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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

Recebemos com grande satisfa-
ção o convite do Presidente da 
CNA, João Martins da Silva Jr, 

para coordenar o Programa Forragei-
ras para o Semiárido, que teve início no 
segundo semestre de 2017, possibilita 
a pesquisa, o plantio e o desenvolvi-
mento de espécies de forrageiras anu-
ais e perenes, leguminosas e cactáceas 
buscando sua melhor adaptação à seca 
do Semiárido brasileiro para garantir a 
alimentação dos rebanhos e promover 
a competitividade da pecuária regional.

No dia 21 de fevereiro, realizou-se 
na sede do Sistema CNA/SENAR/ICNA, 
em Brasília, A reunião de nivelamento 
e debates sobre as próximas etapas do 
projeto.

O Instituto CNA apresentou as ações 
realizadas até agora do projeto “For-
rageiras para o Semiárido - Pecuária 
Sustentável” para representantes das 
Federações de Agricultura e Pecuária 
e Administrações Regionais do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) 
dos 10 estados onde são realizados os 
experimentos. 

 As pesquisas são conduzidas pelo Ins-
tituto CNA e Embrapa em 13 Unidades 
de Referência Tecnológica (URTs) distri-
buídas em municípios do Nordeste e do 
norte de Minas Gerais: Baixa Grande, 
Ipirá e Itapetinga (BA); Carira (SE); Ba-

talha (AL); São João (PE); Tenório (PB); 
Lajes (RN); Ibaretama (CE); São Raimun-
do Nonato (PI); Fortuna (MA); Montes 
Claros e Carlos Chagas (MG).

Em cada URT é realizado o plantio e a 
coleta de dados em modelos de plantios 
solteiros e consorciados, considerando 
as espécies com maior poder de adap-
tação às condições do semiárido.

Ao final do projeto, será possível 
recomendar as forrageiras, leguminosas 
e cactáceas que melhor se adequam a 
cada região. Os resultados servirão para 
incentivar e alavancar a atividades como 
bovinocultura e caprinocultura.

INSTITUTO CNA DISCUTE AÇÕES DO PROJETO 
FORRAGEIRAS PARA O SEMIÁRIDO

“Convidamos os Presidentes de 
Federações de Nordeste e de 
Minas Gerais 
envolvidos neste projeto de 
pesquisa,  para participarem no dia 
7 de julho, em Fortaleza-CE, de uma 
nova reunião  
durante o Seminário Nordestino de 
Pecuária - PECNORDESTE, que será 
realizado no Centro de 
Eventos do Ceará”

Reunião do instituto cna com o coodenador do Projeto e presidentes do Ne e MG

CEARÁ
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CEARÁ25 ANOS DO SENAR-AR/CE
PALAVRA DO SUPERINTENDENTE

Eu sou do SENAR

Conhecendo o SENAR
O SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é 

uma entidade privada, e administrada pela Confederação 
Nacional da Agricultura – CNA, com sede em Brasília.

O SENAR Administração Regional do Ceará foi instalado 
no dia 20 de abril de 1993 e está vinculado à Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC.

É um órgão de ação descentralizada, com ações de 
Formação Profissional Rural – FPR e de Promoção Social 
– PS, atuando diretamente ou em parceria com diversas 
instituições públicas e privadas.

Missão
Desenvolver ações de Formação Profissional Rural e 

atividades de Promoção Social, voltadas para o homem 
do campo contribuindo com sua profissionalização, in-
tegração na sociedade, melhoria da qualidade de vida e 
pleno exercício da cidadania.

A preocupação permanente do SENAR é, portanto, a 
melhoria da qualidade de vida no meio rural e neste con-
texto, desenvolve ações que incentivam a preservação do 
ambiente e dos meios de produção existentes em cada 
localidade.

Metodologia
A Metodologia de ensino do SENAR baseia-se em três 

princípios básicos:
• O Ensinar a Fazer Fazendo
• O Aprender a Fazer Fazendo
• A Construção de um novo Conhecimento
Os dois primeiros exprimem o caráter prático das 

ações e atividades, onde o evento transforma-se numa 
seqüência de demonstrações planejadas.

O último exprime a essência do MÉTODO PARTICIPA-
TIVO, onde o ensino é centrado na participação ativa de 
quem aprende. A aprendizagem realiza-se mediante a 
ação do educando.

Na contramão da história, após 
mais de trinta anos de sucesso dos 
setores industrial e comercial na re-
alização da aprendizagem de seus 
colaboradores com recursos priva-
dos, o governo federal cria o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural - 
SENAR no âmbito do Ministério do 
Trabalho. Serviço esse que teve vida 
efêmera.

Em 1991 foi criado, outra vez, o SENAR, agora, dentro da Estrutu-
ra Sindical Rural (Sistema CNA).

Em 1994 vem a criação das Administrações Regionais, vinculadas 
às Federações de Agricultura, que no Ceará nasceu sob o comando 
firme e competente presidente José Ramos Torres de Melo Filho.

Dado o seu feitio de ousadia com responsabilidade programamos 
a realização de 250 eventos para 1994, seu primeiro ano de vida, 
que, após análise crítica, a Administração Central concluiu que não 
realizaríamos nem 50 e qual foi o espanto quando, no final do ano, 
apresentamos a realização de 431eventos com 7.154 alunos.

Daí em diante foi só sucesso.

Durante todo o ano de 2018, 
estaremos comemorando de di-
versas formas a criação do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Rural -SENAR no Estado do Ceará, 
uma instituição que já nasceu 
forte com a missão de realizar 
a educação profissional, a Assis-

tência Técnica e a Promoção Social, contribuindo para um 
cenário de crescente desenvolvimento da produção susten-
tável, da competitividade e de avanços sociais no campo.

Uma das formas de celebrarmos será publicando no nosso 
informativo União Rural um depoimento dentro do quadro 
- EU SOU DO SENAR  e também uma experiência exitosa 
que foi desenvolvida através das ações do Sistema. 

Pretendemos ainda realizar várias ações, inclusive, dedicar 
um espaço especial - Galeria dos 25 anos do SENAR-CE - den-
tro do Seminário Nordestino de Pecuária - PECNORDESTE, 
que será realizado de 5 a 7 de julho próximos, em Fortaleza.

Consideramos que a data deve ser celebrada não somen-
te para fortalecer a imagem da instituição a nível externo 
e  interno, como para reverenciar a sua trajetória, marcada 
por uma larga folha de serviços prestados ao homem do 
campo e às suas famílias.

Sérgio Oliveira da Silva
Superintendente do SENAR-AR/CE

Anísio de Carvalho Jr. 
Ex-Superintendente e servidor do 

SENAR-AR/CE desde 1994

CEARÁ
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CURSOS OFERTADOS PELO SENAR DEVEM CHEGAR A 
MAIS DE  MIL  PRODUTORES RURAIS DO CEARÁ

A Diretoria  da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado 
do Ceará-FAEC esteve reunida, 

no dia 16 último, com os dirigentes do       
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - 
SENAR-AR/CE, seu  braço educativo, para 
validação da programação técnica e fi-
nanceira das ações  para o ano de 2018. 
O Presidente da FAEC, Flávio Saboya, e 
o Superintendente do SENAR-CE, Sérgio 
Oliveira da Silva, informam que as duas 
instituições estão cada vez mais unidas e 
que este ano será de muito trabalho e de-
safios frente ao novo modelo de contri-
buição sindical voluntária e que adotarão 
uma  forte política de sustentabilidade 
sindical. 

Participaram da reunião o primeiro 
vice-presidente da FAEC,  Rodrigo Dió-
genes, o Vice-Presidente de Administra-
ção e Finanças, Carlos Bezerra Filho, a 
Diretora Técnica do SENAR-CE, Ana Kelly 
Claudio Gonçalves, a Diretora Financeira 
Francileite Furtado, a Coordenadora da 
Rede e-Tec, Carolina Machado, e a Asses-
sora Jurídica,  Jussara Dias. “Quando se 
trabalha com metas definidas e planeja-
mento as coisas fluem normalmente sem 
atropelos”, disse a Diretora Financeira do 
SENAR-AR/CE.   

CURSOS DE CAPACITAÇÃO
O Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural - SENAR-CE braço educativo da 
Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Ceará – FAEC na formação 

profissional, deu inicio no mês de fe-
vereiro a uma série de cursos nas áreas 
de Formação Profissional Rural (FPR) e 
Promoção Social(PS). Conforme infor-
mou a Diretora Técnica do SENAR-CE, 
Kelly Claudio, a meta deste ano são 858 
cursos, sendo 600 de FPR e 258 de PS, 
podendo chegar a mil cursos até o final 
do ano, dependendo de novas demandas 
apresentadas pelos Sindicatos Rurais.  

O SENAR está apto a ofertar mais 300 
tipos de cursos em sete  linhas de ação: 
agricultura, pecuária, silvicultura, aqui-
cultura, extrativismo, agroindústria, ativ-
idades de apoio agrossilvipastoril. Os 
cursos mais procurados na Formação 
Profissional são de tratorista, aplicação 
de defensivos agrícolas, doma racional 
em eqüinos, trabalhador na apicultura, 
avicultura básica, bovinocultura de leite, 

casqueamento, fruticultura irrigada, cul-
tivo de  fruteiras  perenes (caju e coco). 

 Na área de Promoção Social as linhas 
de ação envolvem: alimentação e nu-
trição, apoio às comunidades rurais, ar-
tesanato, saúde e educação. Os cursos 
mais procurados são aproveitamento da 
palma forrageira na alimentação humana, 
produção artesanal de derivados do leite, 
fabricação de pães artesanais, aproveita-
mento do caju. 

Os cursos são gratuitos e demandados 
pelos Sindicatos Rurais. O interessado 
deve preencher um formulário de solici-
tação, acessando o site: www..senarce.org.
br/comoparticipar. Entregar o formulário 
preenchido e assinado ou enviar para o 
email: demandasdecursos@senarce.org.br

A servidora e contadora do 
SENAR-AR/CE, Francileite Furtado 

assumiu o cargo de Diretora Financeira 

A médica veterinária Carolina Machado 
é a nova Coordenadora Regional da 

Rede e-Tec do SENAR-AR/CE

METAS E AÇÕES DO SISTEMA FAEC/SENAR-AR/CE PARA 2018

Presidente da FAEC reuniu-se com dirigentes e coordenadores Sistema FAEC/SENAR-CE



PROGRAMAS ESPECIAIS
Além dos cursos de formação profission-

al e de promoção Social, o Sistema FAEC/
SENAR-CE oferece uma série de programas 
especiais, em parceria com outras institu-
ições como é o caso do Sebrae-Ce. São eles; 
Negócio Certo Rural, Assistência Técnica e 
Gerencial-ATeg, Sindicato Forte, Inclusão 
Digital Rural, Cadastro Ambiental Rural 
- CAR, Sertão Empreendedor, Saúde do 
Homem e da Mulher e Agrinho.  

Além disso, o SENAR atua na formação 
técnica com a oferta de cursos através da 
Rede de ensino à distância-Rede e-Tec. No 
Ceará já existem quatro Polos: em Fortale-
za, Cascavel Quixadá e Quixerambim, onde 
estavam matriculados 22 alunos até 2017, 
com a abertura de 80 novas vagas em 2018,  
passará a ter 302 alunos.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL 
PARA 400 PROPRIEDADES

O programa Assistência Técnica e Geren-
cial-ATEg, desenvolvido pelo SENAR nacio-
nal será repassado para 400 propriedades 
rurais do Ceará, em 23 municípios, que 
receberão 14.720 horas de consultorias, 
70 cursos de formação profissional e pro-
moção social, 380 oficinas nas áreas de bo-
vinocultura de leite, ovinocaprinocultura e 
apicultura . 
A ATeg é desenvolvida em conjunto com 
o SEBRAE, através do Programa Sertão 
Empreendedor A assistência técnica seg-
ue uma metodologia própria onde devem 
ser observados cinco passos: diagnóstico 
produtivo individualizado, planejamento 
estratégico, adequação tecnológica, capac-
itação profissional complementar e aval-
iação sistemática de resultados.
Coordenador: eng. agrônomo Eduardo Queiroz 
de Miranda

NEGÓCIO CERTO RURAL-NCR

O Negócio Certo 
Rural-NCR é um 
programa desen-
volvido em parceria 
com o SEBRAE-CE e os Sindicato Rurais 
programou para 2018, levar capacitação 
para cerca de 600 produtores rurais em 
diversas regiões do Estado, divididos em 
30 turmas. O NCR promove a gestão da 
propriedade rural e o empreendedorismo 

do produtor  de sua família, e se inicia com 
o diagnóstico da propriedade.
Coordenador: Eng. Agrônomo Eduardo Barroso

SINDICATO FORTE

O Programa Sindi-
cato Forte já fechou 
32 Termos de Co-
operação Técni-
co-Financeira com os Sindicatos Rurais, 
quantidade que deve ser ampliada. Cada 
Sindicato vai poder realizar até 33 cursos de 
formação profissional e promoção social.
Coordenador: Henrique Matias de P.  Neto

AGRINHO: 49 MUNICÍPIOS SERÃO 
ATENDIDOS EM 2018

O Programa Agrinho, 
uma ação de re-
sponsabilidade so-
cial do SENAR-CE, 
atenderá, em 2018, 
a 49 municípios dos 

quais quatro serão beneficiados pela pri-
meira vez, sendo eles Irapuã Pinheiro, Nova 
Russas, Chorozinho e Quixelô. O tema Ci-
dadania continuará a ser trabalhado este 
ano, pois conforme informou a coorde-
nadora do Programa, Kelly Claudio, é  um 
tema atual e voltado à realidade do nosso 
país. No do dia 16 de março ocorrerá o pri-
meiro encontro com os coordenadores mu-
nicipais, quando a diretoria técnica repas-
sará as informações sobre a metodologia 
do Programa que por sua vez será repassa-
das para os professores.
O Agrinho trabalha a educação de crianças 
e jovens das escolas públicas da zona rural  
de  forma transversal e no final promove 
cinco concursos: redação, desenho, ex-
periência pedagógica e município Agrinho, 
como forma de incentivar a participação 
do aluno, do professor, dos coordenadores 
e dos municípios, ofertando várias pre-
miações.

Municípios atendidos em 2018
Neste ano serão atendidos os municípios 
de Aracati, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, 
Baturité, Beberibe, Bela Cruz, Boa Viagem, 
Capistrano, Caridade, Cascavel, Fortim, Fre-
cheirinha, Guaramiranga, Guiúba, Ibiapina, 
Ibicuitinga, Icapuí, Iguatu, Ipu, Itaiçaba, 
Itapiúna, Jaguaribe, Jaguaruana, Limoeiro 
do Norte, Marco, Mauriti, Morada Nova, 
Morrinhos, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmá-
cia, Paracuru, Pindoretama, Quixeré, Re-
denção, Russas, Saboeiro, São Benedito, 
São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, 
Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará, Nova 
Russas, Deputado Irapuan Pinheiro, Choriz-
inho, Quixelô.
Coordenadora: pedagoga Ana Kelly Claudio Gonçalves

SAÚDE DO HOMEM  E DA MULHER
O  Programa Saúde do Home e da  Mul-

her terá inicio na primeira semana de março 
com uma reunião que envolverá todos os 
municípios que enviaram solicitação ao 

SENAR-CE. O Programa é realizado com o 
apoio das secretarias municipais de saúde 
e oferta o exame de prevenção  do câncer 
do colo de útero (exame de papanicolau) 
e de próstata  para os homens. Além dis-
so, oferece um dia de lazer e de atividades 
sócio-educativas. Este ano, mais de 30 mu-
nicípios solicitaram o atendimento. Ano 
passado o Saúde do Homem e da Mulher 
atendeu  a 11 localidades, benefician-
do 1.325 mulheres da zona rural e 1.195 
homens.

REDE E-ETEC:
CURSO TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO 

RECEBE NOVOS ALUNOS
A matrícula dos in-
scritos na seleção 
para o Curso Técni-
co em Agronegócio 
ofertado pelo Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural - SENAR no Ceará este ano, 
será realizada no período de 01 a 10 de 
março nas secretarias dos respectivos po-
los de apoio presencial localizados nos mu-
nicípios de Fortaleza, Cascavel, Quixadá e 
Quixeramobim. Desde 2015,  que o SENAR 
está oferecendo o Curo Técnico em Agro-
negócio, cuja primeira turma se formará 
este ano. No Ceará estavam matriculados 
222 alunos até 2017, com a abertura de 80 
novas vagas, em 2018,  passará a ter 302 
alunos.
Coordenadora: médica veterinária  Carolina Machado

CNA JOVEM

Esse ano, vai acontecer mais uma edição do 
Programa CNA Jovem,  que se realiza a cada  
dois anos pelo Sistema CNA/SENAR. O Pro-
grama vai preparar jovens do meio rural 
para impulsiona ainda mais o setor agrope-
cuário.  Podem participar jovens entre 22 a 
30 anos e  no Ceará serão abertas 30 vagas 
para a etapa nacional que consistirá de um 
curso de Liderança através da rede de ensi-
no à distância. Serão selecionados 20 para 
a etapa estadual e escolhidos os três me-
lhores para a etapa  nacional.

CEARÁ
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NOMEADA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PECNORDESTE 
2018 QUE INICIOU DISCURSÃO DA PROGRAMAÇÃO

O  Seminário Nordestino de Pecuária – PECNORDESTE, uma realização do Sistema FAEC/SENAR-AR/CE/SINRURAL e                            
SEBRAE-CE, com o apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA e de outros órgãos e instituições, teve 
sua Comissão Organizadora aprovada  através de Portaria Nº 01/2018, pelo Presidente da Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado do Ceará-FAEC, Flavio Viriato de Saboya Neto.
O Coordenador Geral do evento será o Superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR-CE, eng.  agrôno-

mo Sérgio Oliveira da Silva e o Coordenador da Comissão Técnico-Científica, o eng. agrônomo Eduardo Melo Barroso. Os demais 
coordenadores são: Coordenador Técnico: eng. agrônomo Jorge Prado Gondim e Coordenador Administrativo e Financeiro: Carlos 
Bezerra Filho. Os demais membros da Comissão:

Administrativa e Financeira: Maria Augusta Moreira de Sousa, Maria do Socorro Correia Silva, Maria Nilza Luna Lucas e Victor 
Emanuel Moreira de Alencar Braga.

Comunicação e Mídia: Silvana Ximenes Gomes Frota
Informática: Geovana Costa e Thiago Moura Varela
Licitação: Jussara Dias Soares
Oficinas Vitrine: Ana Kelly Cláudio Gonçalves
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Informações: (85) 3535 8006 e 3535 8009
Site: www.pecnordestefaec.org.br
Email: pecnordeste@faec.org.br

Oficinas de Capacitação

Seminários Setoriais Feira da Agricultura Familiar

III Seminário Cearense de Palma Forrageira

SOBRE O PECNORDESTE 2018
O Seminário Nordestino de Pecuária-PECNORDESTE 

chega a sua 22ª edição  e será realizado de 5 a 7 de 
julho próximos, no Centro de Eventos do Ceará,  terá 
como tema central: Gestão e Mercado: O Caminho 
para o Fortalecimento da Pecuária Nordestina.

Além da programação técnica, que envolve palestras,  
seminários setoriais, o evento conta com uma área 
de 5 mil m2 para exposição, onde será realizada a 
XXII Feira de Produtos e de Serviços Agropecuários. 

A novidade desse ano será uma exposição de ani-
mais de várias espécies  cujo projeto  será  discutido 
pela Comissão Técnico-Cientifica.

O PECNORDESTE é considerado o maior evento 
pecuário do Nordeste por envolver num mesmo es-
paço nove segmentos do agronegócio: apicultura, 
aquicultura e pesca, avicultura, bovinocultura de 
leite, caprinovinocultura, equinocultura e suinocul-
tura, além das atividades não agrícolas no meio ru-
ral, como o artesanato e o turismo no espaço rural 
e natural, importantes cadeias produtivas na dinam-
ização da economia rural e do Seminário Cearense 
de Palma Forrageira, que chega a sua terceira edição.

Oficinas Arena: Lauro Ramos Torres de Melo Filho
Bovinocultura: Carolina Machado Barroso
Showroom Agropecuário: Eduardo Queiroz de Miranda
Exposição de animais: Henrique Matias

O coordenador geral do PECNORDESTE - Seminário Nordestino de 
Pecuária, engenheiro agrônomo Sergio Oliveira da Silva, reuniu-se no dia 
19, com a Comissão Organizadora do evento para avaliar as sugestões cole-
tadas pelos questionários preenchidos pelos frequentadores do Seminário 
em 2017. O objetivo foi dar inicio a discussão das propostas das palestras 
técnicas para o evento deste ano. Em um segundo momento, a Comissão 
Organizadora irá convocar os coordenadores da Comissão Técnico-Cientí-
fica composta por representantes de vários órgãos e instituições ligadas 
a agropecuária, para discutir a proposta de cursos, palestras e oficinas.
Participaram da reunião, o presidente da FAEC, Flávio Saboya, os vice-pres-
identes Rodrigo Diógenes e Carlos Bezerra, a diretora técnica do Senar-Ce, 
Ana Kelly Cláudio, o coordenador da Comissão técnico-científica, Eduardo 
Barroso e os demais membros da comissão organizadora.

COMISSÃO AVALIA QUESTIONÁRIOS E SHOWROOM AGROPECUÁRIO

No dia 26 de fevereiro ocorreu mais uma reunião da comissão organizadora com a finalidade de discutir ideias para realização de 
um credenciamento para empresas e pessoas físicas que tiverem interesse em expor seus equipamentos e tecnologias no Showroom 
Agropecuário. 
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1º VICE-PRESIDENTE DA FAEC DESTACA A 
IMPORTÂNCIA  DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Entrevista com Rodrigo Diógenes Pinheiro

O primeiro vice-presidente da FAEC, en-
genheiro agrônomo e produtor rural Ro-
drigo Diógenes Pinheiro está empenha-
do em dar apoio na sustentabilidade dos 
Sindicatos Rurais. Ele já foi presidente 
do SINRURAL de Beberibe. Acompanhe 
entrevista concedida à jornalista Silvana 
Frota, editora do União Rural.

Silvana: Com a queda da contribuição 
sindical obrigatória, qual a sua visão   
sobre o novo sindicalismo?

Rodrigo: Nós temos um grande desa-
fio no sistema sindical, que será manter a 
nossa estrutura, nossa união, termos cria-
tividade, oferecer bons serviços aos pro-
dutores rurais. O presidente Flávio Saboya 
me incumbiu de várias metas a serem re-
alizadas, a primeira delas é consolidar os 
projetos que já estão sendo implantados; 
a revitalização da cajucultura, que eu luto 
a muito tempo; a internacionalização dos 
produtos cearenses. Nós precisamos pre-
parar os nosso produtores para vender 
nossos produtos aqui no Estado, mas tam-
bém para fora com preços agregados. 
SF: A FAEC quer oferecer sustentabilida-
de aos Sindicatos. Como será feito esse             
trabalho?

R: O primeiro trabalho desta nova gestão é 
trazer os presidentes de sindicatos para o nos-
so Seminário de Sustentabilidade e criarmos 
um comitê de acompanhamento onde tere-
mos ações direcionadas aos produtores que 
serão executados pelos sindicatos. Vamos 
oferecer serviços de cadastro ambiental, tri-
butação, comercialização, profissionalização, 

assim o produtor se sentirá à 
vontade para fazer uma contri-
buição motivada pela prestação 
de serviços de qualidade. 
SF: Em relação à assistência 
técnica, qual a meta da nova 
diretoria? 

R: O produtor tem muita 
criatividade e sabe produzir, 
mas ele precisa se modernizar 
e de inovações, essas ações 
são ofertadas por meio da 
assistência técnica que é fun-
damental para as atividades 
agropecuárias no Ceará. O SE-
NAR Nacional criou um Progra-
ma com metodologia própria 
denominado ATeG, Assistência 
Técnica e Gerencial, que no Ce-
ará atende a inúmeros  produtores do Programa Sertão Empreendedor que os capacita 
em produzir com qualidade e segurança e gerenciar seu negócio.
SF: O que você achou das ideias apresentadas pelo Secretário de Agricultura em 
parceria com a FAEC?

R: O Secretário Euvaldo Bringel vem mostrando grande comprometimento com o 
público rural, ele tem experiência de vida, experiência profissional, é parceiro do Sis-
tema FAEC/SENAR-CE/SINRURAL. As ideias dele vem realmente casar com as ideias da 
FAEC, sempre visando o crescimento do setor agropecuário.
SF: Como os produtores podem ter acesso aos cursos e projetos oferecidos pela 
FAEC/SENAR/AR-CE?

R: O sindicato deve se aproximar cada vez mais dos seus produtores. Essas ações vão 
ser muito divulgadas utilizando os meios de comunicação mais acessíveis a cada sindi-
cato, assim como reuniões, dias de campo, seminários e para isso nós vamos precisar 
de outras instituições como o Governo do Estado, o SEBRAE-CE, a EMATERCE, EMBRA-
PA, a Secretaria de Agricultura, para que façamos ações que atraiam o nosso público. 

O SENAR é o braço direito da FAEC na capacitação dos produtores que ano passado 
foram mais de 16 mil.

POSSE DA  NOVA PRESIDENTE DA FRENTE  PARLAMENTAR DA AGROPECUÁRIA

O presidente do Sistema FAEC– Federa-
ção da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Ceará, Flávio Saboya , participou da 
cerimônia de posse da deputada federal 
Tereza Cristina Côrrea Costa Dias, (DEM/
MS) na presidência da Frente Parlamen-
tar da Agropecuária (FPA), realizada no 

último dia (20), em Brasília/DF. Tereza 
substituiu o deputado Nilson Leitão.
(PSDB/MT).

A parlamentar que é engenheira agrô-
noma comandará a maior bancada legis-
lativa do Congresso Nacional, que reúne 
250 deputados e 41 senadores, ao longo 
de 2018.

A deputada federal reforçou seus com-
promissos com os produtores e ressal-
tou que, durante a sua gestão, pretende 
discutir políticas públicas mais eficientes 
para o desenvolvimento do agro, espe-
cialmente para a obtenção de financia-
mento à produção agrícola.

Além disso, a parlamentar afirmou que 
trabalhará pela modernização das leis 
vigentes para garantir segurança jurídica 
e competitividade rural, com o apoio de 
entidades representativas, como a CNA.

 O presidente da CNA, João Martins, 
falou sobre o trabalho de Leitão no co-
mando da FPA e sobre as expectativas 
para a próxima gestão: “O Nilson fez 
uma excelente gestão e conseguiu dar 
uma outra visão nas discussões da FPA. 
A Tereza estava muito próxima a ele e eu 
acredito que ela também fará um exce-
lente trabalho. A CNA tem obrigação de 
dar todo apoio possível para ajudá-la.

Rodrgio Diógenes é o Presidente do SINRURAL de Beberibe

Flávio Saboya cumprimenta a nova presidente  Tereza Cristina

CEARÁ
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Foi aprovado por votação simbólica 
o relatório da senadora Simone Te-
bet (MDB-MS) na Comissão Mista 

que analisa a MP 803/2017 e institui o 
Programa de Regularização Tributária Ru-
ral. No texto aprovado, o prazo de adesão 
ao programa foi alterado para o dia 30 de 
abril deste ano. o Programa de Regulariza-
ção Tributária Rural – PRR foi tema do Pac-
to de Agropecuária Cearense -AGROPACTO 
do dia 6 fevereiro e tendo como  palestra, 
Auditor Fiscal e Chefe de Arrecadação e Co-
branças da Receita Federal no Ceará,  Ale-
xandre Vasconcelos.

Segundo ele, a Lei 13.606 /2018  trouxe 
algumas inovações e a principal delas é a 
possibilidade de inclusão das dívidas do 
produtor rural pessoa jurídica e das coope-
rativas, também, na Divida Ativa da União 
(DAU). Na visão do Auditor da Receita Fe-
deral a principal vantagem do parcelamen-
to, além do prazo alargado de 176 meses,  
é a redução dos juros, o contribuinte tem 
o desconto de 100% dos juros da dívida, 
dependendo de cada caso, pode represen-
tar um valor de até 30% no valor total da 
dívida.

Durante a sua exposição Alexandre tam-
bém apresentou os novos procedimentos a 
serem observados para o preenchimento 
do Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço-FGTS.  (Mais informações ver página 12) 

Na ocasião a Chefe do Núcleo de Ar-
recadação do SENAR-CE, Ivonisa Holanda, 
informou que a instituição tem uma parceria 
com a Receita Federal e que está devi-
damente capacitada para oferecer todas 
as informações ao produtor rural inclusive 
o preenchimento dos formulário, podendo 
o mesmo se dirigir à sede do Sistema FAEC/
SENAR-CE na Avenida Eduardo Girão,nº 317, 
Jardim América. Ela informou ainda, que de-
verão ser realizados vários encontros entre 
contadores e produtores com esta finalidade.

PRORROGADA ADESÃO AO REFIS DO FUNRURAL ATÉ 30 DE ABRIL

Em dia com o AGROPACTO

O presidente da FAEC, Flávio Saboya e 
Coordenador do AGROPACTO, alertou aos 
produtores sobre o prazo, adiantando que 
a Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil CNA, está tentando prorrogar 
este prazo por mais 60 dias, já que a lei foi 
aprovada no dia 9 de janeiro de 2018. O 
presidente da FAEC solicitou ao Deputado 
Carlos Matos que levasse a reivindicação 
aos demais parlamentares cearenses.

Participaram ainda da reunião o 
Ex-Presidente da FAEC, José Ramos Tor-
res de Melo Filho, a representante do BNB, 
Geânia Gomes, do BB Mário Oliveira, 
os presidentes dos Sindicatos Rurais de 
Quixeramobim, Cirilo Vidal, de Quixadá, 
Fausto Fernandes, de Moraújo, Elder 
Aguiar, de Morrinhos, Ossian Dias, diversos 
produtores e servidores de outras insti-
tuições ligadas ao agronegócio. A maioria 
dos produtores reclamou da dificuldade 
em conseguir os extratos bancários das 
dívidas rurais junto aos agentes financeiros.

O presidente do Sindicato Rural de 
Quixeramobim, que acompanhou o pro-
cesso da renegociação das dividas em 
Brasília, disse que ainda estão trabalhando a 
prorrogação do Art. 3º da lei 13.606 que 
trata sobre a renegociação das dividas 
até 200 mil relativas a outras fontes de                                                                          
financiamento, incluindo o Banco do Brasil. 
Ele reforçou mais uma vez a necessidade da 
categoria ter um representante na Câmara 
Federal para defender os interesses dos 
produtores nordestinos e cearenses, colo-
cando o seu nome à disposição para dis-
putar o cargo de Deputado Federal pelo 
Ceará.

SEGURO AGRÍCOLA
O Deputado Estadual Carlos Matos, 

presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional, Recursos Hídricos, Minas 
e Pesca da Assembleia Legislativa do Estado 
do Ceará, sugeriu uma agenda conjunta com 

8     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

Alexandre Vasconcelos durante reunião do AGROPACTO

a participação das Assembleias Legislativas e 
Presidentes de Federações de outros Estados 
do Nordeste para tratar da Lei da renego-
ciação das dívidas e sobre o Seguro Agrícola 
defendido pelo Presidente da FAEC, Flávio 
Saboya.

CONSEQUÊNCIA DOS VETOS PARA 
RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS RURAIS

O segundo tema do AGROPACTO abor-
dou as consequências dos vetos da Lei 
13.606 que trata da liquidação e renego-
ciação das dívidas rurais relativas a inad-
implência ocorrida até 31 de dezembro de 
2017 apresentado pelo Assessor da Técnico 
da CNA e representante da FAEC, Edvaldo 
Santos Brito. Ele apresentou uma síntese 
da Lei e dos pleitos encaminhados pela 
CNA ao BNB.

Segundo Edvaldo Brito, os vetos irão 
prejudicar àqueles produtores que con-
traíram empréstimos  com outras fontes 
de recursos  isoladas  tipo FAT- Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, BNDES, recur-
sos internos do Banco do Brasil  e BNB, 
poupança rural e outros. Quem contraiu 
empréstimos pelo Banco do Brasil, por 
exemplo, não vai poder liquidar as dívidas 
com descontos de até 95%,  como poderá 
ocorrer em alguns casos  no Banco do Nor-
deste. Segundo ele, o  veto  que também irá 
impactar,  foi o que não autorizou os agen-
tes financeiros a prorrogarem os financia-
mentos rurais contatados de 2012 a 2016, 
período em que a seca foi mais severa para 
esses produtores do Nordeste, disse o  con-
sultor da CNA.

SÍNTESE DOS PLEITOS:
Adotar o porte do produtor de acordo 

com Resolução n. 43 /2011  CONDEL – 
SUDENE; Pleitear os benefícios concedidos  
para liquidação das operações contratadas 
com fontes de recursos isolados, art. 3º lei 
13.340/2016; Autorizar o enquadramento 
na Lei n. 13.340/2016, as operações que 
foram contratadas após 2011;
• Incluir as mini e pequenas Agroindus-

trias;
• Adotar os redutores contratuais sobre 

os encargos financeiros no calculo sal-
do devedor operações financiadas Re-
curso do FNE

• Dificuldade em conseguir extratos 
evolução saldo devedor operações en-
quadradas na lei 13.340/2016, Banco 
do Brasil nunca disponibilizou;

• Criar mecanismo para liquidação dívi-
das outras fontes de recursos cujo o 
somatório valor financiado seja supe-
rior a R$ 200 mil;



Em dia com o AGROPACTO

ENERGIAS RENOVÁVEIS REPRESENTAM 47,3% DA 
MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA

Na visão da engenheira de ener-
gias, Ana Paula Silva, a energia 
eólica apesar de ser ofertada em 

abundância no Ceará, ainda é uma opção 
que não oferece muita vantagem ao pro-
dutor rural, porque ele não se  encaixa na  
classificação de mini e micro geração de 
energia pela Agência Reguladora de Ener-
gia- ANEL,  e por isso ele  deve levar em 
consideração diversas formas de geração 
de energia acompanhado de um estudo 
de viabilidade econômica. Ela citou ou-
tras formas de geração de energia  reno-
vável como a solar, térmica e fotovoltaica  
e a energia de biomassa, que são mais 
atrativas para o agronegócio. Destas, a 
solar fotovoltaica e a mais viável para mi-
cro  geração  (até 75kw) e mini-geração 
(de 75 até 5 MW), a partir  desse limite 
a energia só pode ser negociada nos lei-
lões.

Ana Paula  esteve  no dia 20, na Fede-
ração da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Ceará-FAEC, palestrando sobre fontes  
de energias renováveis, na reunião do 
Pacto de Cooperação da Agropecuária 
Cearense-AGROPACTO. O mercado de  
energias renováveis atualmente repre-
senta 47,3% da matriz energética brasi-
leira e combinado ao uso  racional e efi-
ciente de energia, poderá suprir  metade 
da demanda energética mundial em 2050 
e reduzir as emissões globais de gases de 
efeito estufa do setor energético em até 
50%. O potencial eólico do Brasil é supe-
rior a 500 GW e atualmente, temos 12 GW 
instalados, disse ela em sua apresentação.

Segundo ela, a energia renovável pode 
ser utilizada em diversos ciclos, vai de-

pender da necessidade e da produção do 
produtor, ressaltou.

Em termos de recurso de energia eóli-
ca, o Ceará é um dos melhores do país, 
concentrando maior capacidade de gera-
ção na serra e litoral. Segundo Ana Paula, 
a maioria dos empreendimentos  agríco-
las de pequeno porte se situam na mi-
crogeração, podendo assim ser feito um 
investimento de forma mais simplificada 
através da energia solar financiado  por 
programas como o Pronaf e FNE. Citou 
como exemplo a instalação de uma bate-
ria de energia solar numa fazenda de por-
te médio, onde a tarifa rural de energia 
elétrica é  de 35 centavos por quilowatts, 
quando se investe em energia solar, a 
média é de 13 centavos/quilowatts. Nor-
malmente o agricultor tem duas contas  
de energia: o do irrigante e o de energia 
fotovoltálica. A taxa de retorno para in-
vestidores na área rural é  de 8 anos, e 
para a área urbana e de cerca de 4 anos. 
A vantagem real maior é para quem uti-
liza a energia para irrigação, em torno de 
99% de economia.

A gestora de agronegócio do BNB, Ge-
ânia Gomes, presente à reunião disse 
que o FNE Sol e o FNE Verde financiam 
até 100% do investimento em energia 
solar.Além disso, ela destacou as taxas 
de juros para investimento pelo FNE 
que são muito convidativas. O gestor de 
agronegócio Banco do Brasil, Antônio 
Gomes, informou, também, que a ener-
gia eólica é hoje uma política de desen-
volvimento de governo e que o banco 
tem linhas de crédito especiais para os 
produtores rurais.

UNIDADE DEMONSTRATIVA  
EM IBARETAMA

O presidente da FAEC, Flávio Saboya, 
destacou, na ocasião, que a Federação 
em parceria com o Sindicato Rurais de 
Ibaretama e o Banco do Nordeste, instalou 
uma unidade demonstrativa com cap-
tação d’água a base de energia solar, 
utilizando água de um poço profundo na 
Fazenda Triunfo, onde a CNA e a EMBRA-
PA estão desenvolvendo duas frentes de 
pesquisa: o Projeto Biomas Caatinga e o 
Projeto de Forrageiras do Semiárido. Ele 
anunciou que, em breve, a Federação 
deverá promover um dia de campo para 
mostrar essa tecnologia e os dois proje-
tos em execução .

DOUTORES DO SERTÃO
Elder Aguiar, presidente do Sindicato 

Rural de Moraújo, enfatizou que as tec-
nologias que o homem do campo desen-
volve hoje ainda são muito atrasadas, 
“essa palestra  sobre energias renováveis 
representa uma tecnologia que alavan-
caria bastante nossa  atividade pensando 
nisso, idealizamos o programa “Doutores 
do Sertão”, que visa exatamente levar 
novas tecnologias ao campo através dos 
estudantes dos Institutos Federais de Ed-
ucação. Elder Aguiar sugeriu que os ban-
cos fizessem a renúncia fiscal apoiando 
essa proposta, alavancando essas tecno-
logias no meio rural, na visão, através  do 
Programa de Assistência Técnica e Geren-
cial do SENAR – ATeG – essas tecnologias, 
também, poderiam  ser difundidas pelo 
SENAR que tem uma missão de ensinar 
fazer fazendo, e os bancos teriam mais 
condições, inclusive de fiscalizar a atuação.
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A palestrante Ana Paula Silva na reunião do AGROPACTO

CEARÁ
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CEARÁ INICIA PLANTIO DE FORRAGEIRAS 
PARA O SEMIÁRIDO EM IBARETAMA

O Projeto Forrageiras para o Semi-
árido, coordenado pelo Instituto 
CNA, Embrapa e Federações de 

Agricultura e Pecuária, teve inicio em 11 
Unidades de Referencial Tecnológico-
-URT’s, em nove estados do Nordeste e 
de  Minas Gerais. O Presidente da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Ceará-FAEC, Flávio Viriato de Saboya 
Neto, que é também o Coordenador ge-
ral do programa, esteve em Brasília no dia 
31 de janeiro último para uma reunião de 
alinhamento com o Secretário Executivo 
do Instituto CNA, André Sanches, onde foi 
discutida  a elaboração de um manual de 
atividades do dia-a-dia do projeto, além 
de um relatório das ações executadas.

Também ficou definida a realização de 
uma reunião com a participação dos Pre-
sidentes de Federações de Nordeste e de 
Minas Gerais envolvidos neste projeto de 
pesquisa,  no dia 7 de julho,  durante o 
Seminário Nordestino de Pecuária - PEC-
NORDESTE, que será realizado no Centro 
de Eventos do Ceará, numa promoção do 
Sistema CNA/ FAEC/SENAR-AR/CE/SIN-
RURAL e SEBRAE-CE.

UNIDADE DE REFERÊNCIA 
TECNOLÓGICA DO CEARÁ

No Ceará os experimentos da UTR es-
tão sob a responsabilidade do Supervi-
sor Eduardo Barroso, que é engenheiro 
agrônomo do SENAR-AR/CE e do técnico 
Giovani Rodrigues que estão sendo rea-
lizados na Fazenda Triunfo, no município 
de Ibaretama, tendo iniciado o plantio 
no dia 29 de janeiro ultimo, numa área 
de um hectare. Na área foram plantadas 

Giovane Rodrigues e Eduardo Barroso do Projeto Forrageiras no Ceará ao lado do Presidente do 
SINRURAL de Ibaretama

mudas de palma forrageira dos tipos Ore-
lha de elefante Mexicana, Miúda e Ipa 
Sertânia.

O clima da região é caracterizado como 
clima tropical quente semiárido, com 
chuvas de janeiro a abril. Outro fator 
que justifica a escolha do local é a pro-
ximidade com o Projeto Bioma Caatinga, 
que também está sendo desenvolvido na  
mesma Fazenda, o  que permite  a utili-
zação de alguns recursos e instalações, 
além da confiabilidade de interação com 
o proprietário da fazenda.

O Presidente do Sindicato Rural de Iba-
retama, Carlos Bezerra Filho, disse que o 
Sindicato está  acompanhando de perto 
os dois projetos e que até o mês de junho 
estará realizando um dia de campo com a 
participação de produtores e técnicos da 
Região.

DIRIGENTES DO SISTEMA FAEC/SENAR-AR/CE PARTICIPAM DO EVENTO 
PREPARATÓRIO AO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA

A convite do Presidente da Comissão 
Nacional do Meio Ambiente da Confede-
ração Nacional da Agricultura e Pecuária 
do Brasil, Muni Lourenço Silva Júnior, o 
Presidente da Federação da Agricultu-

ra e Pecuária do Estado do Ceará-FAEC, 
Flávio Saboya e o Superintendente do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
Administração do Ceará, Sérgio Oliveira 
da Silva (foto), estiveram em Brasília para 
participar do Evento preparatório ao 8º 
Fórum Mundial da Água, na sede da CNA. 
Com o tema “Agricultores no 8º Fórum 
Mundial da Água” o evento tem como 
objetivo produzir um posicionamento 
técnico do setor agropecuário a ser apre-
sentado durante o evento internacional 
que será realizado a em março.

A intenção da CNA é debater com pro-
dutores rurais, pesquisadores eentidades 
as ações que o setor quer levar para o 
evento mundial, com foco no uso sus-
tentável e racional da água na proprie-
dade rural, reserva de água e aspectos 
econômicos da agricultura irrigada.

“O resultado do debate será um posi-
cionamento do setor, documento com 
recomendações para o Fórum e uma men-
sagem sólida que o Sistema quer passar 
para o mundo sobre a agropecuária brasile-
ira,” afirmou ocoordenador de Sustentabili-
dade da CNA, Nelson Ananias Filho.



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: LUIZ HILDEMAR COLAÇO (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) 99242-1232

CANINDÉ SÍLVIO STÊNIO LEITE (85) 98747-4735

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

BEBERIBE RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO (85)99104-4645/(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/ (88)99215-1022

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

AURORA 
JOSÉ MARIA RANGEL DE 
MACEDO

(88) 99729-6508/  
(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: CIRILO VIDAL PESSOA (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: EMERSON PINTO MOREIRA (COREAÚ)

MASSAPÊ JOSÉ TUPINAMBÁ V. JÚNIOR (88) 99955.6915/ (88) 99293-5366

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) 99617.1673

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

SENADOR POMPEU JOSIEL BARRETO DA SILVA (85) 99986.4789/ (88) 3449-0251

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 NARCÉLIO 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 JOSÉ RUBENVAL SOARES DA SILVA (88) 992.003494/ 
(88)996.774677

LAVRAS DA MANGA-
BEIRA 

DORIMEDONTE TEIXEIRA 
FERRER FILHO 

(88) 99649-1944/  
(88) 99414-8121

MILAGRES FRANCISCO WILTON FURTA-
DO ALVES

(88) 99999.1562/                            
(88) 99434-0058

CRATO FRANCISCO FERNANDES 
FERREIRA (88) 9969.6011/ (88)94690362MAURITI JOSÉ ARTÁLIO BARROSO LEITE (88) 99998.1918/ (88)99904-6805

JAGUARIBE ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS (88) 99742.0403
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REGIÃO CENTRO-SUL

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/(88)3581-6178

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

INFORMAÇÕES DO DEPARTAMENTO SINDICAL DA FAEC

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

DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

03/02 - INÁCIO DE CARVALHO PARENTE - UBAJARA
04/02 - ELDER ALBUQUERQUE AGUIAR - MORAÚJO
23/02 - RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO - BEBERIBE
25/02 - FRANCISCO DANÚBIO DE ALENCAR - MOMBAÇA
26/02 - CARLOS BEZERRA FILHO - IBARETAMA

O projeto Doutores do Sertão uma iniciativa do Sindicato Rural 
de Moraújo, que visa estimular a difusão do conhecimento aca-
dêmico e a sucessão no meio rural, foi apresentado no dia 23, ao                                                                                                                  
Superintendente Regional do BNB, Jorge Antonio Bagdeve. o Presi-
dente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará- 
FAEC, Flávio Saboya acompanhou o Presidente do SINRURAL de 
Moraújo Elder Aguiar e a Gestora de Agronegócio do BNB, Geânia 
Gomes.

A proposta inclui uma parceria com o Banco do Nordeste com 
vistas à aplicação das ações do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural - SENAR-CE, na área da capacitação e assistência técnica e 
gerencial, incrementando  inclusive a atividade agropecuária com 
os festivais gastronômicos, através do programa de responsabi-
lidade social do BNB. O projeto  Doutores do Sertão contempla 
também a instalação de uma unidade demonstrativa de produção 
de forragens e hortas em Moraújo, onde os universitários que estão 
concluindo seus cursos no Instituto Federal de Educação  farão seus 
estágios. incluindo a concessão de bolsas de extensão universitária.

Projeto Doutores do Sertão é apresentado no BNB



CEARÁ

COMO RECOLHER E DECLARAR NA GFIP A NOVA 
ALÍQUOTA DO FUNRURAL

O Produtor Rural Pessoa Física e o Segurado Especial, a par-
tir da competência 01/2018, terão a alíquota da contribuição 
previdenciária incidente sobre a receita bruta de sua comercia-
lização rural reduzida de 2,0% para 1,2%, conforme previsto no 
inciso I do art.25 da Lei 8.212/91, com redação dada pelo art. 14 
da Lei 13.606, de 09 de janeiro de 2018.

Deste modo, a alíquota incidente sobre a receita bruta da co-
mercialização do Produtor Rural Pessoa Física e do Segurado Es-
pecial passa a ser de 1,5%, sendo: 1,2% para a Previdência, 0,1% 
para GILRAT e 0,2% para o SENAR.

O Produtor Rural Pessoa Física e o Segurado Especial estão 
obrigados a recolher as contribuições previdenciárias e para o 
SENAR quando vende suas produções rurais diretamente no 
varejo para pessoas físicas ou para adquirente domiciliado no 
exterior. (exportação)
I - O Segurado Especial tem seu recolhimento realizado por meio 
da Guia da Previdência Social-GPS, calculada manualmente, 
com a informação de código de pagamento 2704, já que o mes-
mo não está obrigado a declarar em SEFIP/GFIP, modelo abaixo:

II - RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO PRODUTOR 
RURAL PESSOA FÍSICA

Para o Produtor Rural Pessoa Física, através da GPS eletrônica 
gerada da informação prestada pelo contribuinte na GFIP obser-
vando o seguinte procedimento:
1- Produtor Rural Pessoa Física – SEM EMPREGADOS
a) Informar em sua GFIP de código FPAS 604, tela Movimento 
de Empresa, aba Receita, no campo “Comercialização Produção 
– Pessoa Física” o valor da receita da comercialização e em se-
guida assinalar a opção SIM, no campo “Informação Exclusiva 
Comercialização Produção e/ou Receita de Evento Desportivo/
Patrocínio” conforme tela abaixo:

b – Informar no Campo “Compensação” o valor resultante da mul-
tiplicação de 0,8% sobre a receita da comercialização e nos campos 
Período Início e Período Fim,a competência do recolhimento.

c – Desprezar o “RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES” gerado pelo 
Sefip, na GFIP código 115, com FPAS 833, e manter o demons-
trativo de origem do crédito para fins de fiscalização e/ou pedi-
do restituição/compensação.
2 - Produtor Rural Pessoa Física – COM EMPREGADOS, deverá ob-
servar os seguintes procedimentos quando da declaração da GFIP:
a) – Declarar na sua GFIP principal de código FPAS 604 a remu-
neração de seus segurados.
b) – Declarar uma nova GFIP com o código 833 (ou seja, alterar o 
código do FPAS da GFIP 604 para 833) informado no campo “Co-
mercialização Produção – Pessoa Física” o valor bruto da receita 
da comercialização rural e em seguida assinalar a opção SIM, 
no campo “Informação Exclusiva Comercialização Produção e/
ou Receita de Evento Desportivo/Patrocínio (conforme tela do 
exemplo 1 item”a” acima).
c) - Informar no campo “Compensação” da GFIP 833 o valor resul-
tante da multiplicaçãode 0,8% sobre a receita da comercialização 
e nos campos Período Início e Período Final a competência do 
recolhimento (conforme tela do exemplo 1 item” b” acima).
d) - Desprezar o “RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES” gerado pelo 
Sefip, na GFIP código 115, com FPAS 833, e manter o demons-
trativo de origem do crédito para fins de fiscalização e/ou pedi-
do restituição/compensação.

III - GFIP DE ADQUIRENTE
 1 - A empresa adquirente de produção rural de produtor rural 
pessoa física ou de segurado especial, quando do preenchimen-
to da GFIP deverá observar os seguintes procedimentos:
a) Declarar em GFIP, no código de FPAS principal da empresa,as 
remunerações dos segurados.
b) Declarar uma nova GFIP um código de FPAS diferente do prin-
cipal (com exceção do 655, 663, 671, 680, 868 e 876), no campo 
“Comercialização Produção - Pessoa Física”, o valor da produção 
adquirida do produtor rural pessoa física ou do segurado espe-
cial e em seguida assinalar a opção SIM, no campo “Informação 
Exclusiva Comercialização Produção e/ou Receita de Evento Des-
portivo/Patrocínio(conforme tela do exemplo 1item” a” acima).
c) Informar no campo “Compensação” da nova GFIP, o valor da 
multiplicação de 0,8% sobre a receita da comercialização ad-
quirida do produtor rural pessoa física ou do segurado especial 
(conforme telado exemplo 1 item “ b” acima).
d) Desprezar o “RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES” gerado pelo 
Sefip na GFIP com informação exclusiva de comercialização e 
manter o demonstrativo de origem do crédito para fins de fisca-
lização e/ou pedido restituição/compensação.

Maiores informações Núcleo de Arrecadação 
do SENAR-AR/CE:  (85) 3535-8015

(*)Fundamentação: Ato Declaratório Executivo CODAC Nº 01/2018


