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CEARÁ

PALAVRA DO PRESIDENTE

(*) 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

Este ano o setor produtivo cea-
rense, especialmente o agrope-
cuário, tem um motivo especial 

para celebrar os 25 anos de criação do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Ru-
ral-SENAR, no estado do Ceará, graças a 
perspicácia e visão de futuro do então 
presidente da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado do Ceará, José Ra-
mos Torres de Melo Filho, que ao lado 
do Comandante Antônio Bernardino 
de Carvalho, seu chefe de gabinete e 
primeiro superintendente do SENAR, 
iniciaram as bases para a implantação, 
em nosso Estado, dos programas de 
Formação Profissional(FPR), de Promo-
ção Social (PS).

Através de um esforço gigantesco 
conseguiram viabilizar as primeiras 
parcerias com as Escolas Agrotécnicas 
Federais de Crato e Iguatu e com os Co-
légios Agrícolas de Pacatuba, Mombaça 
e de  Lavras da Mangabeira,  com vistas 
a formação dos primeiros instrutores e 
a criação da COCEPAT. Logo vieram no-
vas parcerias com os Sindicatos Rurais, 
SEBRAE, Governo Estadual (CODEFAT), 
Governo do Estado (FECOP), Federa-
ção dos Pescadores do Estado do Cea-
rá, Associações Comunitária, Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, Secretarias 
Municipais, MTB/TEM,  SUDENE e em-
presas privadas para realização de uma  
programação mensal de cursos/treina-
mentos. 

Já no seu primeiro ano  de atuação 
estimou-se oferecer poucos treina-
mentos mas as metas foram ultrapas-
sadas e foram realizados 431 eventos, 
com 7.154 alunos. O curso de tratorista 

foi um dos primeiros, chegamos a ca-
pacitar recrutas do exército, através do 
Programa Soldado Cidadão. 

O balanço é  significativo, até 2018 
o SENAR atendeu a  403.437 produ-
tores, realizando  21.225 cursos, com 
uma carga horária de  877.326 horas-
-aulas. Atualmente, os cursos de maior 
procura são, por ordem, bovinocultura 
de leite, avicultura e, em terceiro lugar, 
a olericultura. O Senar atua, também, 
nas áreas de apicultura, caprinovino-
cultura, suinocultura, aquicultura e 
pesca, equinocultura, dentre outras. 

Tivemos a honra de dirigir o SENAR  
de Abril de 1999 a Dezembro de 2010 
quando tivemos a oportunidade de 
implantar o Agrinho, um programa de 
educação não formal, mas que  leva in-
formação sobre temas de interesse do 
campo às crianças e adolescentes do 
2º ao 9º anos, das escolas públicas da 
zona rural. 

Nada disso teria acontecido se não 
tivessemos contado com o apoio dos 
presidentes de Sindicatos Rurais.

A agropecuária brasileira tem hoje um 
nível elevado de sofisticação em suas 
operações, novas carreiras e novos perfis 
profissionais. A grande tarefa do SENAR 
continua sendo oferecer capacitaçāo 
ao produtor e à sua família, nas áre-
as em que ele necessitar, agregando a 
assistência técnica. Nós nos sentimos 
compensados em fazer parte dessa his-
tória e rendemos nosso tributo a José 
Ramos Torres de Melo Filho.

Tributo a Torres de Melo



Abril 2018 |     3

CEARÁCEARÁ

SENAR: 25 anos no Ceará

O  Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural-SENAR foi criado em 
20 de abril de 1993, no estado 

do Ceará, após ter sido criado a nível na-
cional em 1991, para oferecer capacita-
ção ao homem do campo, sendo o braço 
educativo nessa área junto à  Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará- FAEC, na época presidida por  José 
Ramos Torres de Melo Filho.

No seu primeiro ano de atuação pro-
moveu 431 eventos, com 7.154 alunos 
beneficiados. Nestes 25 anos o SENAR-CE 
atendeu a 403.437 produtores, ofertan-
do 21.225 cursos, com uma carga horária 
de  877.326 horas-aulas.

O SENAR tem uma metodologia pró-

pria aplicada nos 26 estados da Federa-
ção e no Distrito Federal, baseada em 3 
parâmetros: o ensinar a fazer fazendo, o 
aprender a fazer fazendo e a construção 
do novo conhecimento, com a oferta de 
mais de 300 ocupações. Durante essas 
mais de duas décadas o SENAR - Admi-
nistaçāo Regional do Ceará só tem cres-
cido, não  somente em termos da oferta 
de cursos de capacitaçāo, como nos tipos 
de cursos,  iniciamos com 15 tipos e hoje 
já sāo quase 100. O curso de tratorista foi 
um dos primeiros, chegamos a capacitar 
recrutas  do exército, através do Progra-
ma Soldado Cidadāo. 

Criado para  desenvolver ações de for-
mação profissional rural e atividades de 
promoção social, voltadas  às pessoas do 
meio rural,  dos quais destacamos os Pro-
gramas  Agrinho e o Saúde do Homem e 
da Mulher, ambos de largo alcance social, 
o primeiro atua na educação não formal 
de alunos do 2º e 9º ano das escolas ru-
rais, já tendo beneficiado mais  de 2 mi-
lhões e 500 mil alunos. O segundo- Saúde 
do Homem da Mulher - está trabalhando 
na prevenção de doenças, especialmente 
o câncer do colo de útero e o de próstata.  

Mais recentemente, nos últimos cinco  
anos, está atuando na oferta do Ensino 
Técnico de Nivel Médio, preparando no-

(*) Sérgio Oliveira da Silva 
Superintendente do SENAR-AR/CE

vos profissionais nas técnicas do Agro-
negócio, abrindo novas perspectivas na 
mudança de hábitos do nosso produtor 
e colocando novos profissionais no mer-
cado de trabalho em uma das atividades 
cujo PIB é o que mais cresce no país. Ou-
tro programa que merece ser destacado 
é o da Assistência Técnica e Gerencial 
com Meritrocracia, de pequenos e mé-
dias propriedades rurais, das classes C, 
D e E, que não têm acesso á assistência 
técnica e às novas tecnologias.

A capilaridade de atuaçāo do SENAR 
só acontece pela colaboração dos abne-
gados Presidentes de Sindicatos Rurais 
e dos Vice- Presidentes Regionais, que 
atuam na ponta  em 11 Regiões Admi-
nistrativas do Ceará. A  eles cabe fazer a 
mobilizaçāo dos Produtores Rurais, para 
que os mesmos possam ser beneficiados, 
gratuitamente, pelos cursos e programas 
especiais ofertados pelo SENAR e seus 
parceiros, entre os quais destaco o SE-
BRAE-CE, que está com o SENAR desde a 
sua fundação. 

Me orgulho de pertencer a esta insti-
tuição. 

COCEPAT: PARCEIRA DO SENAR HÁ 25 ANOS 

É um momento muito especial para o 
Sistema FAEC/SENAR-CE/SINRURAL, são 
25 anos dedicatos a capacitação dos pe-
quenos produtores e trabalhadores rurais. 
Nesse processo, estou envolvido como 
presidente do Sindicato Rural de Ibare-
tama, na viabilização da execução desses 

treinamentos e capacitações e também 
como presidente da Cooperativa de Traba-
lho para Prestação de Serviço e Assistên-
cia Técnica-COCEPAT, que é o braço direito 
do SENAR na execução das atividades nas 
áres de Formação Profissional Rural e Pro-
moção Social. 

São os instrutores da Cooperativa que 
receberam capacitação ao longo desse 
período executam, hoje, todas estas de-
mandas em todo o estado do Ceará.

Criada dois meses após a instalação do 
SENAR no Estado, ou seja, no dia 12 de 
junho de 1993, a COCEPAT é quem dá o 
suporte às atividades de capacitação da 
Instituição, reduzindo em muito os custos 
operacionais, já que seus cooperados são 
autônomos.

A COCEPAT iniciou com 20 sócios fun-
dadores e teve como primeiro presi-
dente Luís Augusto de Oliveira Rabelo.

(*) Carlos Bezerra  Filho
Presidente da COCEPAT e Vice-Presidente de 

Administração e Finanças da FAEC

Hoje tem cerca de 200 cooperados, dos 
quais 117 em atividade.Os instrutores do 
SENAR são formados por profissionais de 
nível médio e superior, cooperados da 
COCEPAT, que já capacitaram durante es-
sas duas décadas e meia de atividades, 
milhares de pequenos produtores e 
trabalhadores rurais, levando mais in-
formação, inserindo novas tecnologias 
e promovendo a sustentabilidade do 
campo.

Para nós que fazemos a COCEPAT é mo-
tivo de alegria participar deste momento, 
da comemoração muito justa dos 25 anos 
do SENAR no Ceará.
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SESSÃO ESPECIAL DESTACA 25 ANOS DO SENAR NO CEARÁ 

“Não haverá um futuro no 
Ceará e em nenhum lugar 
do Mundo sem educação, 

e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural- SENAR faz isso muito bem no cam-
po, já levou informação a mais de 403 
mil produtores nestes 25 anos“, foi o que 
disse o deputado estadual Carlos Ma-
tos (PSDB), autor da realização de uma 
sessão especial, na Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Ceará, no dia 23, às 14 
horas. Segundo ele, a educação reduz a 
violência e impacta diretamente na pro-
dução, o PIB do Agronegócio Cearense 
teve um crescimento de 1,78%, em 2017. 
 A sessão comemorativa dos 25 anos do 
SENAR/CE contou com a presença dos pri-
meiros dirigentes da Instituiçāo, Antônio 
Bernardino de Carvalho, que veio especial-
mente do Rio de Janeiro, Flávio Viriato de 
Saboya, Anizio de Carvalho Junior e Sérgio 
Oliveira (o atual), bem como, do primeiro 
presidente do Conselho Administrativo e 
ex-presidente da FAEC, José Ramos Tor-
res de Melo Filho, que foi um dos home-
nageados e falou em nome dos demais. 
 Foram homenageados ainda com Certi-
ficados de Reconhecimento por serviços 
prestados ao SENAR- CE, Gerardo Ange-
lim de Albuquerque-,ex- Chefe de  Gabi-
nete da  FAEC e Diretor da COCEPAT, Alci 
Porto Gurgel, Diretor Técnico do Sebrae 
-CE, que foi representado  por Reginaldo 
Braga Lobo, Paulo Remigio Neto, primeiro 
funcionário do SENAR e Francisco Edilson 
Soares, Presidente do Sindicato de Tambo-
ril, onde foi realizado o primeiro curso do 
SENAR, que foi representado por sua filha 
Jussara Dias.

Presentes, ainda, os vice-presidentes 
regionais e presidentes de Sindicatos Ru-

rais, o Diretor da  EMBRAPA Agroindústria 
Tropical , Lucas Leite, o Prefeito de Cedro, 
Nilson Diniz, vereador de Fortaleza, Luís 
Gadelha, Diretora de Agronegócio do 
BNB, Geânia Gomes, servidores do Siste-
ma FAEC/ SENAR- CE. Logo no inicio foi 
exibido um vídeo institucional mostran-
do as ações do SENAR no Estado e foi dis-
tribuído um folder com a Linha do Tempo. 
 O Deputado Carlos  Matos fez questāo 
de destacar o trabalho do presidente da 
FAEC, Flavio Saboya, e dos presidentes 
dos Sindicatos Rurais, na luta pela rene-
gociaçāo  das dividas dos produtores ru-
rais. Conforme disse o Parlamentar, que 
já foi secretário estadual de Agricultura, 
presidente da Comissão de Agropecúaria 
e da Comissão Especial de Acompan-
hamento das Obras de Transposição do 
Rio do São Francisco, “os produtores 
rurais tem direito  ao Seguro -Seca que 
vem sendo reivindicado há vários anos 
pelo presidente Flávio Saboya. O Ceará 
tem mais de 300 mil agricultores famil-
iares recebendo o Seguro-safra, essa 
mesma lógica pode ser aplicada para 
o Seguro-Seca, disse Carlos Matos. 
 Carlos Matos lembrou o importante pa-

pel  desempenhado pelo  SENAR  desde 
1994, com uma larga folha de serviços 
prestados ao campo nestes 25 anos de at-
uação, levando os mais variados tipos de 
cursos, que chegou a 403 mil produtores, 
em mais de 90 ocupações no campo.Par-
ticipamos recentemente da formatura de 
42 Técnicos em Agronegócio aqui no Esta-
do, outra importante atuação do SENAR, 
assim como do AGRINHO, um programa 
que leva informação às crianças do 2º  ao 
9º ano das escolas da zona rural.

O Presidente da FAEC e do Conselho 
de Administrativo do SENAR/CE, Flávio 
Saboya, disse ser muito importante ter o 
reconhecimento da Assembleia Legisla-
tiva do trabalho do SENAR, e da sessão 
requerida pelo deputado Carlos Matos. 
Destacou, também, um requerimento 
especial do Deputado Estadual  Manoel 
Duca da Silveira, 2º vice-presidente da 
Assembleia, membro da Comissão Espe-
cial da Seca da Assembleia e presidente 
da Subcomissão da Cajucultura, destacan-
do o trabalho do Sistema FAEC/SENAR/CE 
na educação do homem do campo e em 
diversas outras demandas do setor pro-
dutivo da agropecuária.

Dirigentes do Sistema FAEC/SENAR-CE ao lado do 1º Superintendente  do SENAR-CE

Dirigentes do Sistema FAEC/SENAR-CE e Presidentes de Sindicatos participam da solenidade



OS HOMENAGEADOS NA ASSEMBLEIA

Deputado destaca homenagem
Esse trabalho do SENAR 
espetacular, pois é tudo 
o que o meio rural preci-
sa. A educação é o gran-
de fator de mobilidade 
social e ela tem sido le-
vada aos agricultores, 
aos pecuaristas e tem 
permitindo uma nova 
realidade no campo. 

Paulo Remigio Neto recebe homenagem de Gêania Gomes 
e Carlos Matos 

Antônio Bernardino de Carvalho recebe homenagem do 
ex-presidente Torres de Melo

Francisco Edilson Soares, representado por sua filha Jussara 
Dias recebe a homenagem de Lucas Leite

Gerardo Angelim de Albuquerque recebe homenagem de 
Flávio Saboya e Carlos Matos

José Ramos Torres de Melo Filho ladiado por seu filho, pelo 
Presidente da FAEC e deputado Carlos Matos

Reginaldo Braga Lobo representou Alci Porto do SEBRAE-CE 
recebe homenagem de Carlos Matos

Se houvesse mais instituições como o SENAR a 
realidade rural estaria transformada. 
Essa solenidade na Assembleia é um agradeci-
mento ao jubileu de prata do SENAR pelo belis-
simo trabalho feito até aqui e um estímulo que 
continue esse trabalho de impacto no meio rural 
do estado do Ceará

Deputado Estadual, Carlos Matos
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AGROPACTO ESPECIAL DESTACA TRAJETÓRIA DOS 25 ANOS DO SENAR-CE

O Pacto de Cooperação da Agro-
pecuária Cearense-AGROPACTO 
do dia 24 de abril, teve como 

tema principal  “A Pluralidade das Ações 
do SENAR  no Estado do Ceará”, e  como 
palestrante o ex-presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado do Ce-
ará FAEC, o engenheiro José Ramos Torres 
de  Melo Filho, que em 1993 empreendeu 
os esforços para a instalação do SENAR no 
Estado e foi o primeiro presidente do Con-
selho Administrativo.

A reunião foi aberta pelo Presidente da 
FAEC, Flávio Saboya, que também já foi Su-
perintendente do SENAR durante 11 anos, 
e contou com a presença do Secretário de 
Agricultura, Pesca e Aquicultura, Euvaldo 
Bringel, representantes do Banco do Bra-
sil, Banco do Nordeste, Embrapa Agroin-
dústria Tropical, ADECE, SEBRAE, COCEPAT, 
OCB, FIEC, Associação dos Engenheiros 
Agrônomos, e de todos Presidentes de 
Sindicatos Rurais no Estado, diversos pro-
dutores e servidores do  Sistema FAEC/SE-
NAR. Todos eles deram seus depoimentos 
sobre a importância do SENAR.

Torres de Melo iniciou sua palestra di-
zendo que o SENAR é tão importante que 
sua Lei de criação está na Constituição de 
1988, Artigo 62- nos moldes do SENAI e do 
SENAC, depois veio por último, o cooper-
ativismo. Lembrou que na época  Alysson 
Paulinelli era o Ministro da Agricultura 
e esteve no Ceará para a implantação 
do SENAR “A grande diferença do SE-
NAR para as demais instituições é que 
ele  foi constituído com dupla função: 
formar e olhar para a área social, funções 
que vem desempenhando a contento 
nestes 25 anos, com um crescimento im-
pressionante, chegando a oferecer, até 
hoje, mais de 21 mil treinamentos a mais 
de 403 mil produtores, disse.

Informou ainda, que desde o inicio 
de sua instalação, em 20 de abril de 
1993, descobriu-se que faltava assistên-
cia técnica ao produtor, nós fizemos uma 
tentativa de implantar esse serviço de 
1997 a 1999 com o SEBRAE, Sindicatos 
Rurais e Prefeitos, para cobrir essa lacu-
na mas, infelizmente, não deu certo, disse 
o ex-presidente da FAEC. Agora o futuro do 
SENAR está em oferecer assistência técnica 
ao produtor,  justamente a estes que já 
fizeram os cursos e aos que pretendem 
fazer, ressaltou. Em seguida, veio o  o Pro-
grama  Aprisco (203 a 207) e o Programa 
de Desenvolvimento Rural–ADR (2016 a 

2018).
Pluralidade de Ações do Senar

Torres de Melo lembrou, também, o 
primeiro curso que foi de tratorista, re-
alizado no Sindicato Rural de Tamboril, de-
stacando ainda os programas Soldado Ci-
dadão, que nasceu também em Tamboril, o 
Programa de Alfabetização de Adultos, em 
113 municípios, com mais de 18 mil agri-
cultores alfabetizados. O projeto Produzir 
firmado entre o Ministério da Integração 
Nacional e o SENAR capacitou pescadores  
do Açude Orós. Em seguida vieram novos 
programas como o Negócio Certo Rural.

A partir de 2003, foram introduzidos 
novos programas  nas áreas de Promoção 
Social como o Agrinho, e que completou 
15 anos, ano passado, e já atendeu a mais 
de 2 milhões de alunos das escolas públi-
cas da zona rural, Empreendedor Rural, 
em 2007,  o Programa Útero é Vida que 
em 2015 passou a chamar-se Saúde da 
Mulher e em seguida Saúde do Homem e 
da Mulher, que já atendeu 1.195 homens 
e 7.867 mulheres, com exames de pre-
venção do câncer de próstata e do colo 
do útero, respectivamente. O Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego- PRONATEC, que em 3 anos ca-
pacitou 4.329 alunos em 122 municípios, 
a Implantação dos Polos Presenciais da 
Rede e-Tec,com a oferta do Curso Técnico 
em Agronegócio, e a Implantação do Pro-
grama de Assistência Técnica e Gerencial, 
que 2014 foi incluído na missão do SENAR 
a nível nacional.

Presidente destaca  Regiões e 
Sindicatos nos  últimos 10 anos

O Presidente da  FAEC, fez questão de 
destacar as Regiões e Sindicatos que mais  
apresentaram treinamentos nos últimos 10 
anos: Regiões: 1º - Cariri; 2º - Sertão Cen-
tral; 3º - Baixo Jaguaribe

Sindicatos:

Em dia com o AGROPACTO

Torres de Melo fez retrospectiva sobre os 25 anos do SENAR-CE

AGROPACTO especial contou com a presença de diversas autoridades

1º - Sinrural de Russas 
- Presidente: Pedro 
Maia Rocha Junior

2º - Sinrural de Lavras 
da Mangabeira- Presi-
dente: Dorimedonte 

Teixeira

3º - Sinrural de Viçosa  
Presidente: Willame 

Reis Mapurunga



O SENAR ajudou a mudar o perfil da 
agricultura tradicional no Estado, intro-
duzindo, em conjunto com a Frutal e 
outras Instituições, a fruticultura irrigada, 
a floricultura, a produção de tilápia em cat-
iveiro, entre outros cursos que realizou no 
meio rural.

Secretário da SEAPA Euvaldo Bringel

O QUE ELES PENSAM DO SENAR-CE
CEARÁ

O SENAR tem contribuindo muito na  
capacitação dos técnicos no meio rural 
e está oferecendo Assistencia Técnica, 
outra ação importante.

Diretor de Agronegócio da ADECE, 
Silvio Carlos Ribeiro

Parabenizo o SENAR-CE pela sua im-
portância pela quanidade de programas 
que oferece. Para nós, como instituição de 
pesquisa e desenvolvimento, não faz senti-
do não chegar na ponta e isso é feito pelo 
SENAR.

Chefe Geral da EMBRAPA, Lucas Leite

Os instrutores do SENAR são a mola 
mestre deste trabalho de capacitação, 
precisamos difundir cada vez mais os en-
sinamentos  do SENAR.

Articulador do Sebrae, Paulo Jorge

A parceria com o SENAR é constante, 
aprendemos muito com esta Instituição. 
Parabens pelos 25 anos

Presidente da OCB-CE,João 
Nicédio Nogueira

Tenho uma visão muito  positiva  destas 
três instituições FAEC/SENAR/SINRURAL, 
até porque minha vida mudou depois que 
passei  a atuar  através do meu Banco, o 
BNB precisa muito dessa parceria.

Gerente  Executiva Regional do BNB, 
Geânia Gome

A criação do SENAR está na Consti-
tuição de 88 e a sua  atuação nestes 25 
anos tem sido de fundamental importân-
cia para o crescimento do produtor rural. 
A parceria com as prefeituras também é 
muito importante.

Presidente do Sinrural de Horizonte e 
representante da AEAC, Franzé Ribeiro
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O SENAR tem sido a solução para que 
o produtor consiga o conhecimento 
necessário para prudizir com qualidade. 
Estes 25 anos do SENAR foram cheios de 
grandes realizações.

Produtor e Presidente da Itaueira, 
Carlos Prado

Há 22 anos trabalho para o  Sindicato de 
Trairi como instrutor. Hoje, me orgulho de 
fazer parte da família SENAR ajudando a 
difundir as tecnologias no campo.

Instrutor do SENAR-CE, João Alves Freire
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Os servidores e colaboradores do SENAR 
comemoraram a data de criação da Insti-
tuição com  a entrega de homenagens aos 
primeiros empregados e dirigentes. Foi 
realizado um almoço, na sede do Sistema 
FAEC/SENAR, com direito a bolo e canto 
de parabéns. Na ocasião, foi exibido o ví-
deo institucional, o mesmo que foi apre-
sentado na sessão solene da Assembleia 
Legislativa e na reunião do Agropacto. 
O  Presidente da FAEC e ex-superintende 
do SENAR, Flávio Viriato de Saboya Neto, 
foi homenageado com uma placa de re-
conhecimento aos serviços prestados, 
entregue pelo Superintendente Sérgio 
Oliveira  A comemoração foi coordenada 
pelo Núcleo  de Recursos Humanos e de 
Comunicação e Marketing.

OS HOMENAGEADOS

Paulo Remigio Neto Anizio de Carvalho Júnior Francileite Furtado

Luciana Lacerda Flávio Viriato de Saboya Neto

Anna Lúcia Cavalcanti Maria Iêda Teixeira Lima José Wellington de Almeida Oli-
veira, representado por seu filho

SERVIDORES TAMBÉM  COMEMORAM OS 
25 ANOS DO SENAR

O Papel do SENAR nestes 25 anos  no  
setor agropecuário do Ceará foi e ainda 
é extremamente significativo. Nós tive-
mos diversos programas que podemos 
mencionar, como o Agrinho, voltado 
para as crianças , para dar uma con-
sciência sobre a sua realidade e seu pa-
pel no campo; a entrada na Assistência 
Técnica voltada para a gestão. Temos 
exemplos muito marcantes do papel do 
SENAR nestes 25 anos.

Presidente da FAEC e do Conselho 
Administrativo do SENAR-CE, Flávio Saboya

Há 25 anos, quando nascia o SEN-
AR-CE, iniciava o meu trabalho junto de 
outros companheiros para estruturar o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
no Ceará. Há algum tempo o indivualismo 
era o predominava, o SENAR iniciou sua 
trajetória sobre a égide da parceria e não 
seria o que é hoje se não fossem as par-
cerias. 

Eu faço parte parte da história do SEN-
AR-CE e esta instituição também faz par-
te da minha história.

Servidor do SENAR desde 1994 , 
Paulo Remígio Neto

O meu primeiro emprego foi no Sistema 
FAEC/SENAR-CE no ano de 2004, quando 
entrei com o Programa Aprisco, que revolu-
cionou a atividade da ovinocaprinocultura 
no Estado, principalmente na taxa de mor-
talidade animal. Hoje colho os frutos desse 
trabalho como Presidente do SINRURAL de 
Morada Nova. Só tenho a agradecer a essa 
instituição por ter me proporcionado estar 
onde estou, realizado profissionalmente. 
Agradeço principamente ao nosso ex-presi-
dente, José Ramos Torres de Melo e ao nos-
so amigo, Presidente Flávio Saboya.
Presidente do SINRURAL de Morada Nova, 

Eduardo Júnior
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Era o ano de 1993, mais precisamente o mês de abril daquele ano, quando foi criado 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, que passou a ser o braço educativo 
do Sistema CNA, composto, na época, pela Confederação Nacional da Agricultura, hoje, 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e vinte e sete Federações de Agricultura 
e Pecuária nos Estados e no Distrito Federal.

Dessa forma, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC, após 
vinte e oito anos de existência e de profícuo trabalho na defesa dos produtores rurais, 
recebeu o SENAR que veio para complementar a sua ação com a Formação Profissional 
Rural e a Promoção Social dos produtores rurais e seus empregados.

Eu, após vinte anos servindo à presidência da FAEC, com a criação do SENAR, passei a 
servir o presidente de seu Conselho Administrativo e ao longo de vinte e cinco anos vi o 
SENAR crescer e consolidar-se no cenário rural do Ceará.

Parabéns SENAR, foi um prazer servir e participar do seu crescimento e desenvolvimen-
to ao longo de sua existência.

Anna Lúcia Cavalcanti, Secretária da Presidência

Eu sou do SENAR

Nestes 25 anos de atuação, o SENAR-CE já realizou mais de 20 mil cursos na área de 
Formação Profissional Rural e Promoção Social, capacitando mais de 403 mil produtores 
rurais e seus familiares. Além de capacitar, que é a sua missão principal, o SENAR também 
tem a sua vertente social, hoje o carro-chefe da Promoção Social é o Programa Agrinho, 
que trabalha com as crianças das escolas públicas rurais do 2º ao 9º ano e o Programa 
Saúde do Homem e Saúde da Mulher que leva a prevenção ao homem e a mulher do 
campo, fazendo nas mulheres os exames de papanicolau e nos homens o exame de PSD e 
o exame clínico com um médico urologista atendendo mais de 5 mil homens e mulheres.

O SENAR além de uma instituição de educação, é uma instituição preocupada em me-
lhorar a qualidade de vida do homem e da mulher do campo

Ana Kelly Cláudio Gonçalves, Diretora Técnica do SENAR-AR/CE
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FAEC CRIA GRUPO DE TRABALHO PARA 
DEBATER PROPOSTAS DE REVITALIZA-

ÇÃO DA CAJUCULTURA

A cajucultura e sua revitalização será o tema principal de 
um seminário que  a  Federação da Agricultura e Pecu-
ária do Estado do Ceará-FAEC, com o apoio da CNA e 

do deputado federal Raimundo Gomes de Matos, realizará nos 
dias 10 e 11 de maio, com a participação de representantes das 
Federações e do setor produtivo dos estados nordestinos  que 
produzem caju; CE,RN, PB ,BA e MA.

No último dia 9 de abril ocorreu a primeira reunião do Grupo 
de Trabalho, que tem como coordenador o primeiro vice-presi-
dente da FAEC, engenheiro agrônomo Rodrigo Diógenes e como 
integrantes: o Presidente da ASCAJU e representante dos Sindi-
catos Rurais: Francisco José de Sousa,  o Secretario Executivo  do  
SINDICAJU-Sindicato das Indústrias de Beneficiamento de Caju 
e Amêndoas Vegetais do estado do Ceará, Aderito Oliveira, re-
presentante da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, José de 
Sousa Paz, Representantes da Câmara Setorial do Caju junto a 
ADECE,  Francisco Araripe Costa e Alexandre Belém. 

DESEMBARGADORA DO TRT VISITA FAEC

A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho no Cea-
rá-TRT, Regina Gláucia Nepomuceno, esteve  hoje, 6, em visita 
a Direção do Sistema FAEC/SENAR-CE, onde foi recebida pelo 
Presidente da FAEC, Flávio Saboya, pelo  Superintendente do SE-
NAR-CE, Sérgio Oliveira da Silva, pela Coordenadora do Núcleo de 
Arrecadação, Ivoniza Holanda e pela Assessora do Departamento 
Sindical, Jucileide Nogueira.

Na pauta de discussões as ações conjuntas tendo em vista o 
aprimoramento das relações de trabalho com o segmento da  
carnaúba. A FAEC faz parte do GETRIM – Grupo de Segurança e 
Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho.

FAEC APRESENTA TRATATIVAS COM O 
BNB NA COMISSÃO NACIONAL DE DE-

SENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORDESTE

O Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Esta-
do do Ceará- FAEC, Flávio Viriato de Saboya Neto, apresentou 
no dia 17 de abril, na primeira reunião da Comissão Nacional 
de Desenvolvimento da Região  Nordeste junto à Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil, as tratativas com o Banco do 
Nordeste do Brasil(BNB) para elaboração de um Acordo de Co-
operação, entre o Sistema CNA/SENAR e o banco. O evento foi 
realizado na sede da Federação de Agricultura de Pernambuco

Entre as demandas Saboya  apresentou como sugestão im-
plementar ação conjunta voltada para renegociação das dívidas 
baseada na Lei 13.340, realizar encontros estaduais nos maio-
res municípios/pólos, com a participação de produtores rurais 
e representantes dos Sindicatos, formalizar parceria visando à 
participação de representantes do BNB nos cursos realizados 
pelo SENAR;  possibilidade de prorrogação do CAR-Cadastro Am-
biental Rural. 

DIRETORA TÉCNICA PARTICIPA DO 2° 
ENCONTRO NACIONAL DA PROMOÇÃO SOCIAL

A Diretora Técnica do SENAR-CE, Anna Kelly Cláudio Gonçalves, par-
ticipou, em Brasília, do 2° Encontro Nacional da Promoção Social, pro-
movido pelo Sistema CNA/SENAR Administração Central nos dias 12 e 
13 de abril. O encontro contou com palestras de diversos especialistas 
de saúde, como o médico oncologista Drauzio Varella, que falou so-
bre educação em saúde como instrumento de mudança de atitude e 
qualidade de vida. 

O diretor-geral do SENAR, Daniel Carrara, disse que “ao andar pelo 
país, vemos o quanto a saúde no setor rural é frágil. Por isso nossa 
missão é focar em promoção social, avançar nas ações em saúde para 
suprir esse vazio institucional que o Brasil tem”.

NOTÍCIAS EM DESTAQUE



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) 98808-8027/(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

AVISO - ELEIÇÕES SINDICAIS SINRURAL DE HORIZONTE 
Será realizada eleição no dia 28 de maio de 2018, das 08:00 às 14:00 horas, em 
Horizonte - Ceará, na Rua Zé Janjão, 145 ,bairro Zumbi, sede do Sindicato Rural, 
para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e seus 
respectivos suplentes, devendo o registro de chapas ser apresentado à Secretaria 
da entidade, no horário de oito (08:00) às quatorze (14:00) horas, no período de 
15 (quinze) dias, a contar do primeiro dia útil após a data de publicação deste avi-
so. Horizonte, 19 de abril de 2018. FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA, CPF: 046.781.503-
82, PRESIDENTE.

AVISO - ELEIÇÕES SINDICAIS SINRURAL DE MORAÚJO 
Será realizada eleição no dia 25 de maio de 2018, das 08:00 às 14:00 horas, em 
Moraújo-Ceará, na Avenida Prefeito Raimundo Benício nº 528, sede do Sindicato 
Rural, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representan-
tes e seus respectivos suplentes, devendo o registro de chapas ser apresentado à 
Secretaria da entidade, no horário de oito (08:00) às quatorze (14:00) horas, no 
período de 15 (quinze) dias, a contar do primeiro dia útil após a data de publicação 
deste aviso. Moraújo, 17 de abril de 2018. ELDER ALBUQUERQUE AGUIAR, CPF 
262.760.703-00 – PRESIDENTE.

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL – CNA. EDITAL CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA. EXERCÍCIO DE 2018. A Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com a Federação da Agricultura e Pecuária do Es-
tado 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, Limoeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Ma-
dalena, Maranguape, Marco, Massapê, Mauriti, Milagres, Morada Nova, Monsenhor Tabo-
sa, Moraújo, Morrinhos, Mombaça, Nova Russas, Piquet Carneiro, Quixadá, Quixeramobim, 
Russas, Santa Quitéria, Senador 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 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sin-
dical 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 físicas, que 
possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, ati-
vidade 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 Rural, referente ao exer-
cício 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 ocorre até o dia 22 de maio de 2018, em qual-
quer 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 Receita 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 Recolhimento 
pela via postal, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federa-
ção 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 relacionado à Contribuição Sindical 
Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada no SGAN Quadra 
601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da 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, 30 de abril de 2018. 

JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR, Presidente da Confederação.



CEARÁ INFORME 
SINDICAL

CNA LANÇA CAMPANHA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
E NÚMERO PARA DENÚNCIAS DE CRIMINALIDADE

SEMINÁRIO DE SUSTENTABILIDADE SINDICAL 
SERÁ DIAS 17 E 18 DE MAIO 

Com o objetivo de oferecer subsídios e maiores informações 
aos Sindicatos Rurais, o Sistema FAEC/SENAR-CE promoverá nos 
dias 17 e 18 de maio, o Seminário de Sustentabilidade Sindical, 
no auditório sede, com a participação dos presidentes dos Sin-
dicatos Rurais. No primeiro dia do evento, haverá a assinatura 
do convênio SENAR/SEBRAE-CE  para identificação censitária dos 
Produtores Rurais de 50 municípios do Ceará, uma apresentação 
pela CNA das Ações para o desenvolvimento dos Sindicatos do 
Ceará, seguindo-se palestra do engenheiro Agrônomo José Ri-
beiro da Silva, com o tema Mudar ou Morrer; apresentação do, 
balcão de oportunidades (comercialização, crédito, serviços) e do 
Programa de Sustentabilidade Sindical.

No segundo dia do Seminário  será a vez da formação dos grupos 
e orientações dos trabalhos, culminando com o encerramento.

Com a presença dos Presidentes de Federações do Brasil, Superin-
tendentes do SENAR nos 26 estados e Distrito Federal  e  Assessores  
de Comunicação Social, o Presidente da CNA, João Martins da Silva, 
lançou, no dia 25 de abril, a Campanha de Contribuição Sindical  
para 2018 e o Observatório da Criminalidade no campo, que  já tem 
um número para denúncias.

Na ocasião, foi inaugurado o Media Center do Sistema CNA/SE-
NAR/ICC, que concentra um mini estúdio de rádio, TV e lançado 
um Banco de Dados –BD Agro com todas as  informações sobre os 
produtores rurais do Brasil , lançado pelo Diretor Geral do SENAR, 
Daniel  Carrara  e pelo  Secretário Executivo  do Instituto CNA, André 
Sanches. Um programa de Rádio já está sendo veiculado em 25  Ci-
dades onde estão as maiores contribuições sindicais. O Presidente 
Robert Brandt participou de um talk show sobre a Importância do 
Agro com a participação do jornalista da Globo News, João Borges.  
Do Ceará, participaram, o Presidente da FAEC, Flávio Saboya, o Su-
perintendente do SENAR-Ce, Sérgio Oliveira e a jornalista Silvana 
Frota, assessora de imprensa do Sistema FAEC/SENAR-CE.  Abaixo 
cartazes da campanha

FACULDADE CNA NO CEARÁ
O estado do Ceará terá mais uma Universidade no segundo semestre 
desse ano, a Faculdade CNA, voltada para cursos ligados à agropecu-
ária, o segmento que está segurando o PIB brasileiro e cearense tam-
bém. O nosso Estado está entre os 9 credenciados pelo Ministério da 
Educação. A notícia foi dada no dia 25, pelo Secretário Executivo do 
Instituto CNA, André Sanches, durante o Seminário de Comunicação 
Social do Sistema CNA- SENAR- ICNA. Hoje, o Ceará já tem 4 Polos Pre-
senciais de Cursos à distância ofertando o Curso Técnico em Agronegó-
cio com 298 treinandos. Já formou 42 técnicos.

DIA DE CAMPO DO FORRAGEIRAS PARA O SEMI-
ÁRIDO NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM

PRESIDENTE DO SINDICATO DE VIÇOSA NO 
AGRISHOW

O Presidente do SINRURAL de Viçosa, Willame Reis, acompanha-
do do Vice-presidente e diretor da Agropecuária Fontenelle,  Tarcísio 
Fontenelle, participaram no período de 30 de abril a 4 de maio do 
AGRISHOW, realizada em Ribeirão Preto (SP). Os dois foram conhe-
cer novas tecnologias agrícolas para aplicar em suas empresas.

Franscico Almir - SINRURAL de Madalena, Tarcísio Fontenelle e Willame Reis - 
SINRURAL de Viçosa do Ceará na solenidade dos 25 anos do SENAR-CE

Sob a orientação do Técnico Giovanni Rodrigues, realizou-se 
no dia 27 de abril, na fazenda Olho D’ água, no município de 
Boa Viagem,  o dia de campo do Programa Forrageiras Para o 
Semiárido.


