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

Pecuária do Estado Ceará - FAEC
e Presidente do Conselho Administrativo do 

SENAR-AR/CE

Encerramos o ano de 2017 com  uma sé-
rie de ações desenvolvidas em diversas 
áreas e algumas conquistas importantes 

para os produtores rurais cearenses, a quem 
oferecemos mais de 16 mil treinamentos em 
diversas áreas, através do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - SENAR-CE, braço educa-
tivo da FAEC.

Apesar de mais um ano de seca, o setor da 
economia cearense que mais cresceu em 2017 
foi o agropecuário Cearense, com avanço de 
29,68% no acumulado dos três primeiros tri-
mestres do ano e de 20,80 % no acumulado dos 
últimos 12 meses, devendo avançar ainda mais 
em 2018, caso se conforme o cenário de chuvas 
esperado. 

Entre as principais conquistas destacamos: 
 1- Aprovação da Lei 13.340 da Renegocia-

ção das Dividas Rurais e sua prorrogação até 
31/12/2018; 

2- Participação ativa na aprovação da inclusão de 
25 novos municípios na Região Semiárida do Ceará;

3- Coordenação e implantação do Programa 
Forrageiras do Semiárido e 11 UTRs nos Estados 
do Nordeste e de Minas Gerais;

4- Elaboração em parceria com a Embrapa, 
SEAPA e SDA, do Programa de Modernização 
do Algodão no Estado do Ceará apresentado ao 
Governador Camilo Santana e  no AGROPACTO, 
no dia 28 de novembro, com a presença do Pre-
sidente da ABRAPA - Associação Brasileira dos 
Produtores de Algodão;   

5- Lançamento do Programa Doutores do Ser-
tão, pelo Sindicato Rural de Moraújo e Instituto Fe-
deral de Educação de Sobral, com o apoio da FAEC;

6- Criação de mais dois novos Pólos da Rede 
e-Tec em Quixadá e Quixeramobim;

7- Realização de 22 Seminários do Pacto de 
Cooperação da Agropecuária Cearense –AGRO-
PACTO, com a discussão de importantes temas 
para o desenvolvimento do setor agropecuário 
do Ceará:

8-Apresentação das demandas do setor pro-
dutivo do Ceará ao BNB - durante  a realização 
de Oficina sobre Agronegócio realizada em no-
vembro, pelo BNB, com os seguintes destaques: 
criação de um programa de desenvolvimento 
agropecuário para convivência com as secas; 
criação do Seguro Seca, do PRONAMP Semiá-
rido, Incremento no Programa de Subvenção 
ao Seguro Rural; Aumento do limite de cober-
tura do PROAGRO de R$ 300 mil para 500 mil; 
Inclusão da Palma Forrageira nos itens financi-
áveis como investimento, inclusive atualizando o 
zoneamento agrícola de risco climático da cultura; 
Criação do Modereinfra e o Programa ABC Caa-
tinga; Criação, a nível Estadual e Municipal, dos 
Conselhos conjuntos BNB/ FAEC/SINRURAL para 
renegociação de dividas; Execução conjunta 
BNB/SENAR-CE, de capacitações voltadas à con-
vivência com o semiárido;  Criação do Fundo de 
Reserva Alimentar com a participação do cria-
dor e do governo.

 9- Participação e Realização Conjunta de duas 
Audiências Públicas na Assembleia Legislativa 
do Estado do Ceará: No dia 6 de dezembro a  
Audiência tratou das  Alternativas  em face de 
uma  Nova Seca no Estado, com a apresentação 
de um documento público assinado por varias 
instituições) e no dia  17 de outubro a Audiência       
Publica tratou das Dívidas da Agroindústria, com 
a participação do Presidente do Sindicato Rural 
de Quixeramobim;

10- Realização conjunta com a CNA do Fórum 
sobre o Futuro do Seguro Rural no Brasil (em  
Fortaleza), no dia 8 de outubro;  

 11-A apresentação de sugestões do Setor do 
Agronegócio ao Programa Agro Mais - Ceará. En-
tre as sugestões apresentadas estão incentivos 
aos investimentos da transposição das águas 
do Rio São Francisco, Porto do Pecém; Igua-
lar as custas dos emulumentos cartorários do 
estado de Ceará ao menor valor cobrado pelo 
mesmo serviço em outro cartório do território 
nacional; Desenvolver programa para que mini 
e pequenos produtores rurais também possam 
participar do programa de fornecimento da 
Merenda Escolar. Agilizar a regulamentação do 
Seguro contra intempéries climáticos; Cobrar do 
Governo Federal a emissão de um diploma legal 
que autorize os agentes financeiros a repactua-
rem as operações de crédito rural que foram 
financiadas apos o ano de 2011 até 30.06.2016; 
Redução das taxas de juros para linhas de crédi-
to do PRONAF na área de atuação da SUDENE;                                             
divulgar a Lei 13.340/2016, para que o produtor 
se torne adimplente e possa conseguir um novo 
financiamento Bancário. Autorizar a prorrogação 
automática das parcelas vencidas ou vincendas 
dos financiamentos rurais, nos anos em que 
o município que esta inserido o imóvel objeto 
do financiamento tiver o decreto de Estado de 
emergência ou de calamidade publica reconhe-
cida pelo Governo Federal.

BALANÇO 2017
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FLÁVIO SABOYA DIZ QUE SETOR PRODUTIVO PRECISA DE 
MODERNIZAÇÃO E REINVENÇÃO

“Somos um Sistema  que, face às 
recentes modificações ocorri-
das com o fim da contribuição 

sindical obrigatória, provavelmente, irre-
versíveis, devamos  adotar uma política de 
Sustentabilidade Sindical que vai requerer 
uma nova postura de todos nós.” A criação 
de um novo modelo de contribuição vo-
luntária como resposta à oferta de servi-
ços privados oferecidos, surge como algo 
concreto e a assistência técnica e geren-
cial é uma das ações a serem desenvolvi-
das,  pois o SENAR tem uma metodologia 
própria que está dando certo em vários 
estados, inclusive aqui no Ceará. Palavras 
iniciais do discurso de posse do presidente 
da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Ceará - FAEC,  engenheiro agrô-
nomo Flávio Viriato de Saboya Neto, ocor-
rida dia 2 de janeiro, na sede do Sistema 
FAEC/SENAR-CE.

A sessão foi comandada pelo ex-presi-
dente, decano da FAEC, José Ramos Torres 
de Melo Filho, que destacou a capacidade 
do produtor  rural de se reinventar para 
sobreviver. “Esta nova situação de não 
contribuição sindical não é tão ruim como 
se pensa, ela vai permitir que nossos diri-
gentes sindicais atuem de forma mais efe-
tiva com  projetos sustentáveis como hoje 
ocorre em diversos segmentos da área pri-
vada e poderá até dar uma alavancada no 
setor”, disse Torres de Melo.

A nova diretoria da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado do Ceará - 
FAEC, eleita para o quadriênio 2018-2021, 
é  composta pela diretoria plena (Presi-
dente, 1º vice-presidente, vice-presidente 
de Administração e Finanças e Vice-presi-
dentes Regionais), bem como o conselho 
fiscal e os suplentes.

 O presidente reeleito, engenheiro agrô-
nomo Flávio Viriato de Saboya Neto, disse 
que  a nova diretoria tem como grande mis-
são promover a sustentabilidade sindical. 
Neste sentido, já promoverá no inicio de 
fevereiro um seminário com essa temática 
com a participação de todos os vice-pre-
sidentes regionais e presidentes de sindi-
catos. Na sua visão, essa realidade exigirá 
modernização da representação sindical 
no Ceará e no Brasil, exigindo, portanto, a 
necessidade de reinvenção. Saboya enfa-
tizou ainda que a FAEC propôs ao governo 
do Estado uma  parceria na implantação do 
programa de revitalização do algodão, que 
já está se desenvolvendo e que, em parceria 
com o SEBRAE-CE já presta assistência téc-
nica e  gerencial a mais de 450 produtores, 
através do programa Sertão Empreendedor.

O engenheiro agrônomo Rodrigo Pinhei-
ro Diógenes, ex-presidente do Sindicato 
Rural de Beberibe, eleito 1º Vice-presiden-
te da FAEC, enxerga o momento “como um 
grande desafio para manter a atual base 
sindical, devemos consolidar os projetos 

Autoridades e dirigentes do Sistema FAEC/SENAR/AR-CE na solenidade

POSSE NOVA DIRETORIA DA FAEC

    Compromisso de posseNo centro presidente Flávio Saboya, a esquerda vice-presidente Adm. Carlos 
Bezerra e a direta o 1º vice-presidente Rodrigo Diógenes

já implantados e atuar de forma a oferecer 
o melhor aos nossos produtores“. Fomos 
convidados pelo Dr. Flávio Saboya para in-
tegrar a nova diretoria da FAEC e uma de 
nossas metas é a  revitalização da cajucultu-
ra no nosso Estado, bem como a oferta de 
mais capacitação ao produtor rural, disse 
Rodrigo Diógenes.

O secretário estadual de Agricultura, 
Pesca e Aquicultura - SEAPA, Euvaldo 
Bringel,  destacou a importância do Sis-
tema FAEC/SENAR -CE e das futuras par-
cerias que poderão ser desenvolvidas em 
várias áreas com diversos órgãos ligados 
ao governo, destacando o Programa 
AGRINHO que através do SENAR já capa-
citou mais de 2 milhões e 500 mil jovens 
de escolas públicas da zona rural.” A FAEC 
tem capilaridade, tem projetos e um pre-
sidente que representa muito bem a ca-
tegoria, e nós da SEAPA seremos parcei-
ros nos programas de fortalecimento da 
palma forrageira, da criação de tilápias e 
camarão, só para citar alguns”, disse Eu-
valdo Bringel.
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Participaram ainda da solenidade presidentes dos Sindicatos 
Rurais, o superintendente do SEBRAE-CE, Joaquim Cartaxo e os 
diretores Alci Porto e Airton Gonçalves, o superintendente do 
Ibama, Herbest Pessoa Lobo, o diretor da SEAPA, Hélio Bastos, 
Superintendente do SENAR-CE, Sérgio Oliveira da Silva,  técnicos 
do Sistema FAEC/SENAR -CE, representantes de diversos órgãos 
e instituições.

Conheça as principais metas da nova diretoria da FAEC :

1 - Estabilidade financeira dos Sindicatos; realização de Semi-
nários Regionais objetivando discutir e encontrar alternativas 
para a estabilidade financeira e operacional dos Sindicatos.

2 - Instalação da Sala do Produtor Rural nos Sindicatos. Essa 
providência irá permitir a perfeita e imediata integração sindical 
via notícias, entrevistas, informações e cursos com o SENAR Ad-
ministração Central.

3 - Conforme antecipado em 2017, será estendido a todos os 
Sindicatos, além da identificação do curso e acompanhamento, 
seu lançamento no “Senar nas Nuvens”,

4 - Capacitação das Equipes Técnicas e Administrativas dos Sindi-
catos, contribuindo para sua sustentabilidade.

5 - Uma maior interação com os Sindicatos laborais e prefeituras 
municipais, mediante “Termos de Parceria”.

6 - Instalação de Escritórios de Atendimento de Suporte Sanitá-
rio em parceria com o Governo do Estado (ADAGRI) para sanidade 
animal , nos moldes do já instalado (Coreaú).

7 - Recadastramento do público dos Sindicatos Rurais, com con-
vênios com a CNA para tal fim.

8 - Abertura de poços profundos para os produtores associados 
aos Sindicatos, via apoio creditício do Banco do Nordeste do Brasil 
– BNB e Governo do Estado.

9 - Acolher a iniciativa do Sindicato Rural de Moraújo com o “Pro-
jeto Doutores do Sertão”, que visa a sucessão rural, por meio da 
fixação dos jovens filhos de produtores rurais que estão cursando 
no ensino da área das ciências agrárias.

10 - Preparar e submeter à apreciação dos Conselho de Represen-
tantes da FAEC e do Conselho Administrativo do SENAR-CE o Código 
de Ética do Sistema FAEC/SENAR-CE/SINRURAL, que, após aprova-
do, passará a ser de observância obrigatória por todo o Sistema.

DIRETORIA ELEITA
DIRETORIA PLENA

PRESIDENTE
FLÁVIO VIRIATO DE SABOYA NETO

1º VICE-PRESIDENTE
RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO

VICE-PRESIDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS BEZERRA FILHO

VICE-PRESIDENTES REGIONAIS
• CIRILO VIDAL PESSOA      

(Sertão Central)

• ELENEIDE TORRES BRILHANTE DE        
OLIVEIRA (Maciço de Baturité)

• EMERSON PINTO MOREIRA (Norte)
• EXPEDITO DIÓGENES FILHO (Médio 

Jaguaribe)
• INÁCIO DE CARVALHO PARENTE      

(Ibiapaba)
• JOÃO OSSIAN DIAS (Litoral Oeste) 
• LUIZ HILDEMAR COLAÇO (Litoral Leste)
• LUIZ MENDES DE SOUSA ANDRADE        

(Baixo Jaguaribe)
• MOACIR GOMES DE SOUSA                  

(Sertão dos Inhamuns)

CONSELHO FISCAL
TITULARES

• PEDRO MAIA ROCHA JÚNIOR
• ELDER ALBUQUERQUE AGUIAR
• FRANCISCO FAUSTO NOBRE FERNANDES

SUPLENTES

• HENRIQUE MATIAS DE PAULA NETO 
• MÁRIO DAVID FERREIRA DIAS
• VICTOR DE MELO RIBEIRO
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Presidente: João Martins da Silva Junior (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia 
- FAEB); 1º Vice-Presidente: Roberto Simões (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mi-
nas Gerais - FAEMG); 2º Vice-Presidente: José Mário Schreiner (Federação da Agricultura e Pecuária 
de Goiás – FAEG);1º Vice-Presidente de Finanças: José Zeferino Pedrozo (Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Santa Catarina - FAESC); 2º Vice-Presidente de Finanças: Muni Lourenço Silva 
Júnior (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas - FAEA); 1º Vice-Presidente de 
Secretaria: Mário Antônio Pereira Borba (Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba - FAEPA); 
2º Vice-Presidente de Secretaria: Júlio da Silva Rocha Júnior (Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Espírito Santo - FAES).

POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNA E OS DESAFIOS 
DO SISTEMA PARA ATENDER AO PRODUTOR RURAL

Ao tomar posse no dia 12 de de-
zembro, em uma solenidade, 
em Brasília, o presidente da 

Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), João Martins, falou dos 
principais desafios do seu mandato e da 
necessidade de o sistema estar cada vez 
mais preparado para atender ao produ-
tor rural.

O presidente da República, Michel Temer, 
ministros de Estado, parlamentares, lide-
ranças do setor agropecuário, presidentes 
de Federações de Agricultura e Pecuária 
e de sindicatos rurais, entre outras autori-
dades, estiveram presentes na solenidade 
de posse em Brasília. João Martins terá 
mandato de quatro anos (2018/2021), jun-
tamente com seis vice-presidentes e seis 
membros do Conselho Fiscal.

Na solenidade de posse foi assinado 
o termo de cooperação técnica e finan-
ceira entre o SENAR, o Ministério da 
Transparência, a Controladoria-Geral da 
União e o Instituto Cultural Maurício de 
Sousa para desenvolver o projeto “Um 
por Todos e Todos por Um! Pela Ética e 
Cidadania”. O publicitário Nizan Guanaes 
também fez uma palestra sobre o tema 
“O Agronegócio Brasileiro e a Visão para 
o Futuro”.

O presidente da CNA começou o seu 
discurso afirmando que hoje o “passado 
não pode ser mais o nosso único con-
selheiro” e que o “futuro é algo sempre 
novo e diferente” que requer uma “nova 
disposição mental”.

“É com este estado de espírito que ini-
cio este meu mandato, sabendo que o que 
nos espera, a mim, aos meus companhei-
ros e colaboradores da CNA, e aos produ-
tores rurais brasileiros, é uma realidade 
que se transforma de forma acelerada, 
contínua, e fora de nosso controle direto”.
Ao fazer referências ao ritmo acelerado 
das mudanças no mundo atual, João Mar-
tins lembrou que a “vida sindical”, seja do 
lado dos empregados, seja do lado dos 
empreendedores, está em transforma-
ção em todo o mundo.

“A natureza dos conflitos que os sindi-
catos visavam expressar e mediar no pas-
sado foi radicalmente alterada pelas novas 
formas de organização da produção im-
postas pelas tecnologias de informação”.

Depois que a nova legislação traba-
lhista rompeu os laços compulsórios e o 

financiamento automático das organiza-
ções, continuou o presidente da CNA, sin-
dicatos, federações e confederações pre-
cisam de novos modos de recrutamento 
e fidelização dos seus membros.

No seu discurso, Martins disse ser ne-
cessário responder às perguntas-chave: 
Por que esta organização existe? A nossa 
atividade e o nosso trabalho correspon-
dem a uma autêntica demanda da comu-
nidade que desejamos representar?  “As 
respostas a estas indagações determina-
rão o nosso destino”.

E daqui para frente, apesar das vincula-
ções legais que ainda persistem, é preci-
so, segundo o presidente da CNA, que as 
organizações sejam cada vez mais “volta-

das para o cliente, num ambiente aberto 
e competitivo”.

“Assumo este mandato e estes desafios 
porque, como produtor rural que sou, es-
tou certo da necessidade de nossa repre-
sentação sindical para os produtores”.

“Precisamos de um diálogo coletivo 
com os poderes do Estado. Precisamos 
de uma interlocução inteligente e infor-
mada com a sociedade, com os consu-
midores, com as mídias. Precisamos ser 
um centro de referência capaz de captar 
e reunir as demandas individuais. E pre-
cisamos, por fim, ser a voz amplificada e 
autorizada que unifique nosso discurso e 
nossa ação”, afirmou Martins no discurso.

João Martins disse que o maior desafio é criar valor para o mundo dos produtores rurais.



6     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

CEARÁ

SEMA, INPEV E INSTITUIÇÕES ASSINAM TERMO DE COMPROMISSO 
PARA LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS

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

Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará 
– FAEC, foi palco no dia 12 de dezembro 
da assinatura do Termo de Compromisso  
para a Logística Reversa de Embalagens de 
Agrotóxicos, por parte do setor produtivo: 
Instituto Nacional de Processamento de 
Embalagens Vazias de Agrotóxico – INPEV, 
Associação do Comércio Agropecuário do 
Ceará – ACACE, Associação do Comércio 
Agropecuário do Semiárido – ACASA, As-
sociação de Distribuidores e Revendedo-
res de Insumos Agrícolas do Cariri – ADIAC. 
Pelo poder público: Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado do Ceará – SEMA, 
Superintendência do Meio Ambiente do 
Ceará – SEMACE e Agência de Defesa 
Agropecuária do Estado do Ceará – ADA-
GRI. O Termo atende à determinação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 
nº 12.305, de 2 de agosto de 2010), como 
à Legislação Estadual (Lei nº 16032 de 20 
de junho de 2016), que estabelecem a res-
ponsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos e faz parte do Programa 
Nacional Campo Limpo.

O evento que ocorreu no auditório 
do Sistema FAEC/SENAR/AR-CE, contou 
com a presença do Secretário Estadual 
do Meio Ambiente, Artur Bruno, afirmou 
que o Ceará será o 3º estado do Brasil a 
celebrar Termos de Compromisso para a 
Logística Reversa de Embalagens de Agro-
tóxicos. Na ocasião ele anunciou que o 

Ceará terá mais um posto de recebimen-
to de embalagens na região do Cariri que 
será inaugurada em março. Atualmente só 
existem dois, um em Ubajara, na região da 
Ibiapaba e outro em Quixeré, na Região 
do Baixo Jaguaribe. Ele anunciou que no 
próximo ano a SEMA vai atualizar a lei de 
resíduos sólidos. O Ceará tem 184 muni-
cípios e 310 lixões, estamos  na “idade da 
pedra”  na questão do recolhimento de 
resíduos sólidos, há ainda diversos setores 
que estão descartando incorretamente as 
embalagens, então, considero hoje um dia 
histórico e tenho a convicção que vamos 
avançar muito nessa política em virtude 
da união de todos.”

O Secretário de Agricultura, Aquicultu-
ra e Pesca – SEAPA, Euvaldo Bringel, que 
representou o Governador Camilo Santa-
na, disse que pelo fato do governador ser 
agrônomo, com mestrado em meio am-
biente, recomendou um tratamento espe-
cial com as questões ambientais. Destacou 
ainda, que o Ceará é o primeiro Estado 
fora da região Sul e Sudeste a aderir a este 
programa de embalagem reversa. Parabe-
nizou a todos pela iniciativa e destacou o 
trabalho do AGRINHO que é desenvolvido 
pelo SENAR que há 15 anos está levando 
informação às crianças e adolescentes da 
zona rural, que merece ser ampliado com 
essa temática de uso reverso de embala-
gens de agrotóxicos.

O presidente do Instituto Nacional de 
Processamento de Embalagens Vazias de 
Agrotóxico – INPEV João César Meneghel 

Rando, que foi palestrante do AGROPACTO, 
disse que o trabalho da logística reversa 
possibilitará um melhor acompanhamen-
to, fiscalização e monitoramento por par-
te do poder público das ações referentes 
ao processo de implementação da logís-
tica reversa.Segundo ele esse trabalho 
começou em São Paulo e a discussão era 
o que  fazer com as embalagens vazias, 
ai  surgiu o principio da Responsabilidade 
Compartilhada e em 2000  foi criada a Lei 
dos Resíduos Sólidos pela Câmara Federal, 
e a partir de 2001 foi criado o IPEVE, que 
começou a atuar em 2002. Hoje, 100% da 
cadeia trabalha integrada cm mais 4.500 
revendedoras e cooperativas e 167 asso-
ciações, das quais três no Ceará. No Brasil 
são 429 unidades de recebimento, aqui no 
Ceará são duas Unidades. Ano passado fo-
ram realizadas algumas ações itinerantes, 
cerca de 5 mil, disse ele. A educação é o 
terceiro pilar do  programa Campo Limpo, 
ano passado fizemos um programa com 
210 mil alunos do ensino fundamental, 
criando essa consciência na geração do 
futuro. O quarto pilar são os processos de 
logística que movimentam diariamente 
70 caminhões, retirando 44.mil toneladas 
anualmente  do campo, criando mais de 2 
mil empregos diretos. 

O Brasil é hoje líder no mundo no reco-
lhimento de embalagens, já conseguimos 
desenvolver uma embalagem com alta 
tecnologia, que pode ser destruída.

Em dia com o AGROPACTO

Artur Bruno e presidente da INPEV João César Meneghel e demais Instituições na reunião do AGROPACTO
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Balanço 2017
DIRIGENTES DO SISTEMA FAEC/SENAR-AR/CE APRESENTAM 

BALANÇO DAS AÇÕES EM 2017

Dezesseis mil cento e oitenta e sete 
(16.187) produtores rurais do es-
tado do Ceará foram beneficia-

dos diretamente em 2017, pelos diversos 
cursos e capacitações ofertadas,  gratuita-
mente, pelo Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural-SENAR –AR/CE, em aproxi-
madamente 300 profissões no meio rural.  
A nível nacional o SENAR atende mais de 3 
milhões de brasileiros do meio rural, todos 
os anos, contribuindo para sua profissio-
nalização, sua integração na sociedade, 
melhoria da sua qualidade de vida e para 
o pleno exercício da cidadania.

Conforme dados apresentados pela    
Diretora Técnica do SENAR/CE, Ana 
Kelly Claúdio Gonçalves, o programa de         
Formação Profissional Rural-FPR, reali-
zou 724 treinamentos para 9.479 partici-
pantes, com uma carga horária de 21.224 
horas/aula; o Programa de Promoção    
Social-PS realizou 347 treinamentos, com 
5.204 participantes e 11.404 horas/aula.  
Além destes o SENAR atua em programas 
especiais, como o Negócio Certo Rural- 
NCR que atendeu, em 2017, a 505 alunos, 
em 429 propriedades, com um índice de 
aproveitamento de 98% dos inscritos que 
foram 533. Outro programa ofertado aos 
produtores rurais é o Sertão Empreendedor 

que, juntamente  com o Programa Assistência Técnica e Gerencial – AteG,  atendeu a 
455 propriedades com 55 treinamentos; 57 oficinas; O  Empreendedor Rural capacitou 8 
turmas com 123 participantes e ofereceu 8 cursos motivacionais com 133 participantes.

Segundo o Superintendente do SENAR, Sergio Oliveira da Silva, além destes progra-
mas  a Administração Regional do Ceará oferece ainda, o  Ensino Técnico de Nível Médio, 
presencial e a distância. Ele lembrou ainda,  a importância dos programas sociais como 
o  AGRINHO e o Saúde do Homem e da Mulher. O Agrinho promove a educação dos alu-
nos das escolas públicas da zona rural e somente em 2017 beneficiou 200 mil alunos. O  
Programa Saúde do Homem e da Mulher, se preocupa com a saúde dos produtores e de 
sua família, beneficiou este ano 2.520 pessoas. Demos prioridade ao Programa SIndica-
to Forte para melhorar o atendimento aos produtores rurais, até o dia 15 de dezembro 
foram realizados  692 acompanhamentos, disse  o superintendente do Senar/Ce.

A produção nos campos brasileiros avançou com a ciência e a 
tecnologia, colocando o Brasil entre os maiores produtores de ali-
mentos do mundo e o Ensino Técnico de Nível Médio, presencial 
e a distância é uma das ferramentas que vem sendo utilizada pelo 
SENAR. O estado do Ceará oferece, desde 2015, o Curso  Técnico 
em Agronegócio que hoje conta com 222 alunos, em quatro Pólos 
instalados em Fortaleza com 75 alunos, Cascavel com 61 alunos, 
Quixadá com 45 alunos e Quixeramobim com 41 alunos.

2 Rede e-TEC oferece curso  de 
Técnico em Agronegócio

3 Assistência Técnica e Gerencial 
a 455 propriedades 

O SENAR criou a  metodologia de Assistência Técnica Geren-
cial (ATeG) com Meritocracia. A produção assistida da entidade 
auxilia, principalmente, os produtores rurais das classes C, D e E 
que não têm acesso à assistência técnica e às novas tecnologias. 
Nesse sentido, a Administração Regional do Ceará está traba-
lhando, desde 2015, em parceria com o Programa Sertão Em-
preendedor no atendimento a 455 propriedades, com 82 ações 
de  FPR  e 2 ações de PS.

Presidente da FAEC, Flávio Saboya, o Sup. do SENAR-AR/CE Sérgio Oliveira e Diretora Técnica Kelly Cláudio
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4 Agrinho atende a 200 mil alunos e comemora 15 Anos 
O Programa comemorou  15 anos no Ceará, com os seguintes 

resultados: 2 milhões e 500 mil alunos beneficiados, 101.997 
professores envolvidos,  em 17.663  escolas públicas da zona 
rural. Nesses 15 anos, foram trabalhadas cinco temáticas : Meio 
Ambiente, Saúde, Cidadania, Trabalho e Consumo e Como Viver 
Bem no Semiárido. Em 2017 o Agrinho atendeu a  46 municípios  
em 5 regiões  com 200 mil  matriculados e 10 mil  professores.

OS NÚMERO DO AGRINHO EM 2017
Concursos: 
Redação: do 4º e 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: 440 
Total: 2.220 trabalhos

5 Saúde do Homem e da Mulher leva atendimento
 a 2.520 pessoas em 11 Localidades

Em 2017 o Programa Saúde do Homem e da Mulher, aten-
deu 11 localidades da zona rural do Estado do Ceará totalizando 
2.520 atendimentos, levando o exame de prevenção do câncer 
de útero para a 1.325 mulheres ( exame do papanicolau e o exa-
me de prevenção do câncer de próstata para o homem (PSA: 
1.195 e Toque Retal: 1.028.)

 O Programa ofereceu, também, testes rápidos para HIV (695)  
alguns tipos de vacinas (784),  2.485 palestras, espaço beleza  
com  2.185 participantes), Kit Beleza (1.945), lanches(3.291), 
almoço (805) . Vale ressaltar que o Programa é realizado gratui-
tamente pelo SENAR, que recebe um apoio logístico (transporte 
e alimentação) das Secretarias Municipais de Saúde beneficiadas.
Segundo a Coordenadora do Programa, Carolina Machado, já 
existe uma demanda de 10 municípios para o ano de 2018  e 
quem quiser aderir ao Programa deve encaminhar um oficio ao 
Superintendente do Senar  mostrando o interesse.

Foram beneficiados em 2017 os seguintes municípios 
e localidades: 

• Ocara - Jurema dos Vieiras
• Redenção - Olho D’Água dos Constantino
• Mombaça - Morada Nova
• Piquet Carneiro
• Itarema - Córrego da Volta
• Ibaretama – Oiticica
• Paracuru - Poço Verde
• Jaguaretama - Alagamar 
• Itapipoca - Tabocal 
• Uruoca - Boa Vista 
• Massapê - Salgadinho

PROGRAMAS ESPECIAIS

Balanço 2017

Em comemoração 
aos 15 anos foi 

sorteado um carro 
zero Km entre 
os professores
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6 Negócio Certo Rural leva consultoria a mais de 500 participantes 
Voltado para pequenos produtores rurais e suas famílias, o  

programa NEGÓCIO CERTO RURAL, desenvolvido pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR/AR-CE em parceria com 
o SEBRAE/CE beneficiou, em 2017,  533 alunos em 440 proprie-
dades inscritas, de 28 municípios cearenses, com 98% de aprovei-
tamento. O Programa auxilia  os participantes tanto na melhoria 
de negócios existentes como na implantação de novas atividades. 
O objetivo é estimular que os empreendedores rurais inovem em 
produtos e serviços já existentes nas propriedades e até mesmo 
na criação de novas oportunidades como, por exemplo, investir 
no turismo rural, um negócio estratégico para o campo

São  46 horas de consultoria, sendo 2 horas  na sala de aula e 4 
horas de consultoria na propriedade de forma individual. Segun-
do o Coordenador engenheiro  Eduardo Barroso , este ano foram 
realizadas consultorias de  2 horas para 517 participantes  e  con-
sultorias  de 4h para 507 participantes. Deste total  505 alunos 
foram aprovados. Em 2016 e 2017 já foram realizados  79 cursos 
em 66 municípios. Para 2018 a meta é de 32 cursos.

Assistência Técnica a Associação dos Produtores de Leite7
Durante o ano de 2017 o SENAR –CE manteve uma parceria 

com a Associação dos Produtores de Leite do Estado do Ceará –          
APROLECE, através do Projeto de Competitividade e Sustentabilida-
de da Pecuária Leiteira - ” Viva o Leite” , convênio realizado entre 
o SENAR/SEBRAE/FAEC/APROLECE, desde agosto do ano passado 
e que visa oferecer assessoria técnica e gerencial - ATeG, aos as-
sociados da APROLECE , bem como o fortalecimento da entidade 
associativa e a busca por alternativas e soluções para a melhoria da 
competitividade da atividade leiteira. 

Segundo a, coordenadora do Programa médica veterinária Ca-
rolina Monteiro, nesse  período foram realizadas  cinco palestras  
técnicas, com a participação de 152  pessoas, entre produtores, 
técnicos e convidados e  carga horária de 76 horas e quatro dias 
de campo, em propriedades participantes do convênio nos municí-
pios de Cascavel, Palmácia, Quixeramobim e Paracuru; três missões  
técnicas empresariais: uma  em várias propriedades leiteiras do Es-
tados de Alagoas, onde a produção de leite aumentou com o uso 
intensivo da palma forrageira, outra, a fazendas e cooperativas na 
região de Castro/PR, durante a realização do AGROLEITE, inclusive 
com os participantes visitando o evento e a terceira, durante a Ex-
posição Agropecuária de Parnamirim/RN. 

2 MISSÕES TÉCNICAS
4 PALESTRAS
4 DIAS DE CAMPO

Outros Programas Especiais:

• INCLUSÃO DIGITAL: 548 participantes em 77 
turmas

• SINDICATO FORTE: 692 acompanhamentos
• MULHERES EM CAMPO: 3 turmas, 45 partici-

pantes com 120 horas.

• EMPREENDEDOR RURAL
8 Turmas
123 turmas
1088 participantes

Balanço 2017
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CEARÁ SENAR LANÇA LIVRO COM 
DEPOIMENTOS DE PRODUTORES 

DOS 27 ESTADOS
Projeto PRACAJU do Ceará foi o destacado

O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural-SENAR, lançou, no dia 12 de de-
zembro, durante a posse  da nova direto-
ria da CNA, em  Brasília, um livro  com o 
depoimento de produtores e técnicos de 
27 Estados, marcando os 25 anos da Ins-
tituição que adotou o slogan: Uma janela 
para o futuro do Brasil.

 O depoimento do estado do Ceará 
destaca o PRACAJU: projeto social lide-
rado por mulheres, contando a história 
da produtora Liliane Barreto de Sousa, 37 
anos. Moradora da comunidade de Ma-
tōes, município de Caucaia, coordenado-
ra do Projeto Produção Rural Alternativa 
do Caju (PRACAJU) que atua na área de 
empreendedorismo local há 2 anos. Atu-
almente, o PRACAJU beneficia 15 mulhe-
res em situação de vulnerabilidade social. 

Segundo ela, a grande oportunidade 
chegou por meio do SENAR, no curso Mu-
lheres em Campo, chamado à época de 
Com Licença eu vou à Luta, desenvolvido  
especialmente para as mulher do meio 
rural. O Programa ajuda as mulheres a 
melhorarem com noções de empreen-
dedorismo e gestão, além de conteúdos 
específicos de desenvolvimento humano, 
transformando a participação feminina 
em fator decisivo para o êxito da empre-
sa rural. 

De acordo com Liliane, todo o conteú-
do sobre empreendedorismo adquirido 
na formação oferecida pelo SENAR cola-
borou para a construção de uma gerência 
superior para o projeto. Com visão de fu-
turo e sustentabilidade. O grupo de mu-
lher foi além e completou mais um curso, 
o de beneficiamento de frutas.” Hoje, as 
vendas cresceram 70%, é nossa margem 
de lucratividade, ao ano, giram em torno 
de R$ 10 mil, afirma Liliane.

9 PECNORDESTE com mais de 5 mil inscritos
O Seminário Nordestino de Pecuária- Pecnordeste  foi realizado pelo Sistema FAEC/SE-
NAR-AR/CE/SINRURAL e SEBRAE/CE, no período de 6 a 8 de julho, no Centro de Even-
tos do Ceará, com o tema  Água e o Semiárido, uma nova postura. O PECNORDESTE, 
consagrou-se como um dos maiores eventos de pecuária  do Nordeste por reunir ao 
mesmo tempo 9 segmentos pecuários. O seminário contou com a presença do governa-
dor Camilo Santana, do Presidente da CNA, João Martins, do Diretor Geral do SENAR e 
diversas autoridade nacionais e estaduais e apresentou uma ampla programação, com a 
realização de 110 palestras, 15 painéis e 28 oficinas de capacitação, que aconteceram no 
segmento de artesanato, na arena pecleite, na vitrine do leite de cabra, com atividades 
voltadas para a produção de diversos queijos elaborados com o leite caprino e na vitrine 
da carne suína e dos sabores nordestinos, com a participação de renomados chef´s de 
gastronomia, como a finalista do Masterchef, Raquel Novais.

AGROPACTO - Pacto de Cooperação da 
Agropecuária Cearense

8
 O Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense- AGROPACTO  promovido pela FAEC 
realizou em 2017,  22 seminários com mais de  mil participantes. Dois dos seminários 
foram itinerantes, um em Limoeiro do Norte,e outro, em Itapipoca, durante a Expo-
sição Agropecuária do Município.

Balanço 2017



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

ARACOIABA MATEUS NUNES DIÓGENES (85) 99763-4343

BARREIRA ELENEIDE TORRES B. DE OLIVEIRA (85) 99174.7667

BATURITÉ JORGE LUIS ALMEIDA CORREIA (85) 99961.4911/ (85) 99242-1232

CANINDÉ SÍLVIO STÊNIO LEITE (85) 99646-4749

BANABUIÚ JOSÉ ERNANDO DE OLIVEIRA (88) 99965-0181

IBARETAMA CARLOS BEZERRA FILHO (85) 99198.9826

MADALENA FRANSCISCO ALMIR FRUTUOSO 
SEVERO  (88) 99493-2726/ (88) 99664-7005

MOMBAÇA FRANCISCO DANÚBIO DE ALENCAR (88) 98806.8846/ (88) 99667.0089

ARACATI NORMANDO DA SILVA SOARES (88) 99652.5699

BEBERIBE RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO (85) 99137.3393 

CASCAVEL PAULO HELDER DE ALENCAR 
BRAGA FILHO (85) 99933.0204

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

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

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

PRESIDENTES DE SINDICATOS RURAIS E VICE-PRESIDENTES REGIONAIS DA FAEC

QUIXADÁ FCO FAUSTO NOBRE FERNANDES (88) 99614.0495

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

AURORA 
MARCÍLIO ROBERTO MACE-
DO TAVARES 

(88) 3543.1438/  
(88) 99998.7374

CRATO FRANCISCO FERNANDES 
FERREIRA (88) 99969.6011/ (88) 3521-6099

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

ITAPIPOCA ANTÔNIO ALVES AGUIAR (85) 99991.7237

MARCO ALEXANDRE MAGNUM LEORNE 
PONTES (88) 99637-0304

MORRINHOS JOÃO OSSIAN DIAS (88) 99952-1774/ (88) 3665.1586

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) 996491944/  
(88) 994148121

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 

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

CAUCAIA HENRIQUE MATIAS DE PAULA 
NETO (85) 99997.2618

MARANGUAPE EDUARDO PEIXOTO ROLA 
FERREIRA (85) 98879.8949

SOLONÓPOLE

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL – CNA. EDITAL - CONTRI-
BUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA JURÍDICA. EXERCÍCIO DE 2018. A Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com a Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores 
Rurais dos municípios de Acopiara, Amontada, Aracati, Aracoiaba, Aurora, Banabuiú, 
Barreira, Baturité, Beberibe, Brejo Santo, Canindé, Cascavel, Catunda, Caucaia, Cedro, 
Coreaú, Crateús, Crato, Granja, Guaiúba, Guaraciaba do Norte, Horizonte, Ibaretama, 
Ibiapina, Iguatu, Independência, Ipu, Itapajé, Itapipoca, Jaguaretama, Jaguaribe, Li-
moeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Madalena, Maranguape, Marco, Massapê, 
Mauriti, Milagres, Morada Nova, Monsenhor Tabosa, Moraújo, Morrinhos, Mombaça, 
Nova Russas, Piquet Carneiro, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Santa Quitéria, Sena-
dor Pompeu, Santana do Acaraú, Sobral, Solonópole, Tabuleiro do Norte, Tamboril, 
Tauá, Tianguá, Trairi, Ubajara e Viçosa do Ceará,, com base no Decreto-lei nº 1.166, de 
15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - 
CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 
605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que 
possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer títu-
lo, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores 
Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, 
para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Ru-
ral, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 
1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, 
impreterivelmente, até o dia 31 de janeiro de 2018, em qualquer estabelecimento 
integrante do sistema nacional de compensação bancária. As guias foram emitidas 
com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Recei-
ta Federal do Brasil – SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas 
respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, 
de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA 
e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhi-
mento pela via postal, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamen-
te, à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis 
antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, 
pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento rela-
cionado à cobrança da Contribuição Sindical Rural – CSR poderá ser encaminhado, por 
escrito, à sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Bra-
sília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou à Federação da Agricultura do seu Estado, 
podendo ainda, ser enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema 
sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, 
pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/
ou de Produtores Rurais. Brasília, 03 de janeiro de 2018. João Martins da Silva Júnior, 
Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA.

O SISTEMA FAEC/SENAR/CE E SINDICATOS RURAIS PARABENIZAM 
OS  PRESIDENTES  DOS SINDICATOS ANIVERSARIANTES DO 

MÊS DE JANEIRO DE 2018.

01/01 - ALEXANDRE MAGNUM LEORNE PONTES - MARCO

01/01 - FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA(FRANZÉ) - HORIZONTE

13/01 - JUSSARA DIAS SOARES –  TAMBORIL

14/01 - JOSÉ TUPINAMBÁ VASCONCELOS JUNIOR –  MASSAPÊ

15/01 - JORGE LUIS ALMEIDA CORREIA –  BATURITÉ
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GOVERNO PRORROGA O CAR

CE PRESENTE EM BRASÍLIA NA RENEGOCIAÇÃO 
DE DÍVIDAS E FUNRURAL

O presidente do Sindicato dos Produtores de Quixeramobim-CE e vice-
-presidente Regional da FAEC, Cirilo Vidal esteve em Brasília onde par-
ticipou de várias rodadas de negociações com o Ministério da Fazenda, 
Casa Civil, inclusive de uma audiência com o presidente Michel Temer, 
com vistas a prorrogação por mais um ano da lei 13.340 de 2016 que 
tinha vigência até o final de dezembro de 2017. Cirilo juntou-se a um 
grupo comandado pelo deputado federal Júlio César (PI) coordenador 
da bancada do Nordeste e acredita que a Resolução será sancionada 
pelo Presidente.” Precisamos agir politicamente para defender nossos 
direitos assegurados por isso temos que ter representantes na Câmara 
Federal, e atendendo a apelos dos Produtores cearenses sou pré-candi-
dato a deputado federal pelo Ceará, disse Cirilo Vidal.

O presidente Michel Temer sancionou com vetos a lei que institui 
o Programa de Regularização Tributária Rural. A lei foi publicada no 
DOU do dia 10/01/17. 

Nas fotos abaixo o representante da FAEC, Cirilo Vidal em diversas reuniões 
com o presidente Michel Temer, Ministros e com o deputado Júlio Cesar. 

O governo prorrogou o prazo de inscrição no CAR por mais um ano, 
até dezembro de 2018. De acordo com o Código Florestal, os imóveis 
rurais são obrigados a manter de pé 100% das áreas de preservação 
permanente, que são terrenos sensíveis ao desmatamento, como 
margens de rios e nascentes. A lei também prevê a preservação de 
um percentual de área nativa, chamada de reserva legal.

Muitos produtores que estão com propriedades irregulares quer-
em recuperar áreas desmatadas, mas ainda não conseguem fazer 
isso porque o programa de regularização ambiental, o PRA, não está 
pronto em todos os Estados. “Analisando o cadastro, o produtor será 
chamado para assinar um termo de compromisso e cumprir aquelas 
condições de regularização que estão previstas no PRA. Então, se o 
programa não tiver no Estado específico implementado, vai haver um 
vácuo do produtor que buscou sua regularização, tendo que aguardar 
cada Estado fazer a sua implementação do programa”, disse o asses-
sor técnico da Comissão de Meio Ambiente da Confederação da Agri-
cultura e Pecuária (CNA), Rodrigo Justus.

A  Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará) está orien-
tando os produtores e os Sindicatos Rurais – por meio do assessora ju-
rídica   Jucileide  Nogueira, sobre a Lei 13.606, de 9 de janeiro de 2017, 
que trata de FUNRURAL. Sobre o parcelamento da dívida do  CRÉDITO 
RURAL os produtores devem comunicar-se com o Assessor Especial da 
CNA/FAEC Edvaldo Brito Em ambas as matérias houve veto presidencial. 
Com relação ao Funrural, a lei aborda dois pontos: Refis e operações a 
partir de 2018.

Em síntese, no que tange ao Funrural foi contemplado na nova lei re-
ferente à negociação do passivo – para o produtor rural pessoa física 
vendedor. Contatos: Jucileide: (85) 3535-8010 e Edvaldo: 3535-8029

CRÉDITO RURAL
Quanto ao CRÉDITO RURAL, a Lei 13.606/18 trata de LIQUIDAÇÃO E 

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE CRÉDITO RURAL E LIQUIDAÇÃO DE DÉ-
BITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.

Situação 1 – operações de crédito rural inscritas ou encaminhadas à 
inscrição na DAU até 31/12/17:

Condições para liquidação de débito(s) inscritos e/ou encaminhados 
para inscrição em Dívida Ativa da União:

• Beneficiários: produtores rurais de todo o país, com dívidas de ori-
gem rural, que tiveram seus débitos inscritos ou encaminhados para 
inscrição em dívida ativa da União até 31 de julho de 2018, relativas a 
inadimplência ocorrida até 31 de dezembro de 2017.

•         Finalidade: estimular a liquidação de débitos originários de cré-
dito rural, inscritos ou encaminhados para inscrição em dívida ativa da 
União até 31 de julho de 2018, relativas a inadimplência ocorrida até 31 
de dezembro de 2017.

•         Prazo: o produtor que preenche os requisitos terá até o dia 27 
de dezembro de 2018 para liquidar o valor do débito.

•         Efetivação da Adesão: a norma surtirá efeito apenas com o pa-
gamento à vista do débito consolidado.

•         Base Legal: artigo 4° e seguintes da Lei n° 13.340 de 29 de se-
tembro de 2016.

Tabela de Descontos
Faixas para enquadramento do valor consolidado a ser liquidado nos 

termos do art.4º da Lei 13340
Desconto do valor fixo, após aplicação do desconto percentual
• Até R$ 35.000,00: 95%
• De R$ 35.000,01 até R$ 200.000,00: 90%
• De R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00: 85%
• De R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00: 80%
• Acima de R$ 1.000.000,00: 75%
Situação 2 - operações de crédito rural não inscritas na DAU e que 

estejam sendo executadas pela PGU
•         Beneficiários: produtores rurais, com dívidas de origem rural, 

cujos ativos tenham sido transferidos para o Tesouro Nacional, e os res-
pectivos débitos não foram inscritos em DAU, estejam sendo executa-
dos pela Procuradoria Geral da União.

•         Prazo: o produtor que preencher os requisitos terá até o dia 27 
de dezembro de 2018 para liquidar o valor do débito. 

Tabela de Descontos
Faixas para enquadramento do valor consolidado da inscrição em dí-

vida ativa da União
Desconto percentual
Desconto do valor fixo, após aplicação do desconto percentual

CEARÁ

Até R$ 15.000,00: 95%
De R$ 15.000,01 até R$ 35.000,00: 90%
De R$ 35.000,01 até R$ 100.000,00: 85%
De R$ 100.000,01 até R$ 200.000,00: 80%

De R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00: 75%
De R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00: 70%
Acima de R$ 1.000.000,00: 60%


