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

Pecuária do Estado Ceará - FAEC
e Presidente do Conselho de 

Administração do SEBRAE-CE

Com o tema: “Os Pequenos 
Negócios como Protago-
nistas do Desenvolvimento 

do Ceará”, celebramos neste dia as 
inúmeras conquistas das micro e 
pequenas empresas, no contexto 
do Ceará e do Brasil, decorrentes da 
implementação de políticas públi-
cas voltadas para o setor e as ações 
conjuntas de instituições governa-
mentais, de entidades e empresá-
rios que resultaram na publicação 
da Lei Geral. Segundo dados do 
DataSebrae, os pequenos negócios 
representam 98,3% dos negócios 
registrados no Simples Nacional, 
geram 34% dos empregos formais 
e respondem por 27% de tudo o 
que é produzido no País. No Ceará 
as micro e pequenas empresas são 
responsáveis por 98,7% do universo 
das empresas registradas, 30% dos 
empregos formais, e 26,5% do PIB 
cearense.

Hoje, as mudanças no cenário po-
lítico e econômico do País se con-
figuram como sérios desafios, dos 
quais o futuro dos pequenos negó-
cios depende sobremaneira. Uma 
das alternativas para superar as 

5 DE OUTUBRO: DIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA

adversidades é a prática da coope-
ração e troca de experiências, que 
encontros como esses podem pro-
porcionar. 

A necessidade de uma boa gestão, 
a inovação tecnológica, a inteligên-
cia do negócio, o acesso ao crédito 
e muita criatividade, crescem em 
importância como forma de res-
ponder às mudanças e incertezas de 
nossa economia. 

Acredito que este encontro, além 
de ressaltar a verdadeira importân-
cia dos pequenos negócios, será 
uma ótima oportunidade para o 
compartilhamento das valiosas ex-
periências e melhores práticas de 
empresas que conseguiram se des-
tacar, a despeito da crise.  

Senhoras e Senhores vamos, por-
tanto, fazer um brinde a todas as 
conquistas e comemorar com um 
grande sorriso estampado no rosto 
todo o esforço empreendido e os 
resultados alcançados. 

Gostaria de aproveitar a oportuni-
dade para parabenizar os gestores 
do SEBRAE/CE, Joaquim Cartaxo, 
Alci Porto e Airton Gonçalves, pelo 
obstinado e competente trabalho à 
frente desta instituição, bem como 
exaltar a dedicação e comprometi-
mento de suas equipes, em prol do 
fortalecimento dos pequenos negó-
cios do nosso Estado.

Sintam-se vitoriosos,
Parabéns,
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ENGENHEIROS AGRÔNOMOS PUBLICAM
CARTA DE FORTALEZA

Os Engenheiros Agrônomos do Brasil, liderados pela sua entidade máxima, Confe-
deração dos Engenheiros Agrônomos do Brasil - CONFAEAB, em parceria com a Asso-
ciação dos Engenheiros Agrônomos do Ceará - AEAC, inspirados pelo tema “Segurança 
Hídrica: um desafio para os Engenheiros Agrônomos do Brasil,” e pautados pelas dis-
cussões dos 5 (cinco) eixos temáticos, nos painéis e palestras, vêm a público expor seus 
posicionamentos neste cenário de mudanças por que passa o Brasil e enfatizar o papel 
fundamental do Engenheiro Agrônomo na construção do novo país que todos sonham. 

A sociedade brasileira espera que a Classe Agronômica repita, nas próximas décadas, a 
façanha, que ajudou a construir nas 4 (quatro) décadas passadas, das quais, saiu de país 
importador de produtos agrícolas para um dos maiores fornecedores mundiais de alimen-
tos. Mas, as regras agora, no campo sócio econômico e ambiental impõem novos desafios.

A nova perspectiva que a classe agronômica visualiza para o Brasil, passa pela 
reconquista dos espaços dos quais o engenheiro agrônomo, aos poucos, vem 
sendo afastado, como é o caso dos serviços de ATER, de pesquisa, das ques-
tões ambientais, em especial, dos recursos hídricos, do uso do solo, entre outros. 
Assim, fundamentados nessa visão os Engenheiros Agrônomos do Brasil, propõem: 
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA – É imperioso que se reconquiste a formação plena do Enge-
nheiro Agrônomo, para que possa exercer na plenitude as atribuições conquistadas pelo 
decreto n° 23.196 de 1933, e fazer jus a uma remuneração digna e justa, onde o salário míni-
mo profissional seja universal (CLT e RJU) e que seja um piso e não um teto remuneratório; 
2. EMPREENDEDORISMO – Ampliar a formação dos acadêmicos para 
além do tradicional trinômio - ensino, pesquisa e extensão, preparando-
-os para o desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora, ala-
vanca principal do processo de desenvolvimento sustentável e duradouro; 
3. POLITICA PROFISSIONAL - Conscientizar os contratantes, públi-
cos e privados, de que: “Contratar Engenheiro Agrônomo, não é des-
pesa, mas sim investimento, onde o retorno é sempre garantido”; 
4. PROJETO BRASIL – Elaboração de um projeto de Nação, com foco no agronegó-
cio, seja de base empresarial ou familiar, onde o Engenheiro Agrônomo seja prota-
gonista do processo político, institucional e tecnológico, a exemplo da segurança hí-
drica, ambiental, social e da produção sustentável de alimentos, fibras e bioenergia; 
5. RECURSOS HÍDRICOS – Respeitadas as atribuições legais dos demais 
profissionais envolvidos, é imprescindível o envolvimento do Engenhei-
ro Agrônomo, na pesquisa, manejo, uso e reuso adequados, para assegu-
rar a sustentabilidade do processo produtivo e do futuro das novas gerações; 
6. MEIO AMBIENTE – O histórico contemporâneo mostra que não se faz desenvolvimento 
sustentável exitoso sem o envolvimento efetivo do Engenheiro Agrônomo. Sua formação 
ampla nas ciências exatas, biológicas e humanas, lhe confere capacidade ímpar, para traba-
lhar pela busca do equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. 
7. EXTENSÃO RURAL – O momento atual do país exige o enfrentamento do de-
safio da construção de uma nova política de assistência técnica e extensão ru-
ral. Política essa que promova e atue na plenitude do desenvolvimento rural, in-
tersetorial e integrada, construída de forma federativa, envolvendo governos, 
empresários, organizações nacionais e internacionais e sociedade civil organi-
zada. O papel do Engenheiro Agrônomo, nessa construção é fundamental para 
que tenhamos uma ação eficaz no trato das questões da produção sustentá-
vel, contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária; 
8. POLITICA INSTITUCIONAL – Esta deve ter em todas as suas etapas, a visão da co-
operação e integração entre a academia, o profissional, as entidades de classe (re-
gionais, estaduais e nacional), e do sistema CONFEA, CREA E MUTUA, o qual deve 
cumprir seu papel institucional e legal, especialmente, na fiscalização do exercício 
profissional na área agronômica. É premente a aprovação dos Projetos de Leis que 
dispõem sobre a carreira de Estado para as engenharias; a aprovação da federaliza-
ção do sistema CONFEA/CREA; a valorização do AGRO através de campanhas nacio-
nal; e que as entidades filiadas realizem os encontros estaduais e regionais, prepa-
ratórios aos Congressos Brasileiros de Agronomia conforme disposições estatutárias. 

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE DA FAEC

SOBRE O DIA DO 
ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO

A Federação da Agricultu-
ra e Pecuária do Estado do 
Ceará – FAEC presta sua 
homenagem à valorosa 
categoria dos engenhei-
ros agrônomos por sua in-
questionável contribuição 
social e econômica para o 
desenvolvimento do Brasil. 
Respondendo hoje ao de-
safio de elevar a produção 
de alimentos, com o com-
promisso de um futuro 
sustentável. 

Parabéns!

Flávio Saboya, Presidente da 
Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado do Ceará

A data foi comemorada no dia 
12 de outubro
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FAEC PEDE QUE GOVERNADOR RECORRA PARA 
INCLUSÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS CEARENSES 

NA REGIÃO SEMIÁRIDA

o  Presidente da FAEC Flávio Saboya  
em audiência com o governador 
Camilo Santana propôs que o 

Governo recorra da decisão da SUDENE, 
ocorrida no último dia 27 de julho, com a 
finalidade de incluir  mais 10 municípios 
do Ceará  na Região Semiárida do Nor-
deste. Nesta reunião a Sudene aprovou a 
inclusão de 15 municípios, mas conforme 
o Regimento do CONDEL/Sudene  é pos-
sível recorrer dessa decisão.

Com o respaldo técnico de relatório da 
Funceme sobre a espacialização, o pre-
sidente da FAEC solicitou a inclusão dos 
seguintes municípios:   Barroquinha, Bela 
Cruz, Camocim, Chaval, Cruz, Jijoca, São 
Gonçalo, Guaiúba, Itarema e Trairi,

Na mesma audiência  o presidente da 
FAEC que estava acompanhado do presi-
dente da Câmara Setorial do Leite junto a  
ADECE, José Antunes, do Diretor de Agro-

negócio, Silvio Carlos  e do presidente da 
COCENTRAL, Sérgio Figueira, submete-
ram ao Governador em caráter emergen-
cial, uma solução para a problemática do 
preço do leite nos três níveis: produção, 
industrialização  e comercialização. O Go-
vernador, imediatamente, recomendou 
um estudo da Secretaria da Fazenda -     
SEFAZ, para definir uma política de apoio 
e incentivo à cadeia produtiva do leite.
“O trabalho do Presidente da 
FAEC, Flávio Saboya, foi 
preponderante para que o Ceará 
coseguisse junto a SUDENE, a 
inclusão de novos municípios 
cearenses na região semiárida.”

Palavras do deputado estadual, Sérgio Aguiar, 
presidente da Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, durante 

a reunião do AGROPACTO do dia 17 de outubro.

AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA DISCUTE 
DÍVIDA  DA AGROINDÚSTRIA

O presidente do Sindicato Rural de Quixera-
mobim, Cirilo Vidal Pessoa, participou como 
produtor e representante da FAEC da audiê-
nia pública da Comissão de Desenvolvimento 
Regional, promovida pela Assembleia Legisla-
tiva que foi realizada no dia 17 de outubro. O 
assessor especial da CNA junto à FAEC, Edval-
do Brito também participou do evento

Dentro do plano, o primeiro encaminha-
mento será um “Mutirão de Renegociação”. 
Cirílo Vidal Pessoa, iniciou o debate na As-
sembleia Legislativa, que tratou da atual si-
tuação das pequenas agroindústrias do Ce-
ará, em razão da seca presente há seis anos 

no Estado. Por consequência, o setor vem 
gerando dispensa de mão de obra, queda 
na fabricação de produtos, perda de capital 
e crescimento de dívidas, que se acumulam 
nos bancos.

Durante a audiência foram debatidos três 
temas centrais: a renegociação das dívidas, 
a questão da revisão de multas na Semace, 
além de um plano geral de revitalização e 
desenvolvimento para agroindústria, que 
contemple um plano de valorização do pro-
duto interno.

Como encaminhamento, será realizado 
um “Mutirão de Renegociação” coordena-

do pelo BNB, e com a presença da FAEC, da 
FIEC, da EMATERCE, da ADECE, da ADAGRI, 
da APRECE, da FECAP e das Secretarias de 
Agricultura Municipais. Para dar corpo a 
esse mutirão foi realizada dia 23 de outubro, 
às 15h, na FAEC, uma reunião para discutir 
o mapeamento das agroindústrias, além de 
analisar a representatividade do segmento 
de carne, mel, tilápia, camarão, carnaúba, 
leite, doce e frutas.

O deputado Carlos Matos, presidente da 
Comissão de Desenvolvimento Regional na 
Assembleia Legislativa, afirmou que o pri-
meiro encaminhamento é o grande foco, 
uma vez que existem 130 mil operações 
de renegociação de dívidas para o setor da 
agropecuária como um todo a serem regula-
rizadas, mas até agora apenas 24 mil foram 
feitas. Na agroindústria são 236 operações 
contraídas de 1989 a 2016 somando um to-
tal de R$144 milhões.”O produtor que deve 
R$2.000,00 poderá quitar sua dívida com 
R$ 100,00, pagando uma taxa de adesão 
de R$4,00, ou seja, é preciso que haja um 
esforço multi-institucional para incentivar e 
dar condições as pequenas agroindústrias 
de regularizarem sua situação e voltarem a 
atuar. Será um grande avanço”, pontua Car-
los Matos.

O presidente do Sinrural de Quixeramobim representou a FAEC
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AGRINHO REALIZA DIA 24 DE NOVEMBRO SOLENI-
DADE DE PREMIAÇÃO DOS CONCURSOS 2017

CEARÁ

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR -CEARÁ, recebeu  um gran-
de número de trabalhos que estão concorrendo aos concursos desse ano 
com o tema: O Agrinho sai em defesa da Cidadania, em cinco categorias: 

Redação ( do 2º ao 5º ano e do 6º ao 9º.ano), Desenho, Experiência Pedagógica e 
Município AGRINHO. Somente na Categoria Redação foram apresentados 1.221, sen-
do: do 4º ao 5º ano: 509 redações, do 6º ao 7º: 345 e do 8º ao 9º: 367. Na Categoria 
Desenho estão concorrendo 534 trabalhos (do 2º ao 9º ano) e na Experiência Pedagó-
gica , que envolve os professores, foram entregues 445 trabalhos, realizados por  9 mil 
professores, de mil escolas da zona rural, envolvendo 200 mil alunos.

COMISSÃO JULGADORA 
Uma comissão formada por seis membros entre pedagogas, educadoras  e adminis-

tradoras estão selecionando os trabalhos nas área de Experiência Pedagógica e Muni-
cípio Agrinho, coordenados pela Professora Irene Victor e pela pedagoga do SENAR-CE 
Germana Moreira, na sede do SENAR-CE. A comissão é constituida por Maria do So-
corro Costa Rodrigues, formada em história; Regina Célia Ferreira de Oliveira Freitas, 
pedagoga; Marília Castelo Branco Araújo, administradora; Fernanda Cláudia Castelo 
Branco Küng, históriadora e pedagoga; Regina Célia Ribeiro Lotffi,  formada em peda-
gogia e Mestre em Educação (Formação de Professores).

As redações e desenho estão sendo julgadas por uma Comissão composta de oito 
servidoras da SEMA - Secretaria de Meio Ambiente do Estado, coordenadas pela téc-
nica Juarinda Barreira.

RESULTADO E ENTREGA DOS PRÊMIOS 
Conforme anunciou a Diretora Técnica do SENAR-CE, e Coordenadora do AGRINHO, 

Kelly Cláudio Gonçalves,  somente no  dia 24 de novembro será divulgado o resulta-
do dos  concursos  em uma grande solenidade  que ocorrerá no Auditório do Centro 
de Negócios do Sebrae, com a participação dos 46 municípios. Serão escolhidos dez 
trabalhos em cada categoria, totalizando 50, com prêmios que vão de computador, a 
motocicleta, bicicleta, sistema de som. Para comemorar os 15 anos do AGRINHO, será 
sorteado um carro entre os professores que participaram da Experiência Pedagógica.

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES 
Aratuba, Carnaubal, Pacoti, Morada Nova, Coreaú, Barreira, Palmácia, Quixeré, Ibia-

pina, Baturité, Redençāo, Russas, Ipu, Capistrano,Aracati, Beberibe, São Benedito, Ca-
ridade, Cascavel, Ibicuitinga, Tianguá, Guaiúba, Viçosa do Ceará, Fortim, Tabuleiro do 
Norte, Ubajara, Guaramiranga, Icapui, São Joāo do Jaguaribe, Frecheirinha, Itapiúna, 
Itaiçaba, Pindoretama, Mucambo, Mulungu,Jaguaruana, Iguatu, Acarape, Ocara, Limo-
eiro do

 
Norte, Saboeiro, Aracoiaba, Morrinhos, Marco, Paracuru, Boa Viagem e Itarema.

Duas comissões avaliam os trabalhos

OS NÚMEROS DO AGRINHO 2017
Concurso: 

Redação : do 4º ao 5º ano: 509
Redação:  6º e 7º: 345
Redação: 8º ao 9º: 367
Total redação: 1.221
Desenho: 2º ao 3º ano: 534
Experiência Pedagógica: 445 

Total: 2.220 trabalhos Marcondes Nobre, Secretário de Educação de Morada 
Nova e coordenadores municipais

Comissão Avaliadora da Experiência Pedagógica

Joana Dark, município de Aracoiaba

Coordenadora Municipais do município de Aracati

46 municípios

1.000 escolas

9.000 professores

200.000 alunos
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Em dia com o AGROPACTO

WORKSHOP DISCUTE AVIAÇÃO CIVIL E LANÇA DOCUMENTO PÚBLICO

O Pacto de Cooperação da Agrope-
cuária Cearense - AGROPACTO, 
promovido pela Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará-
-FAEC, realizou no dia 3, em parceria com a 
SEAPA, o I Workshop sobre aviação agrícola 
no Ceará, com a participação do Sindicato 
Nacional dos Aeronautas-SINDAG, Sindicato 
da Aviação Agrícola e Sindicato das Indús-
trias de Defensivos Agrícolas – SINDIVEG

O encontro foi aberto pelo Presidente da 
FAEC, Flavio Saboya e contou ainda com a 
participação do secretário da SEAPA, Euval-
do Bringel, do Coordenador de Agricultura 
Irrigada e do workshop Erildo Pontes, do 
deputado estadual Sérgio Aguiar, represen-
tantes do BNB,BB, ADAGRI, da Secretaria 
do Meio Ambiente- SEMA, presidentes de 
Sindicatos, diversos produtores e técnicos. 
No final do encontro foi lançado um do-
cumento público de apoio à manutenção 
da pulverização aérea no Estado do Ceará, 
onde várias entidades inclusive o Deputado 
Sergio Aguiar assinaram.

“A aplicação área de defensivos agrícolas 
é uma atividade de extrema importância à 
agricultura em um país de dimensões conti-
nentais como o Brasil, onde é quase impos-
sível fazer um controle de pragas eficiente e 
garantir a produtividade nas lavouras utili-
zando apenas o maquinário convencional”, 
diz o documento. E acrescenta: “Os mes-
mos produtos aplicados por avião são apli-
cados por terra”. A aviação agrícola possui 
legislação específica, sendo fiscalizada por 
órgãos como: MAPA, agência Nacional de 
Aviação Civil-ANAC, Instituto Nacional do 
Meio Ambiente-IBAMA, Secretarias Estadu-
ais de Meio Ambiente e Prefeituras.

A ADAGRI enquanto instituição que cuida 
da defesa Agropecuária, esteve represen-
tada no AGROPACTO pelo Diretor Técnico, 
Tito Carneiro que apresentou a área de fis-
calização de agrotóxicos, sendo as principais 

na Região do Cariri e de Limoeiro do Norte. 
Conforme informou existe um embasamen-
to legal através da Lei Estadual nº 2.228/93, 
mas a pulverização Agrícola no Estado ainda 
è muito pequena. Nos últimos cinco anos, 
só tivemos cinco fiscalizações de pulveriza-
ção aérea na Região do Cariri e Limoeiro do 
Norte, no plantio de bananeira, disse o Téc-
nico da ADAGRI .

O Deputado Estadual Sérgio Aguiar fez um 
registro do trabalho da FAEC e da FUNCEME 
no processo da nova delimitação do semi-
árido, incluindo 10 Municípios na Região, 
estando em busca de inserir imediatamente 
mais 5 Municípios. O Parlamentar colocou- 
se a disposição para  tratar  o uso de defensi-
vos agrícolas na Assembleia Legislativa.

O Secretário da SEAPA, Euvaldo Brin-
gel disse que o Ceará está discutindo for-
temente esse assunto, “porque muitas 
pessoas São contra o uso de defensivos, e 
muitas vezes não tem conhecimento da re-
alidade.” Para ele, a discussão maior è  olhar 
a qualidade dos alimentos e  o consumo de 
frutas e hortaliças, pelo menos cinco vezes 
ao dia. É preciso oferecer mais informação à 
população, e a nossa Lei Estadual que regu-
lamenta a questão é muito antiga, finalizou

SINDAG EXPÕE AÇÕES
“Não conheço nenhuma iniciativa pareci-

da no Brasil como o AGROPACTO, disse Gi-
anni Bozetto, diretor executivo do Sindicato 
Nacional dos Aeronautas – SINDAG, com 

sede em Porto Alegre e atuando em 18 Es-
tados, com 240 empresas aeroagrícolas. O 
Ceará hoje não tem nenhuma empresa reg-
istrada, atua através de empresas de outros 
estados. São  2.083 aviões e 6 helicópteros, 
trabalhando na atividade no País. Ele foi um 
dos palestrantes do workshop e apresentou 
um panorama da aviação agrícola no país. 
Segundo ele, a aviação agrícola é segurança 
alimentar há 70 anos,inclusive protegendo 
contra queimadas. A tecnologia embarca-
da faz dela uma atividade segura, princi-
palmente depois do uso do GPS, disse ele. 
O setor tem inclusive  uma certificação de 
“Aeroagrícola Sustentável”, fornecida por 
três universidades.

Sobre a legislação do setor, ele reforçou 
que a atividade é muito bem regulamen-
tada, tem uma série de normas que as 
empresas são obrigadas a cumprir, deter-
minadas pela ANAC, Secretaria da Aviação 
Civil e MAPA, e a legislação estadual. Nos-
sa proposta é apresentar o Sindicato da 
Aviação Agrícola, com sede em Porto Akeg-
ra, a grande visão até 2020 tornar a aviação 
agrícola mais segura e. Fortalecer as parce-
rias, finalizou.

PULVERIZAÇÃO AÉREA 
O  engenheiro agrônomo Marcelo Dre-

scher, do Sindicato Nacional dos Aeronautas 
apresentou a  tecnologia de pulverização , 
que segundo ele oferece várias vantagens, 
onde o volume da penetraçao e cobertu-
ras das gotas, representam o,4mm, para 
pulverizar o,1mm obtendo 64 gotas, o que 
significa economia no uso da água, com 
grande probabilidade de acerto do produto 
a ser aplicado chegar ao alvo.

USO DE DEFENSIVOS 
Segundo a Diretora Executiva do Sindicato 

das Indústrias de Defensivos agrícolas – Sin-
diveg, Silvia de Toledo, o Brasil usa em média 
4.2kg de defensivo por hectare, sendo o Es-
tado do  Mato  Grosso o maior produtor de 
grãos e também o  maior consumidor de 
defensivos. Países como a Holanda, França 
e Japāo Utilizam muito mais defensivos do 
que o Brasil. Conforme disse,o Ceará por ser 

Deputado Sérgio Aguiar esteve presente  na reunião do AGROPACTO

Autoridades presentes no I Workshop sobre Aviação Civil

um produtor de frutas é o 21º 
(Vigésimo primeiro) estado do 
Pais, a consumir  defensivos 
proporcionalmente. Segundo 
ela, a resposta para os con-
trários, é uma maior divul-
gação dos defensivos, garantir 
mais  fiscalização e evitar essas 
proibições sem muito funda-
mento.
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Em dia com o AGROPACTO

PROJETO FORRAGEIRAS PARA O SEMIÁRIDO MOSTRA 
PRIMEIROS RESULTADOS

A Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado do Ceará - FAEC promoveu no 
dia 18, mais uma reunião do Pacto de 
Cooperação da Agropecuária Cearen-
se – AGROPACTO. O tema discutido na 
reunião foi o “Projeto Forrageiras Para 
o Semiárido” que tem como coordena-
dor geral o presidente da FAEC, Flávio 
Saboya. A apresentação foi dividida em 
dois momentos, no primeiro a pesqui-
sadora da EMBRAPA Caprinos e Ovinos, 
Ana Clara Cavalcante, fez uma panorâmi-
ca do Projeto, e no segundo momento o 
zootecnista e técnico do Projeto, Giovani 
Rodrigues, apresentou os resultados do 
programa no Ceará. O evento contou ain-
da com a presença do supervisor Eduardo 
Barroso, do Sistema FAEC/SENAR/AR-CE

Em sua apresentação, Ana Clara Ca-
valcante, afirmou que o objetivo do 
Programa é conjugar esforços entre o 
Sistema CNA/SENAR/ICNA e a Embrapa 
para impulsionar o desenvolvimento de 
forrageiras tropicais tolerantes à seca e 
seu uso racional por meio do orçamento 
forrageiro anual no semiárido brasilei-
ro e nos estados do Maranhão e Minas 
Gerais.  Também foi apresentado aos 
participante do AGROPACTO as estraté-
gias de gestão a curto prazo, como por 
exemplo, o mapeamento das principais 
pesquisas da Embrapa voltadas às forra-
geiras tropicais tolerantes e resistentes à 
seca; identificação dos principais pontos 
de estrangulamento dessas pesquisas, 
bem como, propor ações corretivas para 
acelerar sua adoção por parte dos pro-
dutores rurais do semiárido e ações para 
intensificar pesquisas voltadas à identi-
ficação de materiais forrageiros toleran-
tes e resistentes à seca.

Entre as ações de médio prazo desta-
cam-se a implantação de 12 (doze) Uni-
dades de Referência Tecnológica – URTs. 
Segundo o coordenador Flávio Saboya, 
os estados de Minas Gerais e Bahia fica-
ram com duas URTs devidos as suas ex-
tensões territoriais. Um dos objetivos do 
Programa a longo prazo é disseminar o 
uso de tecnologias que visem a seguran-
ça alimentar animal em ambientes mais 
susceptíveis à seca. Por fim, a pesquisa-
dora da EMBRAPA mostrou quais são os 
resultados esperados:

1. Recomendação de pelo menos 
uma gramínea, uma leguminosa e 
uma cactácea ou planta forrageira 

não convencional para uso em sis-
temas de produção no semiárido;

2. Estabelecimento de doze URTs;
3. Desenvolvimento de um aplicativo 

para orçamentação forrageira;
4. Criação do Portal “MaisForragem”;
5. Indução de políticas públicas e li-

nhas de crédito especiais para pro-
dutores que utilizarem ferramenta 
de orçamentação forrageira e im-
plantarem pelo menos uma das 
culturas forrageiras recomendadas 
para a região.

O técnico do Projeto no Ceará, Giovani 
Rodrigues, apresentou as características 
do semiárido brasileiro e as ações já re-
alizadas na Unidade de Referência Tecno-
lógica de Ibaretama. A área selecionada 
para a URT está localizada na Fazenda 
Triunfo, onde já foram feitas a implanta-
ção da placa de identificação do Projeto, 
o cercamento e a seleção da área de pas-
tagem nativa que irá ser trabalhada. Ele 
informou, ainda, que nos processos de 
coleta e análise do solo foi constatado 
que não há necessidade de correção.

Os próximos passos do Projeto de 
novembro à fevereiro do ano que vem 
são o cercamento e a coleta de dados 
da área de pastagem nativa; montagem 

da Estação Meteorológica; preparo da 
área para o plantio; plantio das 4 varie-
dades de palma forrageira;plantio das 
demais cultivares;

SOBRE O PROGRAMA
O Projeto Forrageiras Para o Semiárido 

busca pesquisar e desenvolver espécies de 
forrageiras, de leguminosas, de palmas e  de 
outras variedades adaptadas à seca do Semi-
árido brasileiro para garantir a alimentação 
dos rebanhos, a competitividade da pecuária 
regional e mais renda para o produtor. A ofi-
cialização da parceria ocorreu na abertura do 
21º PECNORDESTE, em julho deste ano.

O programa conta com 12 Unidades de 
Referência Tecnológica (URTs) em 12 muni-
cípios do Nordeste e norte de Minas Gerais: 
Baixa Grande e Ipirá (BA); Poço Verde (SE); 
Batalha (AL); São João (PE); Tenório (PB); 
Lajes (RN); Ibaretama (CE); São Raimundo 
Nonato (PI); Fortuna (MA); Montes Claros e 
Carlos Chagas (MG).

Nessas unidades serão testadas as espécies 
forrageiras para identificar o nível de produ-
ção nos Estados que compõem o Semiárido 
e selecionar as variedades com maior adap-
tação. Em maio, a CNA e Embrapa fizeram a 
capacitação dos técnicos que iriam atuar nas 
URTs. Os trabalhos serão conduzidos pelo Ins-
tituto CNA e Embrapa Caprinos e Ovinos.

Ana Clara Cavalcante fez a explicação do Projeto

Giovani Rodrigues expôs sobre o Programa no Ceará
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CEARÁ CONVÊNIO SENAR/AR-CE/APROLECE/SEBRAE-CE
PROJETO VIVA O LEITE

 REALIZA DIA DE CAMPO NA FAZENDA GRANJEIRO

No dia 07 de outubro, foi reali-
zado o 4º Dia de Campo na Fa-
zenda Granjeiro, município de 

Paracuru/CE. Esta é mais uma ação do 
Projeto Viva o Leite, por meio do Convê-
nio APROLECE/SENAR/SEBRAE. O evento 
iniciou-se às 7:30h, com a confirmação 
das inscrições, entrega dos kits e um café 
da manhã.

Na primeira palestra, o consultor téc-
nico Carlos Eduardo de Freitas Carvalho 
apresentou sobre Empreendedorismo 
Rural Propriedades Leiteiras e nas outras 
duas, os consultores técnicos Tiago Cam-
pos e Mário Barbosa apresentaram os 
indicadores zootécnicos e econômicos da 
propriedade.

Mais de 190 (cento e noventa) pesso-
as estveram presentes, entre técnicos e 
produtores de várias regiões do estado. O 
presidente da FAEC, Flávio Saboya, esteve 
presente e falou sobre a importância do 
Projeto Viva o Leite desenvolvida através 
das parcerias e da importância da reserva 
estratégica de forragem para conseguir-
mos manter nossa atividade em período 
de estiagem.

O projeto teve inicio em agosto de 2016 
com o objetivo de promover a competi-
tividade e sustentabilidade empresarial 
dos produtores associados à APROLECE e 
é coordenado pela médica veterinária do 
SENAR/AR-CE Carolina Machado

NOVO SISTEMA INFORMATIZADO DE MONITORAMENTO DOS 
DADOS DAS PROPRIEDADES ASSISTIDAS PELA ATeG

O Gestor do Departamento de Assis-
tência Técnica e Gerencial do SENAR, 
engenheiro agrônomo Eduardo Queiroz 
de Miranda e o supervisor de ATeG, en-
genheiro agrônomo Cláudio Ribeiro Cou-
tinho participaram, nos dias 21 a 23 de 
agosto, do 3º Fórum da Assistência Téc-
nica e Gerencial, em Brasília, promovido 
pelo SENAR Administração Central. Na 
oportunidade foi apresentados os resul-
tados alcançados pelo SENAR na assistên-
cia técnica e gerencial – ATeG e a apresen-
tação da nova ferramenta informatizada 
de gestão e do monitoramento dos dados 
das propriedades assistidas pela ATeG, o 
SISATeG - Sistema de Monitoramento da 
Assistência Técnica e Gerencial.

No mês de setembro os técnicos de 
campo das Regiões Sertão Central e Mé-
dio e Baixo Jaguaribe do Programa Sertão 
Empreendedor, parceria firmada desde 
2015 entre o SENAR/CE e o SEBRAE/CE, 

cuja metodologia de assistência técnica 
é adotada a ATeG, foram capacitados no 
Sistema de Monitoramento da Assistên-
cia Técnica e Gerencial – SISATeG, obje-
tivando o aprimoramento das analises 
dos dados produtivos e econômicos das 
propriedades assistidas pelos referidos 
técnicos.

Os dois cursos do Sistema SISATeG 
aconteceram nos municípios de Quixera-
mobim e Morada Nova, nos dias 26 a 27 
e 28 a 29 de setembro último, respecti-
vamente, capacitando 18 profissionais. O 
curso realizado no município de Quixera-
mobim contou com a presença do presi-
dente da FAEC, Flávio Saboya e dos pre-
sidentes dos Sindicatos Rurais da região. 
Já o curso realizado em Morada Nova 
contou com a participação do presidente 
do Sindicato Rural de Morada Nova, que 
ficou conhecendo a operacionalização do 
SISATeG.
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DIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA: AGROPACTO RECEBE HOMENAGEM

O Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense-AGROPACTO, foi um dos homenageados na categoria  de Melhores 
Fóruns, durante as comemorações dos 45 anos do SEBRAE-CE e o dia da Micro e Pequena Empresa. O coordenador do 
AGROPACTO que é também presidente da FAEC e Presidente do Conselho Administrativo do SEBRAE-CE, Flávio Saboya, 

recebeu a homenagem cuja solenidade foi realizada no auditório do SEBRAE-CE no dia 5 de outubro.
O Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense, instituído em 1995, pelo então presidente da FAEC, José Ramos Torres de 

Melo,vem desde então reunindo-se sistematicamente com diversos segmentos da cadeia produtiva do agronegócio, empresas 
públicas e privadas com um saldo positivo de ações em benefício do produtor rural.

O coordenador do AGROPACTO disse que a FAEC realiza um trabalho importante com o SEBRAE-CE em várias áreas sendo o 
mesmo um parceiro da Federação.

SENAR/AR-CE TEM NOVA OUVIDORA

 O  Serviço  Nacional de Aprendizagem 
Rural- Administração Regional do Ceará, 
tem uma nova Ouvidora . Trata-se da Es-
pecialista em Educação pela Faculdade Fa-
rias Brito e Historiadora pela Universidade 
Estadual do Ceará, Ana Cláudia Mota da 
Silva (foto), atual Coordenadora de Con-
trole Interno do SENAR-CE,  que assumiu o 
posto no mês de setembro último, ocupa-
do há  alguns meses pela advogada Alber-
lucia Magalhães, Diretora Administrativa.  

Um dos canais de atendimento da Ou-
vidoria é pelo endereço eletrônico www.
senar.org.br/ouvidoria, que possibilita a 
participação dos cidadãos, tirando dúvi-
das, criticando, elogiando.

Claudia Mota está elaborando um pla-
no de ação buscando a integração com  
todo o Sistema  envolvendo a Federa-
ção da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Ceará , o SENAR e os Sindicatos dos 

Produtores  Rurais. Nosso  primeiro pas-
so será divulgar o papel da Ouvidoria e,  
para isso, estamos  elaborando  material 
de apoio que será distribuído com o pú-
blico que recebe os serviços do Sistema, 
buscando  sempre o aperfeiçoamento na 
prestação de serviço, disse Cláudia.  

PERFIL  - ANA CLAUDIA MOTA DA SILVA
Especialista em Educação pela Facul-

dade Farias Brito e Historiadora pela Uni-
versidade Estadual do Ceará. Trabalhou 
na Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico do Estado do Ceará – SDE (1995 a 
2011); Desenvolveu atividade de Analista 
de controle interno na Agência do Desen-
volvimento Econômico do Estado d Ceará 
– ADECE, (2011 – 2015) onde foi Mem-
bro da Comissão de avaliação dos Con-
tratos de Gestão; Membro do Programa 
de Acompanhamento dos projetos sub-
sidiados pelo Banco Mundial; Membro 
da Comissão de Avaliação do Contrato 
de Gestão do Instituto Agropolos; Mem-
bro da Comissão do Contrato de Gestão 
programa Leite Ceará Acompanhamento 
efetivo da câmara setorial de Energia Eó-
lica; Responsável pelo sistema de moni-
toramento do Fundo de Desenvolvimen-
to Industrial - FDI.

Atualmente é Coordenadora de Con-
trole Interno do SENAR-AR/CE onde vem 

desenvolvendo atividades coordenadas 
para dirigir e controlar a organização no 
que se refere aos riscos, os processos or-
ganizacionais, incluindo o planejamento 
estratégico, cumprimento das metas, os 
projetos e processos de gestão em todos 
os níveis institucionais.

SAIBA MAIS SOBRE UMA OUVIDORIA
 A Ouvidoria tem como finalidade esti-

mular a participação e a conscientização 
do cidadão sobre o direito de receber um 
serviço de qualidade. É mais do que um 
canal de participação, é um agente de mu-
danças, pois permite a organização saber 
quando seus valores, diretrizes, seus pa-
drões e sua missão estão sendo descum-
pridos e, então, apurar os fatos, descobrir 
os pontos de falha, realinhar estratégias e 
criar soluções.

As diferentes manifestações recebidas 
acabam por gerar oportunidades de aper-
feiçoamento da instituição, estimulando a 
prestação de serviços de qualidade.

O coordenador do AGROPACTO, Flávio Saboya, recebeu homenagem pelos 22 anos do Pacto, ao lado dos dirigentes do SEBRAE/CE

Linhas de Ação da Ouvidoria:
-Receber manifestações:
-Contribuir para qualidade:
Informar:
Funcionar:
-Contribuir para o fortalecimento:

CONTATOS:(085) 3535-8000                                                                                                                     
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Desde a primeira semana do mês de 
outubro que a sede do Sistema FAEC/
SENAR-CE , no bairro Jardim America, em 
Fortaleza, está adornada com o símbolo  
da Campanha Outubro Rosa. No dia 25, 
a  médica mastologista da Maternidade  
Escola Assis Chateaubriand da Univer-
sidade Federal do Ceará, Cristiane Cou-
tinho fez uma palestra sobe as causas e 
sintomas da doença e a importância  do  
diagnóstico precoce  do câncer de mama, 
que este ano deverá atingir a cerca de 59 
mil mulheres em todo o país, das quais 
quase duas mil, somente no Estado do 
Ceará. Segundo a mastologista este é um 

SENAR/AR-CE LEVA PREVENÇÃO DO 
CÂNCER A MULHER DA ZONA RURAL 

E GANHA UNIDADE MÓVEL

mês  de orientação e conscientização em  
que as mulheres  procuram muito  mais 
o serviço. É uma campanha mundial, ini-
ciada em 1990 nos Estados Unidos, com 
uma caminhada, onde foram  distribuí-
dos laçinhos  cor de rosa, incentivando  o 
exame físico e o diagnóstico precoce que 
continua sendo o maior desafio, disse 
Cristiane. 

Segundo  ela o câncer de mama é mais 
frequente nas mulheres, de cada cem ca-
sos da doença 25 são de mama. No Brasil 
o câncer do colo de útero vem diminuin-
do e o de mama  aumentando. Entre os 
fatores protetores ela recomendou: ativi-

dades física regular, hábitos alimentares 
saudáveis, amamentação, primeiro filho 
antes dos 20 anos, ooforectomia antes 
dos 35 anos. E finalizou: Câncer de mama 
tem cura e o diagnóstico precoce conti-
nua sendo o maior desafio.

 A palestra da Dra. Cristiane usando in-
clusive apresentação em slides  foi muito 
esclarecedora para todas as mulheres e 
também para os homens, que estiveram 
presentes e que com certeza levarão a 
mensagem para suas famílias, disse a 
gestora do Núcleo de Recursos Humanos 
do SENAR, Luciana Lacerda, que esteve à 
frente do Movimento Outubro Rosa den-
tro do  Sistema.

A abertura da palestra contou com a 
presença do Presidente da FAEC, Flávio 
Saboya, do Superintendente do Senar-CE, 
Sergio Araújo Olivera e no final, a Diretora 
Técnica do SENAR, Kelly Claúdio  Gonçalves 
entregou a médica um caderno do SENAR 
e agradeceu pela presença.

Contatos  Dra Cristiane Coutinho:  
3046.30.40 e 98612-2878

PALESTRA E INFORMAÇÕES PELAS  REDES SOCIAIS  
SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA   

Outubro Rosa

Desde 2010 o SENAR/AR-CE vem realizando uma ação de prestação de serviço à mu-
lher da zona rural, com o exame do colo do útero, através do Programa Útero é Vida que 
em 2017 passou a chamar-se “Saúde do Homem e da Mulher”. Para o homem é ofertado 
o exame da próstata e de toque, tudo de forma gratuíta e em parceria com os municípios.

Neste mês de outubro, em função da Campanha “Outubro Rosa” o SENAR estendeu os 
atendimentos com orientações sobre a prevenção do câncer de mama e palestras edu-
cativas. No último dia 22 de setembro foi realizada uma ação no distrito de Tabocal, em 
Itapipoca e no dia 3O de outubro ,no município de Uruoca. Este ano já foram atendidos 
mais de 2.000 produtores e familiares nas localidades de Ocara, Redenção, Mombaça, 
Piquet Carneiro, Itarema, Paracuru, Ibaretama, Jaguaretama e Itapipoca.

PROGRAMAS DE 
TV E RÁDIO 

DESTACAM AÇÃO

Além da TV Verdes Mares - programa 
Nordeste Rural  e TV Diário, a TV Assem-
bleia - programa Mulheres no Parlamen-
to divulgaram nos meses de setembro e 
outubro, o Programa Saúde do Homem e 
da Mulher desenvolvido pelo SENAR-CE.
Na foto acima a Diretora Técnica do SE-
NAR,Ana Kelly Cláudio Gonçalves conce-
de entrevista à jornalista Silvana Frota, 
apresentadora do programa Mulheres no 
Parlamento.A Rádio FM Assembleia tam-
bém divulgou o Saúde  do Homem e da 
Mulher.

Servidores do Sistema FAEC/SENAR/AR-CE no dia “D” no combate ao câncer de mama
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TRAIRI LAURO RAMOS TORRES DE MELO 
FILHO (85) 99153-0153/ (88) 99956-7084

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

VICE PRESIDENTE REGIONAL: JOSÉ PINTO DE ALBUQUERQUE (COREAÚ) (88) 98802-6530

MASSAPÊ JOSÉ TUPINAMBÁ V. JÚNIOR (88) 99955.6915

MORAÚJO ELDER ALBUQUERQUE AGUIAR (85) 99202.3797/ (85) 98794-5384

REGIÃO NORTE

SANTANA DO ACARAÚ PAULO ERCY ARAÚJO (85) 99988.6194

SOBRAL FRANCISCO REGINALDO ROCHA 
FILHO (88) 99447-2784

REGIÃO DA IBIAPABA

GUARACIABA DO NORTE

IBIAPINA

UBAJARA INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (88) 99953.5382/ (88) 99737-1999

VIÇOSA DO CEARÁ WILLAME REIS MAPURUNGA (88) 99237.1085/ (88) 99671.1673

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

SENADOR POMPEU JOSIEL BARRETO DA SILVA (85) 99986.4789/ 

REGIÃO DO BAIXO JAGUARIBE

RUSSAS PEDRO MAIA ROCHA JÚNIOR (88) 99450.2819

TABULEIRO DO NORTE

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

CRATEÚS ANTONIO NARCELIO DE O. 
GOMES

 (88) 99291.4881/  
(85) 99616-9442

INDEPENDÊNCIA MOACIR GOMES DE SOUSA (88) 99277.8459/  
(88) 99693-8150

MONSENHOR 
TABOSA

FCO DAS CHAGAS FROTA 
ALMEIDA

(85) 8777.4275/                     
(85) 99965-3125

AURORA MARCÍLIO ROBERTO 
MACEDO TAVARES (88)3543.1438/ (88) 9998.7374NOVA RUSSAS EUGÊNIO MENDES MARTINS (85) 99915.5745/  

(88) 3672.1231 

9TAMBORIL JUSSARA DIAS SOARES (85) 99117-0399

LAVRAS DA MANGA-
BEIRA 

DORIMEDONTE TEIXEIRA 
FERRER FILHO 

(88) 99963.7449/  
(88) 9 9712-6719

MILAGRES FRANCISCO WILTON FURTA-
DO ALVES (88) 99999.1562

CRATO FRANCISCO FERNANDES 
FERREIRA (88) 9969.6011/ (88)94690362MAURITI JOSÉ ARTÁLIO BARROSO LEITE (88) 99998.1918 

LUIZ MENDES DE SOUSA 
ANDRADE

LITORAL LESTE / BAIXO JA-
GUARIBE (88) 99958.8000

INÁCIO DE CARVALHO 
PARENTE

PLANALTO DA IBIAPABA / CENTRO 
NORTE (88) 99953.5382

LINARA FERREIRA 
PORTO CARIRI (88) 999514672/ (88) 992136560

RODRIGO DIÓGENES 
PINHEIRO LITORAL LESTE (85) 99137.3393 

JAGUARIBE ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS (88) 99742.0403
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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) 3564-0155

IGUATU JOSÉ QUEIROZ MAGALHÃES (88) 98872.0315 

AURORA MARCÍLIO ROBERTO 
MACEDO TAVARES (88)3543.1438/ (88) 9998.7374PIQUET CARNEIRO FRANCISCO ERIVANDO MAIA (88) 99859.1737

GASPAR LOUREIRO 
GOMES SERTÃO DOS INHAMUNS (85) 98678-7096/ (88) 99921-5084

ELENEIDE TORRES 
BRILHANTE MACIÇO DE BATURITÉ (85) 99174-7667 

JOÃO OSSIAN DIAS LITORAL OESTE (88) 99951-9768/                  
(88) 3665-1586

FRANCISCO ALMIR 
FRUTUOSO SEVERO SERTÃO CENTRAL (88) 99493-2726/                   

(88) 99200-6613

CAUCAIA HENRIQUE MATIAS DE PAULA 
NETO (85) 99997.2618

MARANGUAPE EDUARDO PEIXOTO ROLA 
FERREIRA (85) 98879.8949

SOLONÓPOLE



CEARÁ

FAEC  PEDE ISENÇÃO DO ICMS NO FORNECIMENTO 
DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRODUTORES RURAIS

O Grupo de Trabalho da  FAEC, 
através da Asssessoria Juridica do 
seu Departamento Sindical e da Se-
cretaria da Fazenda do Estado do 
Ceará-SEFAZ, reuniu-se no dia 17 de 
outubro, com o secretário adjunto, 
João Marcos e assessores para tra-
tar da isenção das operações do 
ICMS - Imposto de Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Servi-
ço  de Transporte  Interinstadual e 
Intermunicipal, nas operações de 
fornecimento de energia elétrica 
par consumidores da classe de pro-
dutor rural , de que trata o Artigio 
4º Inciso 10, alínea “b”, da Lei Nº. 
12.670 de 27 de dezembro de 1996. 
O Presidente da FAEC Flávio Saboya 
a Asessora Tributária, Jucileide No-
gueira e o presidente do Sindicato 

TERMINA PRAZO DO ITR 
MAS CONTINUAM AS 

DECLARAÇÕES
A FAEC realizou em paceria com os 

Sindicatos do Produtoreas Ruais as 
declarações do Imposto Territorial Rural 
- ITR, relativos ao ano de 2017, cujo 
prazo encerrou dia 29 de setembro.  O 
Departamento Sindical da Federação  
relizou mais de 400 declrações e con-
tinua fazendo da mesma forma para 
quem está fora do prazo, embora sujei-
to a multa prevista na Lei 9393 de 19 de 
dezembro de 1996. A multa  é devida   à 
Receita Federal e deve ser paga junto 
as Agências bancárias.

CERTIFICACÂO DIGITAL
O Departamrento Sindical da FAEC 

está procedendo a regularização da 
Certificação Digital dos Sinicatos dos 
Produtores Rurais junto ao Ministério 
do Trbalho.A regularização se dá quan-
do há mudança de Diretoria da Fede-
ração, o que deverá ocorrer dia 13 de 
novembro próximo. 

INFORME 
SINDICAL

dos Produtores Rurais de Quixeramobim, Ci-
rilo VIdal, participaram da audiência .

    Segundo Jucileide Nogueira, a Federa-
ção  entende que esta não incidência  do 
ICMS, além  de atender aos produtores ru-
rais,  poderá ser  extendida às atividades  da 
agroindústria de transformação e beneficia-
mento de produtos advindos diretamente 
da agropecuária. Uma nova reunião foi reali-
zada no dia 27 de outubro, com os represen-

tantes do Grupo de Trabalho da FAEC 
e da SEFAZ com vistas a eleboração do 
novo  decreto com as normas da isen-
ção do ICMS para a classe produtora.

Na ocasião os dirigentes do Sistema 
FAEC/SENAR/AR-CE cobraram uma 
definição no aumento da pauta do 
leite que é importada de outros esta-
dos.

Secretário João Marcos reunido com representantes da FAEC.


