento - MAPA,  que restringe a compra do 
milho através do Programa Venda em Balcão da CONAB, para produtores com área de até 
4 hectares e pediram a interferência do Presidente da FAEC, junto à  Conab.  
O Presidente da FAEC,  Flávio Saboya, por  sua vez, informou que já encaminhou a  
solicitação à Conab e que convidou o Superintendente Regional, para participar de uma 
reunião do Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense-Agropacto, promovido pela 
Federação , que já está marcada   para o dia 13 de setembro próximo. Ele  anunciou que 
em alguns estados, como o de Santa Catarina , estão vendendo para todos os produtores, 
sem limite de área.
Os produtores se queixam que o saca de 60 quilos do milho está sendo comercializado na 
maioria das cidades cearenses,  entre  R$ 60,00 a 64,00,  quando, através do  Programa 
Balcão custaria R$ 54,00.

 SOBRE O PROGRAMA SINDICATO FORTE
O  Programa Sindicato Forte preocupa-se com três áreas : a legitimidade do sindicato no 
cenário nacional, maior integração com outras instituições   e a representatividade 
perante seus associados.

A maioria dos presidentes de sindicatos rurais 
do Ceará estão otimistas com os resultados que 
o  Programa Sindicato Forte poderá trazer  e 
estão se estruturando para assinar o Termo de 
C o o p e r a ç ã o  T é c n i c a ,  m u i t o s  e s t ã o 
regularizando sua situação, devido à grave 
crise financeira com os cinco últimos anos 
seguidos de seca.

 
O  P r e s i d e n t e  d o 
S ind i ca to  Ru ra l  de 
Quixeramobim, Cirilo 
Vidal, disse que seu 
município produz uma 
média de 100 mil litros de 
l e i t e / m ê s ,  e  q u e  o 
Sindicato precisa ser 
revitalizado,  e oferecer 
m a i s  t r e i n a m e n t o , 
anunciando que vai 

inaugurar no próximo mês um programa de 
rádio, com informações importantes visando 
atrair maior número de associados.
 

Já  o  p res iden te  do 
Sindicato de Crateús, 
Narcélio Gomes, disse 
a c r e d i t a r  q u e  o 
Programa Sindicato 
Forte poderá dar um 
apoio  aos produtores da 
Região que tem uma 
produção muito grande 
de caprinos e ovinos, 
s e m  e s q u e c e r ,  n o 

entanto , a bovinocultura.
 

Faus to  Fe rnandes , 
presidente do Sindicato 
Rural   de Quixadá, 
adiantou  que não só 
aderiu ao Programa 
Sindicato Forte, como 
ao Programa Sertão 
Empeendedor, que está 
levando assistência 
técnica e gerencial a 25 
p r o d u t o r e s  d o 

município, que é um dos grandes produtores de 
leite do Estado. Vamos reivindicar que a 
assistência técnica do Senar-CE  seja ampliada 
para mais municipios, pois os produtores 
sentem muita carência desse tipo de serviço, 

Dirigentes do Sistema FAEC/SENAR reunidos com Presidentes de Sindicatos
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O
 Serviço Nacional 
de Aprendizagem 
Rural - SENAR,   

ó r g ā o  v i n c u l a d o  a 
Confederação  da Agricultura  
e Pecuária do Brasil- CNA , 
participa  juntamente com a 
Administração Regional do 
SENAR do Ceará, do 20º 
Congresso Brasileiro de 
Contabilidade, que  será 
realizado de 11 a 14 de 
setembro de 2016, no Centro 

de Eventos, nesta Capital.
O SENAR estará com um estande no setor prata do evento 

e na oportunidade, fará junto à classe contábil, participante do 
Congresso, um trabalho de orientação sobre a contribuição 
devida ao SENAR, que incide sobre a receita bruta da 
comercialização da produção de produtores rurais pessoas 
físicas e jurídicas, agroindústrias e ou ainda, sobre a folha de 
pagamento, dos contribuintes que têm como fato gerador, 
essa base de cálculo, como é o caso, por exemplo, das 
denominadas exceções, a saber carcinicultura, suinocultura, 
avicultura, piscicultura e floresta e reflorestamento.

Os recursos oriundos desta contribuição é a principal fonte 
de receita do SENAR e com a qual executa a sua missão da 
educação profissional, assistência técnica e a promoção 
social, e programas especiais que visam contribuir para o 
desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade 
e dos avanços sociais no campo.

O Superintendente do SENAR-AR/CE, Paulo Helder 
reconhece como fundamental a parceria entre o SENAR e os 
Conselhos Regionais de Contabilidade, nas ações de 
orientação pertinentes a contribuição devida a este Serviço.

Durante o 20° Congresso, no estande do SENAR, teremos 
a assinatura do Termo de Cooperação Técnica, celebrado 
entre esta Regional e o CRC-CE, cuja parceria, completa em 
2016, 12 anos de exitoso trabalho,  que permitiu que 
seminários palestras, visitas, com vasta distribuição de 
material informativo, fossem realizadas junto a classe contábil 
do Ceará.

O SENAR distribuirá durante o evento, kit´s a todos os 
contadores que visitarem o estande e responderem as nossa 
perguntas e participarem das mini-palestras, que serão 
ministradas nos intervalos da programação oficial.

Constarão da Bolsa Kit para o profissional contador, o 
Manual de Orientação da Previdência Social na área rural e da 
Contribuição do SENAR, Folder's do Produtor Rural Pessoa 
Física, Jurídica, agroindústrias, exceções, a contribuição do 
SENAR nas operações do PAA e PNAE, os folder's de Hoteis 
bares e restaurantes, Sindicato, Federações e Confederação 
Patronal, Prestador de mão de Obra rural,  e a nova cartilha 

SENAR PARTICIPA DO 20º CONGRESSO  
BRASILEIRO DE CONTABILIDADE  

eSocial e EFD-Reinf, recém lançada pelo SENAR.
O profissional Contador sabe que não é 

necessário ter em seu portfólio de clientes um 
produtor rural, para lançar mão de operar com a 
legislação previdenciária na área rural e da 
contribuição do SENAR, basta para tanto, que 
tenha qualquer empresa no seu rol de clientes, 
inclusive as optantes pelo simples nacional, que 
adquiram produção de produtor rural, pessoa física 
e terá que sub-rogar a contribuição devida por este 
produtor e recolher no CNPJ de seu cliente, tendo 
então, que operar a legislação mencionada.

São essas informações e muitas outras que o 
SENAR, através de seus técnicos orientadores 
prestará aos contadores presentes ao 20º 
Congresso Brasileiro de Contabilidade, cuja tema 
é Contabilidade: transparência para o controle 
social', tão oportuno para a presente realidade 
nacional.

O Presidente do Conselho Administrativo do 
SENAR-AR/CE Flávio Viriato de Saboya Neto e o 
Superintendente do SENAR-AR/CE Paulo Hélder 
de Alencar Braga se farão presentes da solenidade 
de abertura do evento, que consideram de extrema 
importância para a classe contábil.

SOBRE O CONGRESSO 
Sob o tema ́ ´Contabilidade: transparência para 

o controle socia´´’, o Congresso Brasileiro de 
Contabilidade - CBC contará com a presença de 
respeitados profissionais da área contábil nacional 
e internacional que irão debater temas de interesse 
para a classe, e espera receber mais de 8 mil 
profissionais de contabilidade. 

SOBRE O NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO 
DO SENAR

O SENAR Administração Regional do Ceará 
mantém em sua estrutura, um Núcleo de 
Arrecadação, que busca orientar o contribuinte e o 
profissional contador sobre a legislação 
previdenciária na área rural e da contribuição 
destinada ao SENAR.

São parceiro diretos do SENAR a Receita 
Federal e o Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado do Ceará- CRC-CE.

Quaisquer informações:
arrecadacao@senarce.org.br
(85) 3535.8015

Francisca Ivonisa Holanda
Chefe do Núcleo de Arrecadação - SENAR-AR/CE

mailto:arrecdacao@senarce.org.br
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BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS
INSTRUTORES DO SENAR-CE SÃO CAPACITADOS NA 

APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

No período de 15 a 19 de agosto a empresa The Chemical Company BASF em parceria 
com o SENAR Administração Central capacitaram 20 instrutores sobre as Boas 
Práticas de Aplicação de Agrotóxicos de cinco estados do Brasil, no Campo 

Experimental da BASF, município de Santo Antônio de Posse-SP. Uma iniciativa para transferir 
conhecimentos objetivando que o SENAR leve informações ao homem do campo.  
O SENAR Ceará indicou 04 profissionais sendo o Coordenador Técnico,  engenheiro 

agrônomo Eduardo Queiroz de Miranda e outros três 
instrutores do treinamento Aplicação de Agrotóxicos, 
Tecnico Agricola Jailsom Moraes e os engenheiros 
agronomos Clecio Frota e Antônio Rosa.  
Durante a capacitação foram abordados assuntos 
relativo a tecnologia de aplicação, manejo integrado 
de pragas, boas práticas, uso do EPI - equipamento 
de proteção individual, resistência das plantas 
daninhas, comportamento dos herbicidas,  
agrometereologia, manejo integrado de doenças, 
uso de equipamentos,  esplanados por profissiobais 
da BASF, da ESALQ/USP, do Instituto DASHEN, da 
ANDEF e da 3M,  v isando mul t ip l i car  os 

conhecimentos aos técnicos do SENAR para transmiti-los aos produtores e trabalhadores 
rurais. O SENAR Ceará capacitará 100 produtores e trabalhadores rurais, massificando as 
informações  aprendidas pelos instrutores. Espera-se que os treinamentos realizados 
concientize os participantes sobre as boas práticas de aplicação de agrotóxicos e forma 
correta e consciente.

FAEC PUBLICA NOTA 
OFICIAL

SOBRE IMPORTAÇÃO 
DE LEITE EM PÓ

O Presidente da FAEC,  Flávio 
S a b o y a   m a n i f e s t o u - s e 
oficialmente junto aos meios de 
comunicação , presidentes de 
sindicatos e participantes da 
reunião do Agropacto, sobre a 
portaria do MAPA, que autoriza 
a importação  do leite em pó 
para a região Nordeste. A 
seguir conheça a nota na 
íntegra: 

A Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado do Ceará – 
F A E C  t o r n a  p ú b l i c o  à 
população e aos consumidores 
de leite do Estado do Ceará, 
que esta Federação e os 
produtores de leite deste 
Estado não aceitam a Instrução 
Normativa Nº 26 que autoriza, 
pelo período de um ano, a 
reconstituição de leite em pó 
para produção de leite longa 
vida (UHT) e leite pasteurizado.
Esta medida prejudica o setor 
produtivo de leite no Ceará, que 
apesar de 05 (cinco) anos de 
seca vem mantendo uma oferta 
de leite in natura capaz de 
permitir a estabilidade do 
segmento industrial do Ceará.
É oportuno enfatizar que o leite 
em pó que será utilizado é 
importado com subsídios, o 
que, também, desequilibram as 
indústrias brasileiras de leite 
em pó.
Esta medida poderá refletir, 
também, na redução do preço à 
n í v e l  d e  p r o d u t o r,  h o j e 
considerado reduzido apesar 
do compromisso da indústria 
local em entendimento a uma 
solicitação da FAEC que vem 
implementando um programa 
de reajuste constante.
Cabe, portanto, ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA, a 
imediata revogação dessa 
Instrução Normativa nociva a 
todos os produtores de leite do 
Ceará.
Finalmente, apelamos para que 
o segmento industrial do Ceará 
não hidrate leite em pó no 
Ceará e se posicione sobre a 
questão.

Agosto 2016 

REDE E-TEC  ABRE MAIS DUAS TURMAS  DO CURSO TÉCNICO EM 
AGRONEGÓCIO

Mais 50  alunos foram admitidos no curso 
Técnico em Agronegócio da Rede e-Tec Brasil do  
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-Senar , 
no Estado do Ceará, sendo 25 no Pólo de 
Fortaleza e 25 no Pólo de Cascavel, cujas aulas 
tiveram início dia 19 de agosto, sábado . Eles 
fazem parte da terceira turma , iniciada ano 
passado, nos dois pólos do Ceará.  No total, já são   
200 alunos matriculados no Curso Técnico , que 
tem uma   duração de 4 semestres (2 anos), na 
modalidade a distância com carga horária de 1.230 
(mil duzentos e trinta) horas, sendo 20% 
destinadas a encontros presenciais. O Curso é 
totalmente gratuito, ideal para jovens e adultos que 
vivem e trabalham no campo. 

As aulas teóricas são ministradas nos 
laboratórios da rede e-TEC,  instalado nos dois 
polos, sempre aos sábados  e as práticas são 

realizadas através de dias de campo.

Oportunidade de ouro
No espaço virtual da rede, os novos 

alunos já podem acessar os primeiros 
conteúdos do curso, que tem 80% de suas 
aulas  na modalidade a distância. O 
restante da carga horária é reservado para 
aulas presenciais nos polos de apoio e 
v i s i t a s  d e  c a m p o ,  r e a l i z a d a s 
,periodicamente, seguindo o calendário 
local.

Cer t i ficado  pe lo  M in is té r io  da 
Educação (MEC), parceiro do SENAR na 
iniciativa, o Curso Técnico em Agronegócio 
tem uma ampla abordagem, enfocando 
desde a produção até a comercialização 
d o s  p r o d u t o s  a g r o p e c u á r i o s .  A 
abrangência do currículo atrai candidatos 
de diferentes perfis, tanto alunos já 
formados pela universidade e mesmo pós-
graduados, como os que concluíram há 
pouco o Ensino Médio e apostam no curso 
para ampliar suas chances no mercado de 
trabalho. A lista dos candidatos  está 
disponível no portal  www.aredee-
tecbrasil.org.br

Nova turma do Polo de Cascavel
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Em dia com o Agropacto

BNB ANUNCIA 3 BILHÕES DE CRÉDITO DO PAP PARA O NORDESTE E O 
CARTÃO FNE RURAL

O
 Plano Agrícola e Pecuário  2016/207 –PAP- Agronegócio que 
teve início em junho deste ano, e vai até julho do próximo ano, 
foi apresentado no último dia  2 de agosto,  durante a reunião 

do Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense-Agropacto  pelo 
superintendente Regional do Banco doNordeste, João Robério Messias. 
O evento é promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Ceará-FAEC e visa a discussão de temas voltados para a 
agropecúaria.  Segundo o superintendente, o BNB é responsável hoje 
pela aplicação de 65% dos recursos investidos  neste setor na região 
nordestina. O  PAP tem por objetivo fortalecer o setor de agronegócio 
através de apoio creditício que garanta a competitividade do setor e a 
lucratividade dos produtores, disse João Robério.

A meta de aplicação do Banco  dentro do PAP para 2016/2017 é da 
ordem  de 185 bilhões em crédito rural para o agronegócio no Brasil, em 
investimento, custeio e comercialização o que implica num crescimento de 
8% em relação ao PAP 2015/2016.  Para o Nordeste, o valor do PAP é de 
R$3,075 bilhões , assim distribuídos :  custeio: 1.691.000,00, investimento 
1.384.000,00 , apontando um crescimento de 4,6% em ralação ao Plano 
Safra  anterior. No Ceará, o valor ser aplicado é da ordem de R$106 
milhões, assim distribuídos: custeio: R$58.300,00, investimento: R$ 
47.700,00, apontando um crescimento  de 10,5% em relação ao Plano 
Safra 2015/2016. 

Entre as inovações o Superintendente  informou que o foco do PAP 
será em créditos para custeio e comercialização , com aumento de 20% no 
volume de recursos para suas finalidades, diversificação de fontes de 
recursos( FNE, LCA E TITILOS do Agronegócio).Outra novidade 
apontada por ele, foi que a  recria e engorda de bovinos deixa de ser 
considerada investimento e passa a ser considerada custeio, 
proporcionando  maior acesso aos recursos com menos burocracia e a 
manutenção de taxas e juros em relação ao Plano Safra anterior. Com 
relação às linhas de crédito do FNE, a taxa de juros  para o mini e pequeno  
produtor  é da ordem  de  7,4970 % e  para o médio : 10,29% ao ano.

O QUE PODE SER FINANCIADO 
implantação, expansão, diversificação e modernização de 

empreendimentos agropecuários, a exceção daqueles que 
envolvam irrigação e drenagem, contemplando as atividades de 
agricultura de sequeiro, bovinocultura, ovinocaprinocultura, 
avicultura, suinocultura, apicultura, sericicultura, estrutiocultura e 
produção de sementes e mudas, mediante o financiamento de todos 
os investimentos fixos e semi-fixos. 

20 ANOS20 ANOS

da Agro oã pç ea cr ue áp ro iao  C C ee ad reo t nc sa eP

D
i as irc áu uti cn ed po o o rs g P  Aro dablemas 

CARTÃO FNE RURAL 

O Superintendente do BNB, João Robério,  informou  que o Banco inves�u  
ano passado 2 bilhōes de reais  na agropecuária no Estado do Ceará,  com  
recursos do  FNE   e   que o banco tem recursos  suficientes para atender a 
todos os produtores.Ele anunciou, ainda, a criação do cartão FNE Rural,  
solicitado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará-FAEC, 
logo após o lançamento do Cartão FNE para a indústria. Segundo ele, a 
operação  rural é  diferente e complexa  pelas regras do Banco Central, mas 
essa  semana o cartão começou a funcionar, em fase experimental, em 
quatro agências no Nordeste e,  em breve , será  feito  o lançamento  oficial  
no  Ceará.  Com esse cartão o produtor pode fazer custeio e inves�mento  
isolado de  equipamentos , compra de veículos , de forma desburocra�zada e 
imediata, com  os juros do FNE. Ele anunciou também  que  o BNB lançou 
recentemente o FNE SOL, para implantação  de usinas com placas solares, 
com prazo de  financiamento de até 12 anos,  a usina tem a garan�a de 
funcionamento de 30 a 40  anos, gerando sua própria energia e até vender o 
excedente. O limite do cartão é de R$500 mil.

Agosto 2016 

O Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense-
AGROPACTO, promovido pela Federação da Agricultura e 
Pecuária  do Estado do Ceará-FAEC , realizou no mês de 
agosto, três importantes encontros nos dias, 2 ,16 e 30, este 
ùltimo, com o tema :  Pesquisas com espécies florestais 
nativas e introduzidas para mùltiolos usos. Confira  neste 
jornal, os detalhes dos três encontros. 

João Robério Messias, apresenta PPA no AGROPACTO

CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Durante a palestra do Banco do Brasil, um assunto que atraiu a 
atenção dos produtores ,  presidentes de cooperativas e de sindicatos 
rurais, foi a abertura do Banco do Brasil , para que estas instituições 
possam a atuar como Correspondente Bancário. Considero 
extremamente interessante a criação desse serviço nos sindicatos 
rurais, porque tem como principal objetivo dar maior celeridade as 
proposta de financiamento rural, e isso passa a ser um instrumento de 
prestação de serviço dos sindicatos aos seus associados.  Para tanto, 
os interessados devam procurar suas agências de jurisdição para 
conhecer em maior profundidade o assunto.
 O Correspondente Bancário é uma grande oportunidade de negócios 
para os Sindicatos Rurais  Cooperativas, disse o Presidente do 
Sindicato Rural de Ibaretama , Carlos Bezerra Filho , no entanto, faz-
se necessário capacitar técnicos para exercerem essa função nas 
entidades, mesmo porque o Banco do Brasil exige uma certificação.
O QUE FAZ ?
O Correspondente bancário  é uma empresa, sociedade empresarial  
e associações autorizadas pelo BACEN a prestar serviço ,  
contemplado para executar entre outras  atividades , a recepção e 
encaminhamento de propostas de financiamentos referentes à 
operação de crédito rural, prestação de serviços, complementos de 
coletas de informações cadastrais e de documentação, fornecer aos 
proponentes informações sobre as linhas de crédito  providenciar a 
documentação necessária para atualização de cadastro e 
operacional izar o Porta l  de Crédi to Web dest inado ao 
encaminhamento de propostas.
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PLANO SAFRA 2016/2017 BANCO DO BRASIL FAZ APORTE DE 166,3 MILHÕES 

Depois do Banco do Nordeste anunciar recursos da ordem de R$ 3 
bilhões para a Região Nordeste e R$106 milhões a serem aplicados no 
Estado do Ceará, no  Plano Safra 2016/2017, foi a vez do Banco do 

Brasil, anunciar um aporte de R$166,3 milhões para o mesmo programa no 
Estado , durante a palestra do Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense-
Agropacto, realizada no úl�mo dia  16/08  na sede do Sistema FAEC/ 
SENAR/SINRURAL . O Superintendente de Varejo e Governo  do Banco do 
Brasil, no Ceará, Paulo Afonso Pena, informou no entanto, que caso haja maior 
demanda por recursos o banco está preparado para oferecer linhas de crédito 
para a a�vidade agropecuária. 

Dos R$ 166,3 milhões, foram des�nados R$ 82,1 milhões para custeio e 
comercialização e R$ 81,5 milhões  para inves�mento, através de diversas 
fontes de recursos e, com novas taxas de juros e tetos,  que variam de  R$ 20 a 
R$ 250 mil por beneficiário/ano /safra , e taxas de juros de 2,5 a 5,5%.

 Para o PRONAF Custeio o Banco do Brasil  anunciou recursos entre R$ 20 a 
R$ 250 mil por mutuário /ano safra e taxa de juros de 2,5% ao ano, no caso de 
compra  de milho, e custeio pecuário des�nado a apicultura, bovinocultura de 
leite, piscicultura, e ovinocaprinocultura. Para o cul�vo de frutas o custeio 
chega a R$ 250 mil por beneficiário/ano/safra, com taxas de juros de 2,5% para 
adoção de prá�cas conservacionistas, proteção de recursos naturais, 
formação e recuperação de pastagens, implantação, ampliação de estrutura 
de captação de água. Para aquisição de animais, recria e engorda e demais 
finalidades inerentes a bovinocultura, suinocultura, avicultura , carcinicultura, 
aqüicultura e fru�cultura , o Banco do Brasil  faz emprés�mos de R$ 20 a R$ 
300 mil , com juros de 5,5%  ao ano.  

Conforme dados apresentados pelo Superintendente, houve um 
crescimento em relação ao Plano Safra de 2015/2016, da ordem de 8,2% para a 
agricultura familiar, que terá disponível R$ 84,1 milhões,  enquanto os médios 
produtores  terão 29,3 milhões, com um incremento de 6,9% em relação ao 
ano passado e, a agricultura empresarial, com um aporte de R$ 50,1 milhões , 
representando um crescimento de 5,1% em relação ao Plano  do ano anterior.  

PESQUISAS E REFLORESTAMENTO  COM ESPÉCIES FLORESTAIS  
DESPERTAM  INTERESSE DOS PRODUTORES RURAIS 

Pesquisa com espécies florestais nativas e introduzidas para 
múltiplos usos,  foi o tema da palestra do Pacto de Cooperação da 
Agropecuária Cearense- Agropacto, realizada  no dia  30 de Agosto,no 
auditório do Sistema FAEC/Senar-CE, por  Gustavo Saavedra , Chefe 
Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Agroindústria 
Tropical .O assunto despertou grande interesse dos produtores rurais 

que   estão vendo na atividade de reflorestamento uma opção para 
viabilizar renda  no campo, disse o presidente do Sindicato Rural de 
Horizonte, Francisco José  de Souza, que representou os demais 
presidentes na reunião. O Agropacto  foi coordenado pelo primeiro 
vice-presidente de administração da  Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado do Ceará-FAEC,  Carlos Bezerra Filho e contou 
inclusive,  com a participação de  um grupo de rotarianos do Rotary 
Clube  Praia de Iracema, do qual Carlos Bezerra faz parte,  
representantes do BNB, ADECE, SDA, SEAPA,SENAR,  Ematerce, 
Universidades e produtores rurais.

Segundo dados apresentados pelo palestrante, a  demanda do 
setor moveleiro do Ceará , abrange  cerca de 750 empresas ligadas 
ao  Sindicato das Indústrias de Mòveis  –Sindimóveis , da FIEC, que 
necessitam, somente no  Polo Moveleiro de Marco, de  1.500 a 2.000 
m3 /mês de madeira,   onde atuam cerca de 30 empresas de  
pequeno/médio porte.  O Sindimóveis  detém a  8a  produção  de 
móveis do Brasil , espalhados pelos municípios de Fortaleza, Iguatu, 
Jagaribe e Marco. 

O primeiro experimento com reflorestamento  no estado foi 
iniciado em 2010, no Polo Moveleiro de Marco, com  o apoio da 
Embrapa Agroindústria Tropical, Embrapa Florestas, BNB, FIEC, 
Governo do Estado e DNOCS.  O objetivo era testar e selecionar 
espécies arbóreas não tradicionais, provenientes de material de ou 
variabilidade genética adequada, com perspectivas de maior 
produtividade e melhor qualidade da matéria-prima para a indústria 
do pólo moveleiro de Marco/CE.

Passados seis anos,  quatro espécies nativas já podem ser 
usadas e alguns clones potenciais, sendo cinco adequados para 
energia e 15 de espécies nativas , informou Gustavo , anunciando 
que ainda esse ano, ocorrerá a abertura de um novo projeto de 
pesquisa em conjunto  com a ADECE- Agência de Desenvolvimento  
do Estado, no Campo  Experimental  da Embrapa em Pacajus-Ce , 
para produção de eucalipto.

SEAPA APRESENTA PROJETO  DE REFLORESTAMENTO 
Durante a reuniāo do Agropacto,  o  engenheiro agrônomo  Hèlio 

Chaves, da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca-SEAPA  
apresentou alguns tópicos do programa de  reflorestamento do 
Ceará a nível comercial, que vem sendo trabalhado pela equipe em  
parceria com a Faec, Adece, Embrapa e BNB . Segundo Euvaldo 
Bringel, secretário executivo da Seapa, tambèm presente ao 
encontro, o referido projeto será lançado no dia 13 de setembro, na 
reunião quinzenal do AGROPACTO, incluindo o lançamento do livro 
do pioneiro desse assunto no Estado, o engenheiro  agrônomo Chico 
Rosa, com o tema  “ 170 perguntas e 170 respostas sobre mogno 
africano no semiárido “ , uma das espécies que está sendo cultivada 
em  30  a  40 municípios do Estado do Ceará, com sucesso.

Segundo o engo agrônomo Hélio Chaves, coordenador do 
Projeto de Reflorestamento da SEAPA  a nível de pequeno e médio 
produtor,   a atividade de reflorestamento se apresenta muito 
promissora no semiárido, principalmente no Ceará, haja vista, o 
número de   projetos  já existentes. 

Superintendente do BB, anuncia correspondente Bancário

Representante da Embrapa apresenta pesquisas sobre 
reflorestamento
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BIOMA CAATINGA NO CEARÁ TERÁ PROJETO DE  POÇO  
MOVIDO A ENERGIA SOLAR E DESSALINIZADOR

 Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 

Odo Ceará , Flávio Saboya acompanhado do Presidente do 
Sindicato Rural de Ibaretama, Carlos Bezerra, esteve no dia  23 

de agosto em audiência com o Superintendente de Políticas de 
Desenvolvimento do Banco do Nordeste -BNB, Fran Bezerra. Na pauta, 
solicitação para  viabilizar economicamente a instalação de um poço 
com energia e dessalinizador na área do Projeto Biomas Caatinga. " 
Nossa intenção é que este projeto além de servir para alimentar os 
experimentos que ali estão sendo realizados, sirva de modelo para os 
produtores  rurais conhecerem a tecnologia através de dias de campo, 
o que poderá vir a amenizar a problemática de falta de águia em 
algumas regiões, disse Flávio Saboya.

O Projeto Biomas  é uma ação da Confederação da Agricultura e 
Pecuária  do Brasil - CNA , em conjunto com a Embrapa com o apoio da 
FAEC, e está localizado na Fazenda  Triunfo,  no muncípio de 
Ibaretama, e se desenvolve  através de  projetos de pesquisas com  
árvores nativas e exóticas. O Projeto, tem como objetivo geral, viabilizar 
soluções técnico-científicas para a proteção e o uso sustentável de 
paisagens rurais nos diferentes biomas brasileiros, com ênfase no uso 
dos componentes árboreos em Áreas de Preservação  Permanente e 
seus entornos - Áreas de Sistemas Produtivos e Áreas de  Reservas 
Legais.

 Tendo em vista que o Brasil possui uma das maiores ,senão a 
maior, diversidade árbórea do mundo, as pesquisas visam ainda, 
compactuar o uso da árvore com as necessidades sociais, econômicas 
e ambientais. Por fim, em interação com toda a propriedade, podendo  
a árvore  ser utilizada em paisagismo, valorizando a infraestrutura 
existente, como estradas de acesso, zonas de lazer, etc. O produtor 
pode ainda, utilizar o artifício da florada consecutiva, ou seja, selecionar 
árvores que iniciem sua floração quando termina a floração de outras. 
Desta forma, garante-se a agradável presença de flores em sua 

propriedade ao longo do ano. 
SOBRE O PROJETO 
O Projeto Biomas foi criado pela CNA /Embrapa logo após a 

aprovação do Código Florestal  e  implantado em 2010,  em seis  
estados da Federação , com pesquisas em áreas diversificadas, O 
objetivo do Projeto é promover o desenvolvimento rural sustentável, 
ou seja, uma maior harmonia entre os sistemas de produção e os de 
preservação. O projeto envolve cerca de 400 pesquisadores  
focados em como o produtor rural pode usar a árvore na sua 
propriedade, tanto com a função preservacionista quanto em 
sistemas produtivos sustentáveis, e obter retornos econômicos, 
sociais e ambientais, bem como, subsidiar cientificamente o 
aprimoramento da legislação ambiental, especialmente , nos 
assuntos relacionados à Área de Preservação Permanente (APP) e 
a Área de Reserva Legal( ARL), constantes na Lei 12.6512, 
conhecida também como Código Florestal.

Esteio/Rio Grande do Sul ( 
29/08/2016) - A 39ª Expointer 
sediou o encontro de trabalho 
e n t r e  p r e s i d e n t e s  d e 
F e d e r a ç õ e s  e 
superintendentes do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR), na segunda-
feira (29/8). Representantes 
de 25 estados participaram da 
reunião, a primeira conjunta 
e m  s e t e  a n o s  q u e  f o i 
coordenada pelo presidente 

da CNA, João Martins, e pelo secretário executivo do SENAR, Daniel 
Carrara. 
A intenção do evento foi promover a integração entre presidentes e 
superintendentes do SENAR de vários Estados e receber sugestões 
para projetos e programas estratégicos do SENAR.  Ao abrir, João 
Martins destacou a importância da integração e da análise constante das 
ações que são levadas ao campo. “Precisamos avaliar os programas do 
SENAR, que avançou muito nos últimos anos e passou por algumas 
transformações. Nosso Sistema tem a obrigação de estar na vanguarda 
da agropecuária e para isso, críticas construtivas e sugestões são 
importantes”, destaca o presidente da CNA. 

Durante a reunião, foram apresentadas algumas das principais 
iniciativas da entidade, como a metodologia de Assistência Técnica e 

Gerencial (ATeG), Rede e-Tec Brasil SENAR, Faculdade de 
Tecnologia CNA, Programa ABC Cerrado, CNA Jovem, SENAR 
nas Nuvens, o programa Integra SENAR e o recém lançado Canal 
do Produtor TV. As palestras foram ministradas pelos respectivos 
chefes de departamento e pelo coordenador de ATeG e abordaram 
conceito, funcionamento e números. 
“Alguns presidentes de Federação infelizmente não conseguem 
participar do dia-a-dia das nossas regionais. Esse encontro 
favorece a integração e faz um nivelamento de informações”, 
avalia Daniel Carrara.

DIRIGENTES DO SISTEMA FAEC/ SENAR NA EXPOINTER 

Com a finalidade  de  trocar  experiências e novos  
conhecimentos, ,os dirigentes do  Sistema FAEC/ SENAR- CE, 
Flavio Viriato de Saboya Neto e Paulo Helder Braga, participaram   
da EXPOINTER, uma  das maiores  feiras agropecuárias do Brasil.

Segundo Paulo Helder, o encontro foi altamente proveitoso, 
onde foram apresentados novos programas do SENAR, como o 
Inova SENAR e o programa de nivelamento que promove uma 
ampla reestruturação nas regionais. 

Sobre o evento: Em 2016, a EXPOINTER – Exposição Internacional 
de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários foi  
realizada entre os dias 27 de agosto a 04 de setembro. O evento, 
promovido pela Secretaria de Agricultura e Pecuária do Governo do Rio 
Grande do Sul, é anual e acontece no Parque Assis Brasil, município de 
Esteio – RS. 

ENCONTRO DE TRABALHO REÚNE PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES E SUPERINTENDENTES DO SENAR

Presidente da FAEC em visita ao projeto BIOMA CAAATINGA
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como instrutora Iclea dos Santos Coutinho. O curso visa criar uma 
alternativa de renda para as familias rurais e o aproveiamento da 
matéria prima local, disse o Presidente do Sindicato de Ibaretama, 
Carlos Bezerra, que diante do sucesso do primeiro curso, pretende 
promover novas capacitações nessa área, pois os resultados foram 
peças muito bem trabalhadas, e que estão a altura de qualquer   
consumidor mais exigente. Além de bolsas artesanais  em palha e 
tecido com figuras geométricas diferenciadas, as alunas receberam 
orientações sobre fabricação de  descanso de mesa  cestas 
artesanais, sacolas de fios para entrada de banho e porta-
acessórios.
         No encerramento do curso, tanto o Presidente do Sindicato de 
Ibaretama quanto o coordenador técnico do Senar, Eduardo Queiroz 
se fizeram presentes. O  Senar-Ce, está inovando esse ano, 
apresentando uma nova lista de cursos, entre estes destaca-se o 
artesanato e o curso de doma racial para equinos, devido a 
necessidade dos produtores e procura por parte dos sindicaos rurais, 
explica Eduardo Queiroz. 

D
ezoito mulheres do municipio de Ibaretama, da localidade de 
Várzea de Cima, participaram durante sete dias ( de 25\o7 a 
1o /08) de um curso de artesanato em palha de carnaúba e 

tecido, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- 
Senar-Ce, em parceria com o Sindicato Rural de Ibaretama, tendo 

SENAR E SINDICATO DE IBARETAMA PROMOVEM CURSO DE 
ARTESANATO PARA MULHERES 

ocasião,   que  a Federação tem se posicionado em relação ao  tema, 
tendo coordenado inclusive o Pacto das Águas com alguns órgãos do 
Estado  e dos Municípios, para melhor distribuição da água nesse 
período de escassez chuvosa e continua promovendo   debates 
dentro do Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense- 
Agropacto,   para levar mais informação aos produtores sobre o uso 
correto da água e a atual situação de acumulação dos recursos 
hídricos.

O Ceará vai o 30º Congresso Brasileiro de Agronomia, que se 
realizará no salão de eventos do  Marina Park Hotel, em Fortaleza-
Ce,  em agosto de 2017. No dia 19 de agosto,  o Presidente da 
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Ceará-AEAC, Flávio 
Barreto,  acompanhado da Presidente do Sindicato dos Engenheiros 
do Ceará- SENGE, Helena Araújo , esteve em audiência com  o  
Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará, Flávio Viriato de Saboya Neto, a quem veio  comunicar a 
realização do evento e solicitar o apoio.  Participaram também da 
audiência, o Diretor de Eventos da Confederação Brasileira das 
Associações de Engenheiros Agrônomos- COMFAEAB, Marcos 
Marcon e o Superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural- Senar-CE, Paulo Helder Braga.

O tema do Congresso será “Àgua e seus Múltiplos Usos”, e 
segundo o Presidente da FAEC, Flávio Saboya, é um tema oportunuo 
e necessário para a realidade que o Nordeste e o Ceará enfrentam, 
em  função da problemática hídrica, em decorrência de cinco anos de  
secas,  sendo necessário cada vez mais  saber usá-la. Flávio 
Saboya, que também é engenheiro agrônomo, prometeu apoiar o 
evento, e participar de forma direta, mostrando sua preocupação com 
o uso da água para consumo humano e animal. Ele ressaltou na 

PRESIDENTE DA FAEC RECEBE COORDENADORES DO CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA

2º ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO

Tendo em vista os preparativos para a realização do Programa 
AGRINHO, um programa de responsabilidade social do SENAR-CE, 
realizou-se no dia  28 de agosto ultimo, o 2º Encontro com os 
coordenadores municipais do Programa,  que teve como objetivo o 

monitoramento e o resultado das ações no período de fevereiro a 
agosto, bem como, o acompanhamento e direcionamento das 
ações de setembro à dezembro. Estiveram presentes 49 
coordenadores municipais da Serra da Ibiapaba, Maciço de 
Baturité , Baixo Jaguaribe e Centro Sul. Um dos assuntos 
abordados no referido encontro foi a entrega nos dias 06 e 07 de 
outubro de  2016 dos trabalhos dos concursos do Programa 
Agrinho e a data da solenidade de Premiação, programada para 
o dia 25 de novembro.

 A coordenadora do Agrinho junto ao SENAR-CE, Kelly 
Claúdio, informa que o Programa Agrinho, está atuando em 
40(quarenta) municípios, contemplando 1.771 (hum mil 
setecentos e setenta e uma) entidades escolares, com um corpo 
docente de 9.652 (nove mil seiscentos e cinquenta e dois) 
professores, cujos benefícios estendem-se a 196.987 (cento e 
noventa e seis mil e novecentos e oitenta e sete) alunos do 2º ao 
9º ano das  escolas rurais cearenses

Alunas e dirigentes do Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL

Coordenadores do 30º Congresso, em visita a FAEC
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CEARÁ

ENGENHEIRO AGRÔNOMO E EX- CHEFE DE GABINETE 
DA FAEC LANÇA LIVRO DE AUTOBIOGRAFIA 

O
 advogado, administrador e engenheiro agrônomo, ex-
chefe de gabinete da Presidência da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, Gerardo 

Angelim de Albuquerque, lançou no  dia primeiro de agosto na sede 
do Sistema FAEC/SENAR-CE  seu livro intitulado “Uma trajetória 
autobiográfica e outros temas”. 

O livro com 226 páginas destaca toda a sua vida profissional, 
atividades exercidas, homenagens recebidas e traz ainda, detalhes 
de sua vida pessoal, sendo ilustrado com diversas fotografias.  Na 
FAEC, Dr. Angelim, como é conhecido por todos, fez questão de 

autografar seu  livro para  cada um dos servidores do Sistema, que 
manifestaram sua satisfação e alegria em recebê-lo, já que o 
mesmo é dotado de grande carisma .

No livro ele faz uma homenagem especial ao ex- Presidente 
José Ramos Torres de Melo Filho, com quem trabalhou durante 15 
anos, ao atual Presidente Flávio  Saboya, ao Superintendente do 
SENAR-CE, Paulo Helder Braga,  ao Presidente da COCEPAT,  
Luiz Augusto, a Chefe do Departamento  Sindical, Nilza Luna e  as 
suas fiéis secretárias Helena Monte e Ana Lucia Cavalcanti, dentre 
outras homenagens.

O autor tem três graduações e trabalhou, dentre outros lugares, 
na Secretaria de Agricultura do Estado, durante 25 anos 
ininterruptos e chegou a ocupar o cargo de secretário substituto 
durante quatro anos, no governo Adauto Bezerra. Depois trabalhou 
na Secretaria de Governo como Diretor do Departamento 
Administrativo e Financeiro. De lá saiu para a FAEC, onde 
permaneceu como Chefe de gabinete até 2015, contabilizando 
mais de 20 anos de serviços prestados à Federação, onde foi 
secretário executivo do Pacto de Cooperação da Agropecuária 
Cearense - AGROPACTO, tendo implantado ainda,  o Jornal União  
Rural e o Informativo do Agropacto.

Dr. Angelim foi ainda, por 12 anos, conselheiro titular do CREA-
CE, assumindo algumas vezes a sua presidência.

Senti-me muito lisonjeado com a recepção que recebi dos meus 
colegas do Sistema FAEC/SENAR-CE, e pretendo continuar 
escrevendo outros obras literárias de assuntos diretamente ligados 
às minhas atividades profissionais como advogado, administrador e 
engenheiro agrônomo,  disse Dr. Angelim.

O encontro de abertura debateu o propósito de liderança nas esferas 
institucional, acadêmica, empresarial, política e sindical.

Agora chegou a vez dos 81 participantes do programa CNA Jovem 
refletirem sobre o diferencial do líder. É com esse foco que eles estiveram 
reunidos em Brasília, durante o segundo encontro presencial da etapa 
nacional.A programação ocorrereu de 19 a 21 de agosto. Na sexta-feira 
(19/8), a atração foi  a palestra “O Futuro da Tecnologia e a Tecnologia do 
Futuro: Oportunidades e Desafios para o Brasil e o Mundo? De alimentos 
impressos 3D até a carne cultivada”. Sábado (20/8), o grupo participou  
de atividades, dinâmicas e da palestra “A Mediação das Diferenças”. No 
domingo (21/8), a agenda foi com  exercícios, apresentações e a 
palestra “Economia Circular”.

A coordenadora técnica do programa, Fernanda Jackeline Nonato, 
acredita que os jovens chegarão “mais sedentos de conhecimento e 
empolgados” nesse encontro. Na opinião dela, no evento anterior e 
durante todas as atividades remotas realizadas nos últimos 40 dias, os 
participantes foram desafiados em muitos aspectos. “Não é fácil e nem 
rápido desenvolver um propósito e direcionar seu foco de liderança, por 
isso eles tiveram todo um material para se inspirar e um 
acompanhamento remoto constante durante todo esse período. Agora 
chegou a hora deles iniciarem a construção da identidade de liderança”, 
destaca Fernanda.

Os participantes representam 21 estados e o Distrito Federal no 
programa desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR). Eles têm entre 22 e 30 anos e passaram por uma etapa 

seletiva estadual, onde elaboraram planos de ação. Na fase 
nacional, o desafio será preparar um projeto individual de 
liderança.No Ceará, quatro jovens  estão participando do Pfograma 
CNA Jovem.

O Programa CNA Jovem tem como foco preparar jovens do meio 
rural de todo o País para impulsionar ainda mais o setor empresarial 
rural. Quatro encontros foram planejados. Os outros dois restantes - 
que acontecerão de 14 a 16 de outubro e de 25 a 27 de novembro - 
terão como temática empreendedorismo e comunicação. A carga 
horária total do processo de desenvolvimento será de 224 horas. Os 
três primeiros colocados desta edição ganharão uma viagem de 12 
dias para a Nova Zelândia, em março de 2017, e um curso presencial 
de inglês

II ENCONTRO CNA JOVEM
PROGRAMA CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DE 81 JOVENS DE TODO O BRASIL, SENDO 4 DO CEARÁ

Dr. Gerardo Angelim, ao lado de servidores do Sistema FAEC/SENAR-CE



VICE PRESIDENTE REGIONAL: JOÃO OSSIAN DIAS (MORRINHOS)

REGIÃO DE MACIÇO DE BATURITÉ

REGIÃO DO LITORAL LESTE

VICE PRESIDENTE REGIONAL: ELENEIDE TORRES BRILHANTE DE OLIVEIRA (BARREIRA)

VICE PRESIDENTE REGIONAL: RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO (BEBERIBE)

VICE PRESIDENTE REGIONAL: LUIZ MENDES ANDRADE DE SOUSA (LIMOEIRO DO NORTE)

VICE PRESIDENTE REGIONAL: EXPEDITO DIÓGENES FILHO (JAGUARETAMA)

MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

BARREIRA ELENEIDE TORRES B. DE OLIVEIRA (85) 99174.7667/ (85) 99115.5521

BATURITÉ FRANCISCO INÁCIO SILVEIRA (85) 99961.4911/ (85)99115.3452

CANINDÉ BERTOLDO UIAQUERÊ DE O. PAIVA (85) 99646.4749 

CAUCAIA
HENRIQUE MATIAS DE PAULA 
NETO

(85) 99997.2618/ (85) 99124.0580

BANABUIÚ JOSÉ ERNANDO DE OLIVEIRA (88) 99965.0181/ (88) 99468.9641

IBARETAMA CARLOS BEZERRA FILHO (85) 99198.9826/ (88) 99468.9568

MADALENA
FRANSCISCO ALMIR FRUTUOSO 
SEVERO

 (88) 99223.0282/ (88) 99200.6613

MOMBAÇA FRANCISCO DANÚBIO DE ALENCAR (88) 98806.8846/ (88) 99469.0244

ARACATI NORMANDO DA SILVA SOARES (88) 99652.5699/ (85) 99468.9888

BEBERIBE RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO (85) 99137.3393/ (85) 99124.8288 

CASCAVEL
PAULO HELDER DE ALENCAR 
BRAGA FILHO

(85) 99114.8621/ (85) 99933.0204

LIMOEIRO DO NORTE LUIZ MENDES ANDRADE DE SOUSA (88) 99958.8000/ (88) 99468.9873

MORADA NOVA FCO EDUARDO B.DE LIMA JUNIOR (88) 99736.8919/ (88) 99469.0184

JAGUARETAMA EXPEDITO DIÓGENES FILHO (88) 99613.6404/ (88) 98113.8922

PRESIDENTES DE SINDICATOS RURAIS E VICE-PRESIDENTES REGIONAIS DA FAEC

QUIXADÁ FCO FAUSTO NOBRE FRENANDES (88) 99614.0495/ (88) 99468.9492

REGIÃO DO CARIRI
VICE PRESIDENTE REGIONAL: FRANCISCO FERNANDES FERREIRA (CRATO)

SUPERVISORES REGIONAIS

DORIMEDONTE TEIXEI-
RA FERRER FILHO

CARIRI E CENTRO-SUL (88) 99963.7449 

AURORA 
MARCÍLIO ROBERTO MACE -
DO TAVARES 

(88) 3543.1438/  
(88) 99998.7374

CRATO
FRANCISCO FERNANDES 
FERREIRA

(88) 99969.6011/  
(88) 99469.0362

EMERSON PINTO 
MOREIRA

NORTE / LITORAL OESTE (88) 99928.0301

EXPEDITO DIÓGENES 
FILHO

MÉDIO JAGUARIBE / SERTÃO 
(88) 99613.6404

CENTRAL

SUPERVISOR REGIÃO FONE

REGIÃO DO MÉDIO JAGUARIBE

VICE PRESIDENTE REGIONAL: INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (UBAJARA)

REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL
VICE PRESIDENTE REGIONAL: FRANCISCO ALMIR FRUTUOSO SEVERO (MADALENA)

HORIZONTE
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA 
(FRANZÉ)

(85) 98761-0273/ (85) 3336-6098

REGIÃO DO LITORAL OESTE

AMONTADA HUMBERTO ALBANO DE MENEZES (88) 99955.1178/ (88) 99469.0425

ITAPIPOCA ANTÔNIO ALVES AGUIAR (85) 99991.7237/ (85) 99468.9885

MARCO
ALEXANDRE MAGNUM LEORNE 
PONTES

(88) 99637.0304/ (88) 99468.9465

MORRINHOS JOÃO OSSIAN DIAS (88) 99952.1774/ (88) 3665.1586

TRAIRI JOÃO ALVES DE FREITAS (85) 99444.7240

VICE PRESIDENTE REGIONAL: JOSÉ PINTO DE ALBUQUERQUE (COREAÚ) (88) 99289.9913

ALCÂNTARA JOSÉ OSMAR LOPES (88) 99469.4612

COREAÚ EMERSON PINTO MOREIRA (88) 99928.0301/ (88) 99405.7000

GRANJA MÁRIO DAVID FERREIRA DIAS (88) 99993.4447/ (88) 99217.7649

MASSAPÊ JOSÉ TUPINAMBÁ V. JÚNIOR (88) 99955.6915/ (88) 99468.9508

MORAÚJO ELDER ALBUQUERQUE AGUIAR (85) 99202.3797/ (85) 99293.2184

REGIÃO NORTE

SANTANA DO ACARAÚ PAULO ERCY ARAÚJO (85) 99988.6194

SOBRAL
FRANCISCO REGINALDO ROCHA 
FILHO 

(88) 999447.2784/ (88) 99468.9584

REGIÃO DA IBIAPABA

GUARACIABA DO NORTE JULIÃO FERREIRA SOARES (88) 99904.7336/ (88) 99469.0177

IBIAPINA JOSÉ NOGUEIRA JÚNIOR (88) 99962.5895

UBAJARA INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (88) 99953.5382/ (88) 99469.0419

VIÇOSA DO CEARÁ WILLAME REIS MAPURUNGA (88) 99237.1085/ (88) 99468.9575

QUIXERAMOBIM CIRILO VIDAL PESSOA (88) 99239.1527/ (88) 99971.1489

SENADOR POMPEU JOSIEL BARRETO DA SILVA (85) 99986.4789/ (88) 99469.0185

REGIÃO DO BAIXO JAGUARIBE

RUSSAS PEDRO MAIA ROCHA JÚNIOR (88) 99450.2819/ (88) 99469.0044

TABULEIRO DO NORTE EDNARD FERNANDES DE ALMEIDA (88) 99913.7270

SOLONÓPOLE JOSÉ ALRIBERTO PINHEIRO (85) 99771.9658

REGIÃO DO SERTÃO DOS INHAMUNS
VICE PRESIDENTE REGIONAL: MOACIR GOMES DE SOUSA (INDEPENDÊNCIA)

CRATEÚS
ANTONIO NARCELIO DE O. 
GOMES

 (88) 99291.4881/  
(88) 99468.9850

INDEPENDÊNCIA MOACIR GOMES DE SOUSA
(88) 99277.8459/  
(88) 99468.9466

MONSENHOR 
TABOSA

FCO DAS CHAGAS FROTa 
ALMEIDA

(85) 8777.4275

NOVA RUSSAS EUGÊNIO MENDES MARTINS
(85) 99915.5745/  
(88) 3672.1231 

TAMBORIL JUSSARA DIAS SOARES
(85) 99193.9303/  
(85) 99230.6028 

LAVRAS DA MANGA-
BEIRA 

DORIMEDONTE TEIXEIRA 
FERRER FILHO 

(88) 99963.7449/  
(88) 99263.8063

MILAGRES
FRANCISCO WILTON FURTA-
DO ALVES

(88) 99999.1562/  
(88) 99469.0241

MAURITI JOSÉ ARTÁLIO BARROSO LEITE (88) 99998.1918 

LUIZ MENDES DE SOUSA 
ANDRADE

LITORAL LESTE / BAIXO JA-
(88) 99958.8000

GUARIBE

INÁCIO DE CARVALHO 
PARENTE

PLANALTO DA IBIAPABA / CENTRO 
(88) 99953.5382

NORTE

FRANCISCO FERNANDES 
FERREIRA (BARTÔ)

CARIRI (88) 99969.6011 

RODRIGO DIÓGENES 
PINHEIRO

METROPOLITANA / LITORAL LESTE 
/ MACIÇO DE BATURITÉ

(85) 99137.3393 

MARANGUAPE
EDUARDO PEIXOTO ROLA 
FERREIRA

(85) 98879.8949/ (85) 99124.2945

JAGUARIBE ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS (88) 99742.0403/ (88) 99468.9765

  
ANIVERSARIANTE DO MÊS DE AGOSTO

REGIÃO CENTRO-SUL
VICE PRESIDENTE REGIONAL: JOSÉ FERREIRA LIMA (CEDRO)

ACOPIARA
FRANCISCO CHAGAS DE 
CARVALHO NETO  (88) 99908.9299

CEDRO JOSÉ FERREIRA LIMA
(88) 99949.2827/  
(88) 99469.0206

IGUATU JOSÉ QUEIROZ MAGALHÃES
(88) 98872.0315 /  
(88) 99469.0029

PIQUET CARNEIRO FRANCISCO ERIVANDO MAIA
(88) 99859.1737/  
(88) 99469.0355 
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O Sistema FAEC/SENAR-CE/SINDICATOS parabenizam 

os presidentes dos Sindicatos aniversariantes do mês.

FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO NETO..........05/07
JOSÉ ALRIBERTO PINHEIRO(BETO)...............................05/07
JOSÉ ERNADO DE OLIVEIRA...........................................10/07
ANTONIO NARCÉLIO DE OLIVEIRA GOMES...................13/07
MARCÍLIO ROBERTO MACEDO TAVARES.......................23/07
JOSÉ OSMAR LOPES........................................................09/08
ANTONIO ALVES AGUIAR.................................................11/08
FRANCISCO REGINALDO ROCHA FILHO.......................13/08
ANTONIO CARLOS DE FREITAS......................................22/08
CIRILO VIDAL PESSOA.....................................................22/08

Parabéns
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FEIRA DO EMPREENDEDOR 
DO SEBRAE-CE 

Na qualidade de Presidente do Conselho 
Deliberativo do Sebrae-Ce, Flávio Viriato de 
Saboya Neto, participou  no ultimo dia 18/08,da 
abertura da Feira do Empreendedor, em Sobral, 
que aconteceu em sua 8ª. edição e realizada pela 
primeira vez em uma praça pública. A Praça São 
João foi uma escolha perfeita, pela localização, 
acessibilidade e pelo que ela representa no 
contexto da cidade, tendo em seu entorno, um 
conjunto de equipamentos que retrata a beleza e a 
importância histórica e cultural desta cidade, que é 

um grande polo convergente da 
economia regional, disse Saboya que é 
filho de  avós e pais  sobralenses.

 A  Feira do Empreendedor é um dos 
eventos de maior importância para o 
SEBRAE, enfatizou . É o SEBRAE 
interiorizando suas ações, gerando 
oportunidades e tornando cada vez mais 
acessíveis seus produtos e serviços para 
a comunidade. Aqui reúnem, no mesmo 
espaço, informações sobre a abertura de 
novas empresas, tecnologias, cursos e 
o fi c i n a s ,  d i r e c i o n a d o s  a o 
desenvolvimento e estímulo à cultura 
empreendedora. Trata-se, portanto, de 
um evento que fomenta geração de 
negócios por meio da exposição de 
oportunidades, produtos e serviços, 
disse Saboya .

Segundo dados oficiais, a região 
norte responde por 57% das empresas 
instaladas no Estado, o que demonstra a 
grande possibilidade de expansão dos 
negócios através do estímulo ao 
empreendedorismo. E é isto que o 
SEBRAE/CE com demais parceiros, 
pretendem com a realização de eventos 
como este.

A Federação das Associações do Comércio, 
Indústria, Serviços e Agropecuária do Ceará e 
demais   ent idades do setor  produt ivo , 
promoveram no  dia 24 de agosto,  a 58ª edição da 
solenidade em homenagem ao Exército Brasileiro 
e ao seu patrono Duque de Caxias, no auditório 
Antonio Fiúza Pequeno, localizado no Palácio do 
Comércio. 

 A solenidade foi comandado  pelo Presidente 
da FACIC ,  Francisco  Assis Barreto e contou com 
a presença de representantes do setor produtivo: 
Centro Industrial do CEARÁ-CIC, Federação das 

Associações Comerc ia is-  FACC, 
Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Ceara- FAEC, Federação das 
Associações dos Jovens Empresários do 
Cea rá -  FAJECE,  Fede ração  do 
Comérc io  do  Es tado  do  Ceará - 
F E C O M É R C I O ,  F e d e r a ç ã o  d a s 
En t i dades  de  M ic roempresas  e 
Empresas de Pqueno Porte do Ceará- 
FEMICRO e Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará-FIEC. 

FACIC PROMOVE HOMENAGEM  AO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Para atender demanda de  capacitaçāo de  
tratadores em Doma Racional em Equinos, o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - 
SENAR/Ceará, em parceria com o SENAR/Piauí,  
disponibilizou do quadro de instrutores o 
profissional Carloto Júnior para realizar dois 
 Cursos de Doma Racional em Equinos no Ceará. 

O objetivo foi capacitar os profissionais do 
quadro de instrutore da Regional do SENAR/CE ,  
para,  em seguida,  oferecer no portfólio de 
treinamentos/cursos/oficinas .   A carga horária do 
curso é de 40 horars-aula, sendo 8 horas por dia. O 
número de treinandos é de 10 a 12 participantes. O 
primeiro  curso foi realizado de 11 a 12 de julho e o  
segundo, de 5 a 9   de de Agosto, no Rancho PH, 
Município de Cascavel,   capacitando 12 treinados 
entre instrutores e colaboradores.  

TRATADORES EM DOMA RACIONAL 
EM EQUINOS  NOVO CURSO 

OFERTADO DO SENAR-CE 

ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA : 
FAEC REÚNE MAIS UMA VEZ O 

SETOR PRODUTIVO   

Um grupo de 11 representantes das cadeias 
produtivas do agronegócio cearense, esteve 
reunido, mais uma vez, no último dia 1º de agosto, 
na sede da Federaçāo da Agricultura e Pecuária 
do Estado do Ceará - FAEC, com um grupo de 
consultores, discutindo uma  proposta  de isenção 
do    ICMS    na conta   de energia elétrica dos 
produtores rurais, que está em construção pela 
Secretaria da Fazenda do Governo do Estado - 
SEFAZ.

Diante das ponderações apresentadas pelo 
Presidente da FAEC, o secretário da SEFAZ 
apresentou uma minuta de Decreto que 
regulamentará a questão.Desde a primeira 
reunião ocorrida no último dia 13 de julho, foi 
decidido que a FAEC coordenaria a discussão e, 
desde então,  já foram realizados diversos 
encontros com os representantes dos segmentos 
da cajucultura, do leite, das frutas, do camarão, 
das flores e plantas ornamentais, da apicultura, da 
ovinocaprinocultura, da aquicultura e da 
avicultura. O que está em pauta é a discussāo 
sobre um novo decreto que regulamente a não 
incidência do ICMS no fornecimento de energia 
elétrica para a classe produtora rural. Para isso, é 
preciso entender como se dá a cobrança hoje, 
disse Flávio Saboya. 

Estiveram presentes à  ùltima reunião  os 
representantes da Câmara  Setorial do Caju: 
A lde r i to  O l i ve i ra ,  F reder i co  Cos ta ,  do 
Sindilaticínios,  Claúdio  Augusto Teófilo Júnior, da 
Câmara Setorial do Leite, João Nicédio Nogueira, 
da Organização das Cooperativas do Ceará - 
OCB, Edson Luiz Brook, da Câmara Setorial das 
F ru tas ,  An ton io  E r i l do  Lemos  Pon tes , 
representando a SEAPA e o CONERGE - 
Conselho de Consumidores de Energia Elétrica, 
Silvio Carlos Ribeiro Lima, Diretor de Agronegócio 
da Adece, Neto Medeiros, da ACEAV e Francisco 
Zuza de Oliveira, da Asessoria do deputado 
estadual Carlos Matos, vice-presidente da 
Comissão de Agropecuária da Assembleia 
Legis la t iva,  Paulo Remigio do Sis tema 
FAEC/SENAR-CE e o podutor rural, Haroldo 
Parente, da Fazenda Jatobá, no município de 
Monsenhor Tabosa.

A  F e d e r a ç ã o  a g u a r d a  a g o r a  u m 
posicionamento da Sefaz sobre o assunto. 

Alci Porto (Diretor Técnico Sebrae CE); Flávio Saboya (Pres. Conselho do Sebrae CE);
Circe Jane (Pres. Sindieventos e CETUR); Fernando L. Castro Alves (Diretor SIMEC); 
Claudio Ferreira ( Secretário Adjunto SDE CE)

SENAR LANÇA VÍDEO QUE ENSINA 
TÉCNICAS DE PREVENÇÃO E 
C O N T R O L E  D O  F O G O  N A 
AGRICULTURA

 
Após preparar instrutores e disponibilizar 

capacitações voltadas aos cuidados com o fogo 
na agricultura, chegou a vez do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) 
lançar um vídeo para ensinar técnicas de 
prevenção e combate ao fogo a produtores e 
trabalhadores rurais de todo o País. A produção 
é mais uma ação do programa Prevenção e 
Controle do Fogo na Agricultura, uma parceria 
com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),  
por meio do Centro Nacional de Prevenção e 
Combate aos Incêndios Florestais do Ibama, o 
Prevfogo.

Material ficará disponível para acesso de 
todos no portal da entidade
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