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GESTÃO 2018-2021

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

“inicialmente permita-nos fazer al-
gumas reflexões sobre a nossa re-
alidade sindical, onde destacamos:

- A reforma das leis trabalhistas que ex-
tinguiu a obrigatoriedade da Contribuição 
Sindical Rural no Brasil reduzindo, conse-
quentemente, nossas arrecadações.
- Somos um Sistema que, face às recentes 
modificações ocorridas, devíamos criar e 
adotar uma política de Sustentabilidade 
Sindical, exigindo-se, assim, uma nova 
postura;
- Acreditamos que essa realidade exigirá a 
modernização da representação Rural Sin-
dical no Ceará, levando-nos à reinvenção. 
- A identificação e o conhecimento real do 
nosso público tornam-se essenciais, en-
sejando a criação de um novo modelo de 

contribuição voluntária.
- O compartilhamento dos recursos hu-
manos entre os Sindicatos na oferta de 
serviços não pode ser esquecida, como 
também, a prática de mensalidades dos 
associados.

Concluindo:
- Não existe caminho único;
- O cadastro de produtores é o Principal Ativo;
- O cliente final é sempre o produtor ru-
ral, todavia a cidade também é Fonte de 
Recursos.

Temos o firme propósito em fortalecer 
o nosso Sistema Sindical e o Programa de 
Sustentabilidade ajudará os Sindicatos na 
sua caminhada.

Desta forma, o Seminário que ora inicia-
mos reveste-se de fundamental importân-
cia na busca da tão almejada sustentabilida-
de para o Sistema Sindical Rural, no Ceará.

No entanto, a identificação das deman-
das só frutificará por meio de discussões, 
ideias e críticas. Desta forma, toda opinião 
e colaboração serão muito bem-vindas. 

É importante destacar que os resultados 
esperados com a realização, hoje, deste 
evento, somente serão alcançados com a 
participação e o envolvimento comprome-
tido de todos os Presidentes de Sindicatos.

Sustentabilidade Sindical Rural

“Há 25 anos o  SENAR vem re-
alizando muitas ações para  
a melhoria da agropecu-

ária brasileira, somente em 2017 capa-
citamos mais de 700 mil pessoas nas 
ações de formação profissional, mais 
de 300 mil pessoas foram impactados 
pelas  ações de Promoção Social, 10 mil 
alunos estão inscritos nos nossos cursos  
técnicos de nível médio à distância da 
Rede E-Tec, 700 mil produtores estão 
recebendo assistência técnica e geren-
cial  dos nossos consultores, realizamos 
240 eventos voltados para a Saúde do 
Homem e da Mulher e mais de 1 milhão 
e meio de crianças receberam ações do 
Programa Agrinho. 

Isso tudo só é possível com o Sindicato 
atuante na sua base municipal, por isso, 

Diretor Geral do SENAR faz balanço

(*) Daniel Carrara
Diretor Geral do SENAR

para o SENAR continuar ajudando e au-
mentar ainda mais esses números nós 
precisamos de um Sindicato Forte no 
seu Estado.

(*)Discurso proferido na abertura do Seminário de Sustentabilidade Sindical
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FAEC SUGERE SUSTENTABILIDADE DOS SINDICATOS 
COM MAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Com o fim da Contribuição sindical 
obrigatória aprovada pela Refor-
ma Trabalhista e preocupado com 

a sustentabilidade dos Sindicatos Rurais, 
a Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Ceará - FAEC,  com o apoio  do 
Serviço Nacional  de Aprendizagem Ru-
ral, dentro dos objetivos do Programa 
Sindicato Forte, realizou durante os dias, 
17 e 18/O5, um Seminário de Sustentabi-
lidade  Sindical, com a participação dos 
Presidentes de Sindicatos filiados. Na 
abertura, dia 17, no auditório do Hotel 
Amuaruama, em Fortaleza, o  presidente 
da FAEC, Flávio Saboya, mostrou a neces-
sidade dos Sindicatos se reinventarem, 
se modernizarem, oferecendo novos 
serviços ao produtor rural e à sua famí-
lia, criando uma contribuição voluntária 
para manutenção das atividades no campo, 
como existe em países desenvolvidos. 

Saboya disse que cerca dos 400 mil 
imóveis rurais existentes no Ceará,  qua-
se 100 mil ainda não estão devidamente 
identificados por categoria, o que difi-
culta o atendimento do Sistema FAEC/
SENAR. “Por esta essa razão, nós convi-
damos o Instituto de Desenvolvimento 
Agrário- IDACE, para fazer uma apresen-
tação da estrutura fundiária e do Cadas-
tro das Propriedades Rurais dos municí-
pios participantes do Programa Sindicato 
Forte, realizada pela superintende adjun-
ta do  Instituto, Maria das Graças Pedro-
za.” disse o Presidente. Ela, por sua, vez 
informou que 80% do trabalho já está 

Presidente anunciou a realização de um novo Seminário de Segurança no Campo

concluído. Para o presidente da FAEC, 
“não existe caminho único, o cadastro 
dos produtores rurais é o principal ativo, 
o cliente final é sempre o produtor rural, 
todavia,  a cidade também é fonte de recur-
sos, pois o campo é que alimenta a cidade“. 

A questão da criminalidade no campo 
foi outro tema abordado no evento e  
muito demandado pelos presentes, haja 
vista o crescimento dos roubos, em mui-
tas cidades estão roubando além de ani-
mais, utensílios, equipamentos agrícolas, 
e até baldes de leite, mas os produtores 
têm medo de denunciar ou até abrirem o 
Boletim de Ocorrência (BO), temendo re-
presálias. A Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil-CNA criou um Obser-
vatório da Criminalidade no Campo para 
denúncias: 061-99834-7773. O presiden-
te da FAEC anunciou que a Federação vai 
realizar em breve um Seminário sobre o 
assunto e inclusive já convidou o Secre-
tário de Segurança Pública, André Costa, 
para realizar uma palestra sobre as ações 
de segurança durante o Pacto de Coope-
ração da Agropecuária Cearense-AGRO-
PACTO, promovido pela FAEC. 

“Nessa nova realidade de não 
obrigatoriedade do pagamento da 
contribuição sindical os sindicatos 
devem se transformar em uma  en-
tidade prestadora de serviços  para 
seus associados, e que passe a ter 
uma maior integração com seu públi-
co-alvo nos respectivos municípios”

Já o vice-presidente de Administração e 
Finanças da FAEC, Carlos Bezerra Filho, fez 
questão de destacar  o esforço grande que a 
Federação está fazendo para ajudar os Sindi-
catos a se manterem prestando serviços ao 
produtor que coloca o alimento na mesa da 
população. Para isso, precisamos fazer novas 
parcerias com outras instituições e abrir a 
oferta de novos serviços pelos nossos sindi-
catos, frisou.

O seminário foi coordenado pelo Con-
sultor José Ribeiro da Silva, engenheiro 
agrônomo que fez uma palestra motiva-
dora com o tema “Mudar ou Morrer”, 
mostrando a necessidade dos Sindicatos  
atuarem de forma  diversificada e eficien-
te. Ele acompanhou durante dois dias todo o 
processo de levantamento e formatação das 
demandas, com o apoio dos assessores da 
presidência da FAEC, Paulo Remígio e Anízio 
Carvalho, da Gestora da Unidade de Arreca-
dação,  Ivonisa  Holanda e da Chefe do Depar-
tamento Sindical, Nilza Luna. (Foto abaixo)

Seminário de Sustentabilidade Sindical

Flávio Saboya, Sérgio Oliveira, Carlos Bezerra e o consultor José Ribeiro na  abertura do evento
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A IMPORTÂNCIA DE 
UM SINDICATO FORTE 

O superintendente do SENAR- CE, Sérgio 
Oliveira, disse que o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural, SENAR-CE, braço 
educativo da FAEC, vai continuar dando o 
suporte necessário à formação profission-
al dos produtores e a promoção social e 
através das ações do programa Sindicato 
Forte. Somente em 2017 o SENAR capaci-
tou 17 mil produtores em sua área de at-
uação no Ceará e 700 mil pessoas a nível 
de Brasil. Ele sugeriu que as ações de ca-
pacitação sejam feitas em conjunto com 
o programa de assistência técnica e ge-
rencial do SENAR, objetivando fortalecer 
as atividades rurais. Cada Sindicato tem 
uma meta de cursos a oferecer aos seus 
associados que deve ser cumprida inte-
gralmente, o que já é uma garantia de 
sustentabilidade, ressaltou. Sérgio Olivei-
ra anunciou que a partir de agosto deste 
ano, o  SENAR vai oferecer cinco (5)  tipos 
de cursos de nível superior totalmente 
à distância por meio da Faculdade CNA.
(detalhes página 10).

PROPOSTAS DE 
SUSTENTABILIDADE  

Prestação de assistência técnica e geren-
cial, assistência jurídica e contábil, esta-
belecimento de convênios com outras 
instituições, assessoramento comercial, 
foram as principais propostas apresenta-
das pelos presidentes de sindicatos como 
forma de sustentabilidade e que serão 
agora monitorados por uma equipe do 
Sistema FAEC/ SENAR- CE. 

No último dia do seminário foram for-
mados cinco grupos de trabalho para 
analisar uma pesquisa que foi encaminhada 
antecipadamente aos presidentes com 
respeito à gestão, atividades e avaliação das 
ações dos Sindicatos, baseada na metod-
ologia do Programa Sindicato  Forte. 

Cada grupo teve um coordenador, 
um relator e um moderador. Em uma 
plenária, foram votadas cerca de 70 per-
guntas, discutidas e ratificadas pelos pre-
sentes de onde saiu um espelho, que vai 
ajudar a direcionar e definir as políticas 
de sustentabilidade com um novo foco, 
disse o consultor e engenheiro agrônomo  
José Ribeiro da Silva.

Houve também a apresentação de um 
balcão de oportunidades como serviços e 
comercialização de produtos, por várias 
empresas, mostrando novos  modelos de 
negócios, como a energia solar, consór-

cios de veículos e máquinas agrícolas, 
criação de uma assessoria jurídica. As 
negociações em grupo como compra de 
insumos, foi um das sugestões do bal-
cão de oportunidades, apresentada pelo 
palestrante José Diógenes e muito  bem 
aceita pelos presidentes dos sindicatos. 

PRESIDENTES DE SINDICATOS 
QUEREM ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Para a presidente do 
Sinrural de Barreira, 
Eleneide  Brilhante, o 
Seminário abriu no-
vos horizontes de uma 
janelinha fechada que 

despertou, já vínhamos procurando faz-
er esse trabalho, mas faltava despertar 
e como fazer de uma forma gerenciada. 
Baseada  na experiência  sindicato de 
Barbacena-MG, cujo vídeo foi exibido 
no seminário, vamos oferecer serviço de 
fisioterapia através do nosso sindicato, 
disse Eleneide.

O presidente do 
sindicato de Moraújo, 
Elder Aguiar, apresen-
tou uma proposta de 
desenvolvimento suste-
ntável para os Sindica-

tos, baseada em parcerias com os bancos 
de fomento para levar assistência técnica, 
crédito e escoamento da produção, com 
a coordenação dos Sindicatos Rurais em 
cada município-sede.O plano contempla 
também a criação de cooperativas re-
gionais de produtores em parceria com o 
Sistema SESCOP/OCB e SEBRAE. 

Vejo  a assistência técnica e geren-
cial promovida pelo SENAR- CE, como o 
principal fator de desenvolvimento sus-
tentável do meio rural. Elder inclusive 
apresentou um projeto à  FAEC intitulado 
“ Doutores do Sertão”, que visa difundir o 
conhecimento acadêmico dos estudantes 
filhos de produtores rurais junto ao IFCE e 
à sucessão no campo. O projeto foi apre-
sentado ao Banco do Nordeste pleitean-
do a renúncia fiscal, encontrando-se no 
momento em fase de análise

O presidente do Sinrural 
de Horizonte, engenheiro 
agrônomo Francisco José 
de Souza, que é tam-
bém superintendente 
do Meio Ambiente e 

Agropecuária de Horizonte, ressaltou a 
organização do seminário e o apoio do 

presidente da FAEC Flávio Saboya. “Quero 
dar meu testemunho de  que os objetivos 
foram atendidos, despertou, motivou, e 
encaminhou propostas de solução para 
resolver o problema da sustentabilidade 
econômica, financeira e organizacional 
dos nossos sindicatos. Ele percebeu que 
há  um sentimento de otimismo e de se 
trabalhar mais organizadamente.”

Em Beberibe, o 
presidente do sindi-
cato,  Marcelo Colas-
so, já enxerga uma 
nova oportunidade:  
a  venda de produtos 

na feira municipal, como cajuína, polpas 
de frutas, doces e castanha. Beberibe 
é um dos maiores produtores de caju 
do Ceará  e pretende fazer uma parce-
ria com  a Câmara de Dirigentes Lojistas 
-CDL, visando  promover uma rodada de 
negócios  para  que os produtores sejam  
fornecedores do que produzem, alguns já 
vendem para a merenda escolar. 

A ideia do presi-
dente do  sindicato 
de Coreaú, Emerson 
Pinto, que é médico 
veterinário, é levar 
para o Sindicato as 

unidades municípais de cadastramento 
do INCRA - UMC e colocando em prática 
o convênio 71/2016 -FAEC/ADAGRI, que 
trata da implantação de escritórios de 
atendimento à comunidade, dos serviços 
prestados pela Agência de Defesa Agro-
pecuária nos Sindicatos. Podemos tam-
bém cadastrar técnicos junto aos bancos, 
para elaboração de projetos, o que poderá 
gerar renda para o sindicato.

Em Aurora, o 
v i c e - p r e s i d e n t e 
Marcílio Macedo Ta-
vares, que também é 
médico veterinário, 
disse que para susten-

tar o sindicato oferece orientações sobre 
ITR, sobre Cadastro Ambiental Rural-CAR, 
programa de Inclusão  Digital, e cursos de 
formação profissional rural, através do 
SENAR. O Sindicato de Aurora tem sede 
própria e construiu um salão de reunião 
com 90 m2, Ele pretende ampliar a oferta 
de serviços e assim manter a contribuição 
voluntária dos produtores do município.
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Consultor José Ribeiro Graça Pedroza, secretária adjunta do IDACE

 Ivonisa Holanda e grupos de trabalho Presidentes de Sindicatos reunidos em grupo

O presidente do 
Sindicato Rural de 
Senador Pompeu, 
Joziel Barreto da Sil-
va, que está à frente 
do Sinrural desde 

1983, disse que já ofereceu assistência 
odontológica e  médica aos  produtores, 
mas com a criação do SUS, o serviço foi 
desativado. 

Já o presidente do 
Sinrural de Limoe-
iro do Norte, Luís 
Mendes, disse que 
com os cursos do 
PRONATEC/ SENAR o 

sindicato cresceu bastante na avicultura 
caipira na região do Vale do Jaguaribe, e 
como resultado foram cridas duas asso-
ciações de produtores e um evento - O 
INOVO- Feira da Agricultura de Produtos 
da Avicultura.

Em Ubajara, o presi-
dente Inácio Parente  
informa  que realiza a 
vários anos, em parce-
ria com o SEBRAE-CE, 
prefeitura e empresas 

o HORTIFRUTI, evento  que divulga os 
produtos da agricultura da Ibiapaba e que 
já está no calendário de eventos da região, 
e vem ajudando a manter o sindicato.

Cirilo Vidal, do 
Sinrural de Quixer-
amobim destacou a 
oferta de milhares 
de cursos de for-
mação profissional, 
a renegociação das 

dívidas rurais que vem acompanhando 
em Brasília onde participou de diversas 
reuniões da Comissão Parlamentar.

Os produtores rurais do Nordeste pre-
cisam ter um representante em Brasília  
e atendendo ao convite de alguns com-
panheiros, estou lançando meu nome 
para avaliação.

Para Fausto No-
bre, presidente do 
SINRURAL de Quixa-
dá a assistência 
técnica e gerencial é 
urgente para  manter 

O presidente do Sindicato de Madalena, Chico Almir, que mora na 
propriedade está muito temoroso cm relação à violência no campo, 
solicitou do presidente da FAEC juntar-se a Associação dos prefeitos 
e reivindicar ao governo uma maior atenção â  segurança no campo.
Ele acredita que o produtor vai continuar contribuindo com o sindi-
cato e que a iniciativa do Seminário de Sustentabilidade do presi-
dente Flávio Saboya foi muito feliz e oportuna.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FAEC AO PRODUTOR RURAL 
A  FAEC tem um Departamento Sindical que oferece: 

- Assessoria Jurídica,Contábil e Gerencial  (Declaração  do ITR, IR, ICMS)  
- Assessoria na Renegociação das Dívidas Rurais;
- Defesa dos Direitos e reivindicações junto às Instituições na sua área de atuação;   
- Orientações  nas questões fundiárias junto ao INCRA, IBAMA, SEMA e na regula-
mentação das propriedades rurais;
- Orientação sobre Contribuição Sindical atravé da UGA;
- Orientações para  o preenchimento do Cadastro Ambiental  Rural - CAR 
E AINDA:
- Oferta de cursos e treinamentos através do SENAR-AR/ CE;
- Oferta de Programas Especiais em parceria com o SENAR/AR/CE, SEBRAE/CE, 
Associações de Produtores; 
- Oferta de Programas Sociais em conjunto com o SENAR/AR/ CE  - Saúde do Ho-
mem e da Mulher (prevenção do câncer) e do Agrinho ( leva educação e cidadania 
a estudantes da zona rural);
- Sessões de palestras e debates a cada 15 dias , sobre temas de interesse da 
agropecuária através do AGROPACTO- Pacto de Cooperação da Agropecuária Ce-
arense;
- Realização anual do Seminário Nordestino de Pecuária- PECNORDESTE, impor-
tante evento do agronegócio cearense há 22 anos;   
- Criação da Medalha do Mérito Rural Prisco Bezerra concedida anualmente; 
- Coordenação  do Programa de Pesquisa  sobre o Bioma Caatinga; 
- Coordenação do Programa Forrageiras do Semi- Árido;
- Elaboracao  do Programa de Modernização da Cajucultura; 
- Elaboração do  Programa de Revitalização do Algodão Ceará;  
- Defesa junto ao Governo do Estado e SUDENE,  na inclusão de 25 novos municí-
pios na Região Semiárida do Nordeste;

a sustentabilidade no campo e dos sindica-
tos. Ele destacou ainda a capacitação que 
o SENAR faz e deve manter no campo
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Em dia com o AGROPACTO

No dia 8 de maio, durante  a sessão do Pacto de Cooperação da Agropecuária Ce-
arense-AGROPACTO, o  Consultor Tributário  da empresa  Lumiar Consultoria e 
Comunicação Ltda. Honorato  Feitosa,  apresentou as seis Leis de Incentivos Fis-

cais em vigor  na Legislação federal e a mais nova lei de incentivo que é a da Inovação 

AGROPACTO DISCUTE AS LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS

Visando o aproveitamento energético 
do biogás  e a valorização do digestato,  
(produto efluente do biodigestor),  o pro-
fessor da Universidade Federal de Santa 
Catarina,  Pesquisador do Laboratório de 
Análise Ambiental (LAAm/CFH/UFSC) e 
Professor do Programa de Mestrado em 
Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental 
da Universidade do Contestado (UnC) , 
Marcio  Andrade  foi o palestrante da ses-
são do dia 22, do Pacto de Cooperação da 
Agropecuária Cearense-Agropacto..

 O tema da palestra Modelos de bio-
digestores apropriados para o processa-
mento de efluentes de criações suiníco-
las visando o aproveitamento energético 
do biogás e a valorização do digestato”, 
despertou a atenção dos produtores pela 
diversidade dos  modelos de biodigesto-
res  sobre a superfície e escavados e suas 
vantagens.

 Em sua apresentação ele  classificou  
o Biodigestor como um equipamento de 
sustentabilidade ambiental,  capaz de 
transformar um problema em uma solu-
ção. Converter um passivo ambiental em 
um ativo que possibilite o aproveitamen-
to energético a produção de alimentos e 
a conservação das águas. Segundo ele, os 
três principais eixos da sobrevivência hu-
mana são: água, alimento e energia,

Entre os modelos apresentados em 
forma ilustrativa  e esquemática  desta-
camos : Biodigestor rural em ferrocimen-

MODELOS DE BIODIGESTORES APROPRIADOS PARA SUINO-
CULTURA  PROMOVEM SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

to artesanal com capacidade para produção de 10 m3 de biogás por dia, Biodigestor 
Modelo Chinês, construído com alvenaria de tijolo e com regulador de pressão em 
ferrocimento artesanal; biodigestor modelo alemão, onde um1 tonelada  de dejetos 
líquidos de suínos (com 7 % ST) produz 30 m3 de biogás/dia. Conforme disse é possí-
vel fazer o Aproveitamento energético do biogás, substituição de lenha pelo biogás na 
produção de Aguardente de cana de ácucar  (Cachaça).  Segundo ele, no  Estado de 
Nova Iorque): 2000 cabeças de gado leiteiro com a Codigestão, gerou uma produção 
de cama e de composto orgânico de 1,5 Mwe

Marcio Andrade apresentou também os tipos de dejetos que podem ser utilizados 
na biodisgestão :  Dejetos de Animais (confinados); Aterros Sanitários, Efluentes (Do-
mésticos ou Industriais), Resíduos Sólidos Orgânicos (Urbanos ou Industriais) citando 
como exemplo  efluentes de criações de suínos, bovinocultura de leite, criação de 
frangos, efluentes de Indústrias Alimentícias, Frigoríficos, Laticínios, Glicerina.

Maiores Informações: 
Marcio Andrade Fone: (48) 991762496      
E-mail: marcio.andrade@ufsc.br

Tecnológica, que foi regulamentada por 
meio do Decreto 9283, de 7 de fevereiro 
de 2018. A nova legislação permite o fun-
cionamento por meio da destinação do 
Imposto de Renda de projetos de pesqui-
sa e inovações  tecnológicas no ambiente 
produtivo.

Para o Presidente da FAEC, Flávio Sa-
boya, trata-se de uma nova oportunida-
de de fomento as inovações tecnologias 
e o Sistema FAEC/SENAR  possui capila-
ridade para utilizar estes mecanismos 
de incentivo fiscal, citando como exem-
plo o Programa da Assistência Técnica 
e  Gerencial do SENAR, que constitui os 
objetivos estratégicos do Projeto ”Quem 
estuda cresce! No Agronegócio”.

Márcio Andrade falou sobre o processamento de efluentes de criações suinícolas
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SEMA OUTORGA MEDALHA AMBIENTALISTA 
JOAQUIM FEITOSA A FAEC

A Secretaria  do Meio Ambiente 
do Estado-Sema entregou, no 
dia 3 de maio, a medalha am-

bientalista Joaquim Feitosa, à Federação  
da Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará,FAEC, em reconhecimento ao tra-
balho que vem realizando em prol do 
Bioma Caatinga, conforme explicou o 
secretário da SEMA, Artur Bruno, que fez 
questão também de testemunhar outro 
programa do Sistema FAEC/SENAR-CE, 
que é o programa Agrinho , que leva edu-
cação ambiental aos jovens do meio ru-
ral. O presidente da FAEC, Flávio Viriato 
de Saboya Neto, recebeu  a comenda ao 
lado do ex-presidente da Federação José 
Ramos Torres de Melo Filho e da filha do 
ambientalista Joaquim Feitosa, Fátima 
Feitosa.

Flávio Saboya disse que a Federação, 
como representante da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA e a 
Embrapa, executam pesquisas sobre o 
Bioma Caatinga desde 2012, numa fazen-
da de 30 hectares no município de Ibare-
tama, coordenados pelo Sindicato Rural 
daquele município e que alguns resulta-
dos dos 19 projetos e 15 em andamento 
já podem ser disseminados para os pro-
dutores, como que descobriu as causas 
da morte  de  diversas plantas como a 
carnaubeira e  adaptação de novas espé-
cies de árvores à mata branca.

No entanto, fez questão de destacar 
que o Sistema FAEC/SENAR tem outros 
programas como o de Preservação de 
Nascentes, tendo colaborado também na 
formação de mais de 200 técnicos para 

implantação do Cadastro Ambiental Ru-
ral-CAR, uma  exigência do Código Florestal. 
Ressaltou ainda  o trabalho desenvolvido 
pelo Programa Agrinho, que também pro-
move a educação ambiental entre alunos 
de escolas da zona rural, informando que 
mais de 190 mil alunos já foram atendi-
dos em 48 municípios.

Ele disse ainda, que já foram distribuí-
das mais de 12 mil mudas de árvores de 
diversas espécies produzidas no viveiro 
do programa para 5 municípios do Sertão 
Central: Quixadá Banabuiu, Ibicuitinga, 
Ocara e Ibaretama. 

O presidente  do comitê da Reserva da 
Biosfera e representante do Sistema Fiec, 
Renato Aragão  e a filha do ambientalista 
Joaquim Feitosa, Fátima Feitosa destaca-
ram a importância das pesquisas desen-
volvidas pelo ambientalista Joaquim 
Feitosa há décadas e agora, o realizado  

no Projeto Bioma, que ocupa 99% do ter-
ritório cearense reafirmando o compro-
misso  de que a medalha só será outor-
gada  a instituições e personalidade com  
comprovada atuação na área ambien-
talista, e de caráter ilibado, disse Fátima.

SOBRE O PRÊMIO
O Prêmio Ambientalista Joaquim Feito-

sa foi instituído pelo CRBC, por meio do 
Decreto n° 27.781, de 26 de abril de 2005. 
O objetivo é homenagear uma pessoa 
física ou uma pessoa jurídica que atua na 
preservação e conservação da Caatinga e 
que no desempenho de suas ações tenha 
contribuído de forma relevante para o 
desenvolvimento sustentável do bioma, 
sendo alternadamente uma pessoa físi-
ca e no seguinte, uma instituição. “Este 
ano o agraciado é pessoa jurídica”, expli-
ca Viviane Monte, da Coordenadoria de 
Desenvolvimento Sustentável, da SEMA.

Secretário Artur Bruno, Flávio Saboya, ex-presidente da FAEC, Torres de Melo e Fátima Feitosa

Diversas autoridades prestigiaram a homenagem 
realizada na Assembleia

 FAEC HOMENAGEADA NOS 100 DA UFC
No dia 3 de maio, a FAEC foi uma das homenage-

adas durante a solenidade de comemoração dos 
100 anos da Escola de Agronomia da Universidade 
Federal do Ceará-UFC. Na ocasião  houve o descer-
ramento de uma  placa comemorativa , inauguração 
do Monumento do centenário e a  reabertura do 
Memorial, conduzidos pelo Reitor Henry  Campos. 

 O presidente da FAEC, Flávio Saboya recebeu 
a  homenagem e destacou a importância da UFC 
como uma das maiores universidades do país, lem-
brando que formou-se em 1969 pela UFC, que se 

expandiu para o interior e hoje tem um Campus em Sobral e outro em  Juazeiro 
do Norte. Os engenheiros agrônomos do Sistema FAEC/SENAR-CE Paulo Remígio, 
Sérgio Oliveira , Lauro Ramos Torres de Melo, e Eduardo Barrosos, também partici-
param da solenidade.
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EXPOPEC, SHOW-ROOM DE TECNOLOGIAS E ESPAÇO GASTRONÔMICO
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Informações: (85) 3535 8006 e 3535 8009
Site: www.pecnordestefaec.org.br   
Email: pecnordeste@faec.org.br

Seminários Setoriais Seminário de Turismo Rural

Exposição de Animais - EXPOPEC

Espaço GastronômicoFeira PET

III Seminário Cearense de Palma Forrageira Oficinas

SISTEMA

CEARÁ

SENAR

Casa Civil
Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Até 2017, o Seminário Nordestino 
de Pecuária-Pecnorde realizou   
exposições de animais de  ca-

prinos e bovinos de leite, mas este ano, 
a comissão técnico-científica resolveu 
aceitar o desafio e fazer  uma exposição 
completa com várias raças, representan-
do sete  segmentos pecuários: apicultu-
ra, bovinocultura, caprinocultura, ovino-
cultura, suinocultura, equinocultura e 
avicultura . O coordenador da Exposição, 
Henrique Matias, disse que  a EXPOPEC  
ocupará uma área especial de 675 me-
tros quadrados  no estacionamento  do 
Centro de Eventos do Ceará , mostrando 
o melhor de cada espécie. No local, o 
produtor poderá fazer negócios, adquirir 
matrizes e reprodutores e participar de  
oficinas com temas relacionados a carac-
terização racial.

 Segundo o coordenador da Comissão 
Técnico-Científica do Pecnordeste 2018, 
engenheiro agrônomo Eduardo Barroso, 
o evento deste ano apresentará várias 
novidades, além da EXPOPEC, citou um  
Show-Room de tecnologias com expe-
riências desenvolvidas pelas universi-

dades, Institutos Federais de Educação, 
empresas e por produtores, que ficará a 
cargo do engenheiro-agrônomo do Cen-
tro de Ensino Tecnológico do Ceará-CEN-
TEC, Francisco Augusto Sousa Junior. Os 
três melhores trabalhos serão premia-
dos. Se você tem uma tecnologia com-
provada para mostrar faça sua inscrição 
através do site: http://pecnordestefaec.
org.br/2018/. 

O PECNORDESTE é uma promoção do 
Sistema FAEC/ SENAR/ CNA e SEBRAE-CE 
e chega ao seu 22º ano como um dos 
maiores eventos pecuários do Brasil, reu-
nindo  oito segmentos pecuários e ainda 
o turismo no espaço rural e o artesanato.  
Este ano, o evento será realizado de 5 a 7 
de julho e o tema será Gestão e Mercado: 
O caminho para o fortalecimento da pe-
cuária nordestina.

ESPAÇO  GASTRONÔMICO COM A ACC 
 Durante o dia palestras, oficinas , ex-

posição de animais, a partir do meio dia, 
e a  noite, no  local  da Feira de Produtos e 
Serviços Agropecuários, o PECNORDESTE  
terá  um Espaço  Gastronômico à dispo-

sição do público, coordenado pela  As-
sociação dos Chefes de Cozinha.-ACC.  O 
Chef Luciano Ferreira , presidente da ACC, 
disse que  contará com a   participação de 
vários chefes apresentando pratos típicos 
à base de carneiro, aves, suínos e crus-
táceos, incluindo camarão e tilápia. Os 
pratos serão vendidos a preços bastante 
convidativos, com porções a R$10,00 ( 
dez), o que permitirá  o acesso de todos à 
nossa  gastronomia, disse Luciano.

NOVIDADES DO PECNORDESTE 2018:

Eduardo Barroso, Coordenador da Comissão 
Técnico-Científica
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FAEC FAZ CAMPANHA SOBRE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COM O LEMA: “O 
RETORNO  VEM EM FORMA DE BENEFÍCIOS PARA O PRODUTOR RURAL” 

Seguindo orientação do Sistema CNA/SENAR/ ICNA, a  
FAEC  realizou no  período de 1 a  30 de maio, uma 
campanha de comunicação integrada sobre o paga-

mento da Contribuição Sindical Rural, utilizando diversos 
veículos de comunicação e peças de publicidade. A temá-
tica escolhida  foi: “Contribuição Sindical: o retorno vem 
em forma de benefícios para o produtor rural” , mostrando 
todos os serviços que a FAEC em conjunto com o SENAR /CE 
presta aos Sindicatos Rurais, disse a jornalista Silvana Fro-
ta, responsável pela campanha que contou também com 
o apoio do setor de comunicação e marketing do SENAR, 

responsável pela criação de nove (9) Quiz - “Você Sabia” 
e sua consequente publicação no Instagram,facebook. 

Foram produzidos ainda, 10 Posts divulgados via what-
sapp e site, compartilhados com milhares de internautas 
e três (3) programas especiais de rádio e um videoclipe 
na linguagem do “repente” distribuído entre televisões 
digitais, e emissoras de rádio cearenses, com os presi-
dentes de sindicatos e  parceiros do Sistema FAEC/SE-
NAR.Abaixo publicamos algumas das peças publicitárias, 
Post para Whatsapp, site e Quiz para Redes Sociais. 

Confira algumas peças da campanha:
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FACULDADE CNA OFERTA 5 CURSOS SOBRE 
AGRONEGÓCIO NO CEARÁ  

Estão abertas desde o dia 21 de maio, as inscrições para a Faculdade CNA, 
primeira  instituição de ensino superior voltada exclusivamente para o 
agronegócio, ofertando vagas  no Polo de Fortaleza-CE para  cinco  cursos 

de graduação: Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos 
Humanos, Processos Gerenciais e Logística. Os cursos totalmente a distância te-
rão duração de dois anos, com exceção do Gestão do Agronegócio que será de 
três anos e o investimento mensal é  de apenas R$ 179,00.   

O edital com as instruções para as inscrições, que vão até o dia 25 de julho, está 
disponível no site do SENAR/CE (www.senarce.org.br) ou faculdadecna.com.br  e 
terão que ser feitas online. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR/
AR/CE, por meio da coordenação da Rede e-Tec (Rede de Ensino à Distância). 

Poderão inscrever-se  no processo seletivo, os candidatos que já tenham con-
cluído o ensino médio ou equivalente, que  têm a opção de ingressar pelo ves-
tibular ou utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para 
utilizar a nota do Enem os candidatos precisam ter nota igual ou superior a 250 
pontos em uma das provas dos últimos três anos do Enem de  2015, 2016 e 2017

 O processo seletivo para as pessoas que já têm curso superior será realizado 
por meio de análise documental.  O candidato que optar pelo vestibular preci-
sa comparecer ao polo de Fortaleza  para a realização da prova de Redação, no 
dia agendado no momento da inscrição.

A Diretora  Técnica do SENAR-CE, Kelly Claúdio, alerta os interessados que 
façam logo sua inscrição, pois como existem vários polos da faculdade espa-
lhados pelo Brasil, estas  podem ser remanejadas, caso as vagas do Ceará não 
sejam preenchidas.  Serão 2.420 vagas no total, a serem assim distribuídas: 
500 vagas para o curso de  Gestão do Agronegócio, 420 para Gestão Ambien-
tal, 500 para Logística, 500 para Processos Gerenciais e 500 para Gestão de 
Recursos Humanos. 

Os interessados em ingressar na Faculdade CNA têm até o dia 25  de julho para 
realizar a inscrição. O início das aulas está previsto para acontecer no dia 6 de agosto. 

 SAIBA MAIS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERTADOS 
 1- Gestão do  Agronegócio 
2- Gestão Ambiental 
3- Gestão de Recursos Humanos
4- Processos Gerenciais 
5- Logística 
 FORMAS DE  INGRESSO  NOS  CURSOS DE GRADUAÇÃO: 
 1 - PARA QUEM JÁ TEM GRADUAÇÃO DE  NIVEL 
SUPERIOR: DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR DA IES.
 2 - PARA QUEM CONCLUIU O ENSINO MÉDIO OU 
EQUIVALENTE: POR MEIO DO VESTIBULAR OU 
UTILIZANDO A NOTA DO ENEM DOS ÚLTIMOS 
TRÊS ANOS.
 
Valor do Investimento: R$179,00 Mensais 
Período da inscrição: 21 de maio a 25 de julho
Início das aulas: 6 de agosto 
 Local das provas: Sede do Sistema FAEC/SENAR-
-CE - Avenida Eduardo Girão,317.Bairro Jardim 
América.Fortaleza- Ceará  
  DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 
- Certificado/Diploma de Graduação (obrigatório 
apenas para candidatos em 2º graduação) 
- Histórico do Curso de Graduação (Obrigatório) 
- Ementas/ Programas das Disciplinas Cursadas 
na instituição de origem 
  DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA 
Carteira de Identidade 
CPF 
Histórico da Graduação ou equivalente
1 foto 3x4 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
(Imprimir no Portal do Estudante) 
Comprovante de residência atualizado  
 
Confira os detalhes do  Edital de Inscrição, ou  
acesse www.cna.com.br ou www.senarce.org.br 
 

Qualquer dúvida, entrar em contato com o  
SENAR-CE -Rede e-Tec  (85)35358044  

Whatsapp- 9- 9111-51-52



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 LAVRAS DA MANGABEIRA 
Será realizada eleição no dia 22 de junho de 2018, das 08:00 às 14:00 
horas, em Lavras da Mangabeira -Ceará, na Rua Emar Matos, nº 18 – Cen-
tro, sede do Sindicato Rural, para composição da Diretoria, Conselho Fis-
cal 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 aviso.  La-
vras da Mangabeira, 18 de maio de 2018. DORIMEDONTE TEIXEIRA FÉR-
RER FILHO, CPF: 071.668.183-87, PRESIDENTE.

AVISO - ELEIÇÕES SINDICAIS SINRURAL DE AMONTADA 
Será realizada eleição no dia 27 de junho de 2018, das 08:00 às 14:00 
horas, na sede do Sindicato Rural de Amontada, na Rua Martins Teixei-
ra, 2136 – Bairro Torre, 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 horá-
rio 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. 
Amontada, 18 de maio de 2018.  HUMBERTO ALBANO DE MENEZES, CPF: 
141.619.663-34, Presidente.

AVISO - ELEIÇÕES SINDICAIS SINRURAL DE MORADA NOVA 
Será realizada eleição no dia 28 de junho de 2018, das 08:00 às 14:00 ho-
ras, na sede do Sindicato Rural de Morada Nova, na Rua Expedicionário 
Moreno, nº 41 – Centro, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal 
e Delegados Representantes e seus respectivos suplentes, devendo o re-
gistro 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. Mora-
da Nova, 18 de maio de 2018. FRANCISCO EDUARDO BARROS DE LIMA 
JÚNIOR, CPF: 768.185.513-00, Presidente

PRESIDENTES DOS SINDICATOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO

04/05 - EDUARDO PEIXOTO ROLA FERREIRA - MARANGUAPE
12/05 - JOSÉ FERREIRA LIMA - CEDRO
15/05 - NORMANDO DA SILVA SOARES - ARACATI

O SISTEMA FAEC/SENAR-CE/SINRURAL 
PARABENIZA OS PRESIDENTES ACIMA 
CITADOS COM VOTOS DE SAÚDE, 
PAZ E AMIZADE.



CEARÁ INFORME 
SINDICAL

MPE’s E MEI’s COMEÇAM ADAPTAÇÃO 
AO eSocial

SISTEMA FAEC/SENAR-CE PARTICIPA DO AGRO 
MAIS EM SANTA QUITÉRIA

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Ceará, FAEC, Flávio Saboya, o superintendente do SENAR-CE, 
Sérgio Oliveira e o gestor do Programa de Assistência Técnica e 
Gerencial-ATEG, Eduardo Queiroz, participaram no dia 10, do 
Agro Mais SQ, uma promoção da Prefeitura Municipal de Santa 
Quitéria, cujo lançamento ocorreu no ginásio poliesportivo An-
tonio Alexandre e contou com as pesetas do prefeito da cidade, 
Tomás Figueiredo, do Presidente e do Superintendente do Banco 
do Nordeste, Romildo Rolim e Jorge Bagdeve, respectivamente, 
Superintendente do Incra, Marcos Cals, Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores, Joel Barroso, vereadora Sonia Paiva, da 
gerente de agronegócio do BNB,  Geania Gomes, do articulador 
regional do Sebrae, Luís Gonçalves e diversos produtores rurais.

O objetivo  foi  apresentar e validar o Plano de Ação Territo-
rial referente às atividades econômicas (bovinocultura de leite, 
apicultura, avicultura, piscicultura, ovinocaprinocultura e fruti-
cultura /horticultura). Nesse evento também foram  assinados 
acordos de cooperação para capacitação e assistência técnica 
e gerencial que beneficiarão 118 produtores rurais integrantes 
do Referido Plano, em parceria com o SENAR, SEBRAE, Banco do 
Nordeste e Prefeitura de Santa Quitéria.

A partir de julho, estima-se que 20 milhões de empresas es-
tarão sujeitas à transmissão das informações trabalhistas para 
o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,Previ-
denciárias e Trabalhistas (eSocial). Essa obrigação caberá a todas 
as empresas do País,incluindo as micro e pequenas empresas 
(MPEs) e os microempreendedores Individuais (MEIs) que te-
nham empregados

As penalidades do eSocial
Não enviar os dados do eSocial - R$ 500,00 por mês (lucro pre-

sumido) ou R$ 1,5 mil por mês (lucro real). Para ME/EPP há redu-
ção de 70% da multa. (art. 57 da MP 2.158-35/2001)

Empregado não registrado - R$ 3 mil ou R$ 6 mil em casa de 
reincidência. Para ME/EPP a multa é de R$ 800,00. (art. 47 da CLT)

Ausência de dados no registro - R$ 600,00 por empregado. 
(art. 47-A da CLT)

Férias - R$ 170,26 por férias não comunicadas (art. 153 da CLT)
Exames médicos obrigatórios (admissional, periódico, retor-

no ao trabalho, mudança de função e demissional) - R$ 402,53 a 
R$ 4.025,33 (art. 201 da CLT)

Afastamento temporário do trabalhador - R$ 2.331,32 a R$ 233.130,50 
(art. 92 da Lei nº 8.212/91 e art. 8º da Portaria MF nº 15/2018)

Comunicação de acidente do trabalho (CAT) - Variável entre 
R$ 1.693,72 a R$ 5.645,80, aumentadas em caso de reincidência. 
(art. 22 da Lei nº 8.213/91 e art. 8º da Portaria MF nº 15/2018)

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - R$ 2.331,32 a R$ 
233.130,50 (art. 133 da Lei nº 8.213/91 e art. 8º da Portaria MF nº 15/2018)

DENUNCIE O CRIME NO CAMPO

CÂMARA DE GUAIÚBA HOMENAGEIA O 
SISTEMA FAEC/SENAR-CE

A Câmara de Vereadores de Guaiúba, por solicitação do verea-
dor José Mailton Araújo Nocrato, homenageou o Sistema FAEC/
SENAR-CE, no dia 24 de maio, pelos serviços prestados na área 
de capacitação dos produtores e trabalhadores rurais daquele 
município. Esteve representando a Federação o vice-presidente 
de Administração e Finanças, Carlos Bezerra Filho, o Superinten-
dente do SENAR-CE, Sérgio Oliveira e a vice-presidente Regional 
da FAEC, Eleneide Brilhante, onde expuseram os trabalhos feitos 
pelas duas entidades. No momento também foi estimulado pelos 
representantes a reativação do Sindicato Rural de Guaiúba para 
fortalecer mais essa parceria. 


