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CEARÁ

PALAVRA DO PRESIDENTE

CENSO AGRO 2017: O CEARÁ OCUPA O 2º LUGAR EM TRÊS SEGMENTOS PECUÁRIOS NO NORDESTE

Há que celebrar nos resultados divulgados pelo IBGE, o crescimento de alguns
segmentos pesquisados, como o da produção de leite, que nos últimos dez anos cresceu 25,15%, passando de 459.331 milhões
litros/ano em 2016, para 574.857 milhões
litros/ano em 2017, colocando nosso Estado, na segunda posição no ranking da
produção de leite no Nordeste.

O

Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE divulgou recentemente os resultados preliminares do Censo Agropecuário 2017, com importantes informações sobre os segmentos
pesquisados que vão possibilitar a adoção
de novas políticas públicas.
Os seis anos consecutivos de seca trouxeram prejuízos severos ao setor agropecuário no Ceará, e de 2006, ano do último
Censo Agro até 2017, lavouras permanentes tiveram 43% de redução de área plantada, o que corresponde a 254.000ha, e as
lavouras temporárias reduziram em mais
de 690.000 há, ou seja 52%.
A área dos estabelecimentos rurais apresentou um decréscimo da ordem de mais
de um milhão de hectares, 13% a menos
que a área resultante do censo de 2006,
que era de 7.948.067 hectares e em 2017
6.895.412 hectares.
O número de estabelecimentos rurais,
por sua vez, segundo o IBGE, teve um crescimento de 3%, passando de 381.017 em
2006 para 394.317 em 2017, essa adição
deve ser refletida levando em conta a divisão da terra entre os herdeiros, que na
grande maioria dos casos não dão continuidade à atividade exercida, pois o campo no
Ceará tem gerado mais herdeiros que sucessores e isto associado ao envelhecimento dos produtores em atividade, com 61%
na faixa entre 30 e 60 anos, constitui-se
em um fator preocupante que requer uma
ação precisa dos agentes envolvidos.
A Federação da Agricultura tem apoiado
um Projeto importante que trata da sucessão no campo – OS DOUTORES DO SERTÃO
– nascido da parceria do Sindicato Rural de
Moraújo e o Instituto Federal de Educação
– Campus Sobral e que conta também com
a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar e do Banco do Nordeste.

O resultado positivo na produção de
leite deve-se não somente a tenacidade e
resistência dos nossos produtores, como
as boas práticas aplicadas no campo e o
retorno da assistência técnica, esta última
implementada pelos órgãos governamentais e também pelo Sistema FAEC/SENAR/
SEBRAE/CE, que apostaram na gestão como
principal ferramenta para o crescimento
da produção/produtividade. Ressaltamos,
que somente através do Programa Sertão
Empreendedor e do PASLeite foram beneficiados desde 2014, mais de mil produtores
de leite, e que o programa de Assistência
Técnica e Gerencial - ATeG do Senar, desponta como uma promessa de melhores
dias para o homem do campo.
Há ainda que ressaltarmos o segundo
lugar na produção de ovos, que cresceu
90,51%, saindo de 74.276 (mil/dúzia), em
2006 para 141.501(mil/dúzia) em 2017, o
crescimento de 15,92% e no efetivo de ovinos, que passou de 1.564.907 em 2006, para
1.813.979 cabeças em 2017. Esses três setores representam mais de 80% do Valor Bruto
da Produção Pecuária (VBP) cearense.
Concluímos com outro dado positivo, o
aumento na área de pastagens plantadas,
58% a mais que o número de 2006, que era
de 314.844 hectares para 497.612 hectares
em 2017, o que muitos nos anima, porque
esta Federação tem entendido e buscado
como uma de suas lutas prioritárias, fazer
entender aos produtores que para continuar crescendo e ampliando sua produção
é preciso fazer reserva alimentar, e assegurar para o seu rebanho, nos períodos de
estiagem a segurança alimentar, esta lição
parece estar sendo aos poucos assimilada.
O seguro seca é uma proposta que precisa ser implementada e contamos que a
vontade política de nossos governantes esteja nessa mesma sintonia.
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Semana Nacional de Aprendizagem
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TRT-CE QUER ENGAJAMENTO DOS EMPRESÁRIOS DA
ZONA RURAL NO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

Juiza Karla Yacy apresentou dados sobre o trabalho infantil

O

Brasil está erradicando aos poucos o trabalho infantil. Em 10
anos após a promulgação do
Decreto Nº 6.481/2008, conseguimos
reduzir de 8 milhões para 3 milhões o
número de crianças e adolescentes em
trabalho precário, sendo necessário intensificar cada vez mais essa ação e o
compromisso com a Organização Internacional do Trabalho-OIT para acabar com o
trabalho infantil. Por isso, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região/CE está
intensificando não somente a fiscalização
como as ações, sendo de fundamental
importância a implementação do Programa Jovem Aprendiz, também na zona rural.
Foi o que disse a juíza Karla Yacy
Carlos da Silva, gestora do Programa de
Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo
a Aprendizagem do Tribunal Regional do
Trabalho- TRT, que fez uma exposição detalhada sobre as formas de trabalho degradante e sobre a Lei da Aprendizagem
(Lei Nº 10.097/2000) regulamentada pelo
Decreto 5.595/2005, no dia 17 de agosto
no auditório do Sistema FAEC/SENAR-AR/
CE. Segundo ela, uma das maneiras de
se enfrentar a precariedade do trabalho
infantil é combinar educação e qualificação, permitindo que os jovens tenham direito, segurança e remuneração justa. No
Brasil, o trabalho é totalmente proibido
antes dos 16 anos, salvo na condição de
aprendiz aos 14 anos.
A juíza Karla Yacy pediu o engajamento do Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural e dos Sindicatos Rurais no programa Jovem Aprendiz e informou que já

existe um Termo de Cooperação entre o
Conselho Superior do Trabalho e o SENAR. Entre as vantagens ela destacou o
fato da contratação dos jovens ensejar a
diminuição do êxodo rural, evitando que os
mesmos saiam de sua terra em busca de
emprego, além de contribuir para na formação de futuros funcionários. A empresa
tem um papel social, não pode só pensar
em lucro, por isso é importante cumprir as
cotas do Programa Aprendiz, ratificou.
No Ceará, segundo dados apresentados pelo TRT/CE, ainda existem 73.895
crianças e adolescentes de 5 a 17 anos
em situação de trabalho infantil.
A palestra da juíza contou com a participação do primeiro vice-presidente da
Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado do Ceará, no exercício da presidência, Rodrigo Diógenes, do Superintendente do SENAR/CE, Sérgio Oliveira
da Silva, da Diretora Técnica do SENAR/
CE, Ana Kelly Gonçalves, do primeiro-vice-presidente de administração da FAEC
e presidente do SINRURAL de Ibaretama
Carlos Bezerra, presidentes dos Sindicatos de Caucaia, Henrique Matias de Moraújo, Elder Aguiar, outros dirigentes e

servidores do Sistema FAEC/SENAR.
“Nos sentimos muito honrados em estarmos com vocês nessa luta e destacamos
a importância do Termo de Cooperação
assinado pelo Senar nacional que com certeza será cumprido” disse Sérgio Oliveira.
Já o Vice-Presidente Rodrigo Diógenes comentou a importância de combater o trabalho infantil e das dificuldades num pais
de dimensão continental como o Brasil.
A convite do Tribunal Regional do Trabalho a gestora da Unidade de Gestão e
Arrecadação do SENAR, Ivonisa Holanda
fez uma palestra no dia 14 de agosto no
auditório daquela Instituição sobre as
ações do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Durante a palestra da juíza, foi
exibido um vídeo com as ações do TRT-7 e
em seguida sobre o SENAR.
A III Semana Nacional de Aprendizagem do Tribunal Regional do Trabalho
ocorreu de 13 a 20 de agosto, na sede
do Sistema FAEC/SENAR-CE, com uma
exposição itinerante “Um Mundo Sem
Trabalho Infantil”. Ao final, o que se pretende é demonstrar que o mundo com o
qual sonhamos não terá trabalho infantil
e garantirá um futuro digno e equilibrado
para todos.”, disse a juíza
Sobre o Programa
O Programa de Combate ao Trabalho Infantil vem desde 2012, lutando para mudar
a realidade de milhares de crianças submetidas a esse tipo de atividade. O projeto vem promovendo estudos técnicos, seminários, debates e publicações acerca de
problemática do trabalho infantil.
A exposição é composta de painéis,
folders, cartilhas, site e pesquisas, além
de material de divulgação por meio de
cartazes e de redes sociais na internet e
visa sensibilizar as pessoas para o tema,
mostrando as piores formas de trabalho
infantil e clamando a sociedade a exigir o
cumprimento dos direitos das crianças e
adolescentes, sem os quais não será possível edificar um mundo melhor.

Juiza Karla Yacy e o Superintendente do SENAR-AR/CE, Sérgio Oliveira no hall do local da exposição
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MORRINHOS E GRANJA DISCUTEM TRABALHO NO
EXTRATIVISMO DA CARNAÚBA
DIÁLOGOS DA CARNAÚBA EM GRANJA

O

Presidente da FAEC, Flávio Saboya quer transformar o município de Morrinhos, na zona
norte do Estado, num modelo de boas
práticas de gestão no extrativismo da
carnaúba. Nesse sentido, ele juntamente com o presidente do Sindicato Rural
de Morrinhos, Ossian Dias, com representante do Ministério Público do Trabalho, extrativistas de cera de carnaúba
da Região, participaram no dia primeiro
de agosto, de uma reunião onde foram
discutidas algumas propostas de solução
para desta problemática. Também foi
discutida a regularização dos trabalhadores que fazem o corte da palha.

A FAEC tem todo interesse em dar
uma solução para esta problemática e
quer transformar as boas práticas que
serão executadas em Morrinhos, como
um exemplo para todos os outros municípios, disse Flávio Saboya. A consultora da FAEC, Jucileide Nogueira que
também esteve presente na reunião,
disse que não há impedimento de regularizar as relações trabalhistas entre
empregador e empregado setor sem
ferir a legislação que protege o segurado especial garantido-lhe o direito de
se aposentar aos 60 anos, o homem e
55 anos, a mulher, de acordo com a Lei
11.718 de 2008, da Previdência Social.

A FAEC participou no último dia 10 de
agosto, da 2º rodada de Encontros Diálogos da Carnaúba, realizado no município
de Granja, com uma oficina sobre relações
trabalhistas empregador e empregado,
ministrada pela consultora da Federação,
Jucileide Nogueira. O evento foi promovido pela Associação Caatinga.
O encontro teve como objetivo qualificar a cadeia produtiva da cera de carnaúba e levar os conhecimentos práticos
de melhoramento da gestão. No evento
aconteceram oficinas sobre regularização
de relações de trabalho, entre empregador e empregado, saúde e segurança no
extrativismo da carnaúba e educação previdenciária e aposentadoria rural.
Estiveram reunidos produtores e trabalhadores do extrativismo, sindicatos, empresários, autoridades do poder público,
terceiro setor, Procuradoria do Trabalho,
Ministério do Trabalho, INSS, o Vice–presidente de Administração e Finanças, Carlos
Bezerra, o Vice-presidente da Região Leste
e presidente do Sinrural de Morrinhos, Ossian Dias e o presidente do Sindicato Rural
de Granja, Mário David Ferreira Dias.

SISTEMA FAEC/SENAR-CE EM AUDIÊNCIA NO BNB

Segundo Elder Aguiar, a reunião foi
muito proveitosa, o Presidente do BNB
ouviu com atenção as propostas apresentadas e demonstrou total interesse
para estreitar a relação de parceria com
a FAEC e o Senar. Prometeu também, agilizar a tramitação do Programa Doutores
do Sertão.

Equipe do Sistema FAEC/SENAR-CE reunida com a equipe do BNB

O Presidente da FAEC, Flávio Saboya
esteve no dia 6 de agosto em audiência
com o Presidente do BNB, Romildo Rolim
com a participação do Superintendente
Regional Jorge Bagdeve, Francisca Jeania,
Gerente Executiva e Aloísio Carvalho, Diretor Financeiro e de Crédito do BNB. A
reunião teve como finalidade tratar sobre
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o Programa de Assistência Técnica e Gerencial-ATeG do SENAR e sobre o Projeto
Doutores do Sertão que visa a sucessão
no campo. Acompanharam o presidente
da FAEC o Superintendente do SENAR-CE,
Sérgio Oliveira, o Presidente do Sindicato
Rural de Moraújo Elder Aguiar e o Dep.
Walter Cavalcante.
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O QUE É O PROGRAMA
DOUTORES DO SERTÃO
O “Doutores do Sertão” visa difundir o
conhecimento acadêmico no meio rural,
através de uma extensão universitária
com o IFCE e, também, fazer com que
haja uma provocação na sucessão do
campo, para que jovens, uma vez oportunizando ampliar, divulgar ou empregar
seus conhecimentos no meio rural, possam também ser empreendedores nesta
atividade.

Em dia com o AGROPACTO

AGROPACTO DEBATE CENSO AGROPECUÁRIO 2017
E SUGERE NOVAS INFORMAÇÕES

C

om o tema Censo Agropecuário
2017, foi realizado no último dia
14 de agosto, mais uma reunião
do Pacto de Cooperação da Agropecuária
Cearense-AGROPACTO, com a apresentação da Coordenadora Técnica Estadual
do IBGE, Regina Dias. Durante o encontro que contou com a participação de representantes de diversas entidades como
SENAR, SEBRAE, BNB, BB, NUTEC, Clube
do Berro, Associação dos Engenheiros
Agrônomos, Presidentes de Sindicatos,
engenheiros agrônomos e produtores, o
Presidente da FAEC, Flávio Saboya sugeriu a formação de um grupo de trabalho
para discutir alguns dados da pesquisa do
IBGE, que tem o prazo de um ano para revisão.
Entre as sugestões apresentadas pelos presentes estão o alinhamento de
algumas informações com diversas instituições que trabalham com o setor rural, como as áreas irrigadas no Estado,
número de apicultores, dados sobre assistência técnica, assentamentos, entre
outros. O Presidente da FAEC disse que
neste debate é importante a participação
de todos os envolvidos no setor produtivo a fim de que o censo do IBGE seja mais
representativa possível. O Presidente da
Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará-NUTEC, Francisco Magalhães, considerou as informações do IBGE
valiosas para adoção de novas políticas
públicas e sugere novas reflexões sobre o
momento atual, inclusive fazer um comparativo entre crédito e assistência técnica.
Regina Dias considerou a sugestão da
mais alta importância reafirmando o
compromisso do IBGE de chegar cada vez
mais próximo da realidade dos números,
e que as entidades e a sociedade devem
participar, mostrando onde os dados estão mais inconsistentes. Regina inclusive
sugeriu que fossem analisados os dados
por município.
CEARÁ NO SEGUNDO LUGAR EM
TRÊS SETORES
Na ocasião, o IBGE e a FAEC apresentaram um confronto de resultados estruturais sobre os setores que mais
cresceram no Ceará nos últimos 10 nos
(2006 a 2017) , colocando o Estado na segunda posição na produção de leite no

Diversas entidades debateram com o IBGE o Censo Agro 2017

Nordeste, passando de 459.33l mil litros,
para 574.857 mil litros, segundo lugar na
produção de ovos, saindo de 74.276 para
141.501(mil/dúzia) e segundo lugar no
efetivo de ovinos, passando de 1.564.907
em 2006 para 1.813.979 cabeças, em
2017. Esses setores representam mais
de 80% do Valor Bruto da Produção
Pecuária(VBP) cearense, destaca Saboya.
Para Flávio Saboya e o articulador de
agronegócio do Sebrae-CE, Paulo Jorge
o resultado positivo na produção de leite
no Estado , deve-se as boas práticas aplicadas no campo, a assistência técnica implementada pelo Sistema FAEC/SENAR e
Sebrae-CE, e também pelos órgãos governamentais, que apostaram na gestão
como principal ferramenta para o crescimento da produtividade de leite. Ressaltaram ainda, que somente através do
Programa Sertão Empreendedor, foram
beneficiados desde 2015 mais 700 produtores, e mais de 300 produtores na
apicultura.

Outro destaque que apareceu pela primeira vez na pesquisa do IBGE no Ceará
foi com relação a cultura da palma forrageira, onde foram detectados 1.462
estabelecimentos, 913 hectares de área
colhida em 2017, com uma produção de
21.105 toneladas. No entanto, em algumas cidades não foi possível detectar
este tipo de cultura, daí a necessidade de
uma revisão disse a coordenadora técnica Regina Dias.
O Agro 2017 demonstrou um crescimento o de mais 3% do numero de estabelecimentos (381.017), e a redução da
área plantada que passou de 7.948.067
hectares para 6.895.412 (-13), em 2017.
Outro ponto comentado entre os participantes do Agropacto foi com relação a
idade dos produtores que em sua grande
maioria (61%) está entre 30 e 60 anos,
o que para a Coordenadora do IBGE, requer uma reflexão mais profunda sobre
programas de sucessão no campo.

Regina Dias disse que a análise dos dados é feita por município
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Reunião dos Coordenadores Municipais

SUPERINTENDENTE ANUNCIA COOPEERATIVISMO
COMO TEMA CENTRAL DO AGRINHO 2019

“O

Agrinho Sai em Defesa
do
Cooperativismo”.
Esse foi o tema anunciado pelo Superintendente do SENAR-AR/CE, Sérgio Oliveira da silva,
durante a abertura do II Encontro
dos Coordenadores Municipais do
Programa Agrinho, realizado no Hotel Amuarama no último dia 17 de
agosto. O Superintende disse que “o
problema do Nordeste não é a falta
de água, temos o exemplo de países
como a Austrália e Israel, que são
grandes produtores e tem menos
água do que a gente. Nosso problema é organização e isso começa com
a organização dos produtores rurais.
Queremos plantar essa semente para
que as crianças possam pensar, daqui
para frente, que só vamos crescer se
estivermos juntos.” afirmou.
Na ocasião o coordenador do Município de Iguatu, Paulo César Campo,
entregou um ofício ao Superintendente do SENAR-AR/CE solicitando a
criação do “Selo Agrinho” para uso
em documentos pelas Secretarias
Municipais de Educação do Estado
do Ceará. Paulo César citou ainda
selos de grandes Instituições como
o da UNICEF, “como o Agrinho é um
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Diretora Técnica do SENAR-AR/CE destacou a participação dos 48 municípios

Programa de Responsabilidade Social
seria muito bom que fossemos agraciados com o Selo Agrinho”, disse o
coordenador municipal de Iguatu.
A Diretora Técnica do SENAR-AR/CE,
Kelly Cláudio, recebeu os coordenadores e ressaltou a participação
dos 48 municípios no Agrinho na
edição deste ano beneficiando mais
de 200 mil alunos de escolas públicas
rurais, 9 mil professores e mais de 17
mil escolas envolvidas. Kelly disse que
o obejtivo do encontro foi discutir sobre o planejamento final dos concursos de Desenho, Redação, Experiên-
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cia Pedagógica e Município Agrinho,
além de esclarecer algumas dúvidas
sobre o regulamento.
A Coordenadora do Programa Agrinho,
Germana Moreira, destacou a importância da participação dos coordenadores
para o aperfeiçoamento do Programa. A
professora e facilitadora Mazé Barbosa
fez uma dinâmica de grupo com os coordenadores na abertura do encontro.
A entrega dos trabalhos dos concursos por categoria será na sede do
SENAR-CE nos dias 3 e 4 de outubro.

PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER
LEVA PREVENÇÃO DO CANCÊR AO CAMPO

T

eve inicio no dia 11 de julho, no
distrito de Brotas, município de
Miraíma, a primeira ação do Programa Saúde do Homem e da Mulher,
do Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural – SENAR no Ceará em 2018. Foram atendidas 242 pessoas, sendo 122
mulheres e 120 homens. A ação contou
com a presença do Prefeito, do Vice-prefeito, da Primeira dama, do Secretário
de Saúde, do Vice-presidente da Região
Litoral Oeste da FAEC, Ossian Dias e do
Presidente do SINRURAL de Amontada,
Humberto Albano de Menezes. A equipe
do SENAR-CE foi composta pela coordenadora de Programa/Projeto, Carolina
Machado, da Gestora do Núcleo de RH,
Luciana Lacerda e da Assistente Administrativo Patrícia Adele.

Já em Morrinhos, a ação foi realizada
no dia 19, no distrito de Sítio Alegre, e
atendeu 122 homens e 106 mulheres. No
dia 20 foi a vez do distrito de Passagem
Florida, em Viçosa do Ceará ser beneficiada pela Programa, foram atendidos
120 homens e 127 mulheres.
Na localidade de Trapiá, em Santa Quitéria a ação aconteceu no dia 02 de agosto e
atendeu 111 homens e 86 mulheres. Neste
dia o programa Nordeste Rural, da emissora Verdes Mares, afiliada da TV Globo fez
uma cobertura completa do evento destacando a sua importância para a zona rural.
Segundo a Diretora Técnica do SENAR-CE, Ana Kelly Cláudio, este ano o Programa
Saúde do Homem e da Mulher atenderá 10
localidades da zona rural dos municípios:
Miraíma, Morrinhos, Viçosa do Ceará, Trai-

ri, Pacujá, Santa Quitéria, Pedra Branca, Senador Pompeu, Jaguaribe e Maranguape.
SOBRE O PROGRAMA
O Programa Saúde do Homem e da
Muher leva o exame de prevenção do câncer do colo do útero e da próstata à população da zona rural, de forma gratuita,
através de uma parceria com a Secretaria
de Saúde do Município, que disponibiliza
a logística de transporte, o local, além de
fazer a mobilização da comunidade em
conjunto com a equipe técnica do SENAR
e também promove ações sociais, através
de testes rápidos para HIV, Hepatite, alguns tipos de vacinas, palestras e espaço
de beleza. O SENAR, por outro lado, participa com parte dos profissionais e com
os exames de laboratório.

SISTEMA FAEC/SENAR-AR/CE INSTALA BRIGADA DE INCÊNDIO

O Sistema FAEC/SENAR-AR/CE instalou
oficialmento no dia 18 de agosto sua brigada de incendio, quando ocorreu a aula
prática no Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Corpo de Bombeiros, na Ta-

buba, no município Caucaia, com a participação dos membros da Brigada.
Organizado pela gestora de Recursos
Humanos do SENAR/CE, Luciana Lacerda,
a Brigada de Incêndio foi constituída por

um grupo de pelo menos 20% de trabalhadores treinados e capacitados para
atuarem no atendimento de emergência.
A Brigada é amparada pela NR-23, de
proteção contra incêndio que determina
que todos ao locais de trabalho deverão
possuir proteção contra incêndio.
No dia 10 de agosto, no auditório do
Sistema FAEC/SENAR-CE, realizou-se a
segunda etapa do programa de formação
de brigadistas, com uma aula prática ministrada pelo bombeiro civil, técnico de
segurança no Trabalho, Anderson Arcanjo, com a participação de todos os servidores.
Agosto 2018 |
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Em dia com o AGROPACTO

AGROPACTO DISCUTE SUSTENTABILIDADE SINDICAL
FAEC APRESENTA PROPOSTAS

levantamento, sem apoio os Sindicatos
não podem fazer muita coisa. Para ele,
o desenvolvimento rural é uma questão
política e o momento de renovação dos
candidatos ao governo, senado e câmara
é importante apresentar as propostas.
Na ocasião, o presidente da FAEC anunciou que o setor produtivo, vai ouvir as
propostas dos candidatos para o setor rural e apresentar suas propostas.
PONTOS PARA SOBREVIVÊNCIA
DOS SINDICATOS

Consultor José Riberiro apresentou os resultados do Seminário de Sustentabilidade

M

uito mais do que tornar os
sindicatos rurais sustentáveis
após a não obrigatoriedade
da contribuição sindical, é preciso que
as propriedades rurais se tornem sustentáveis, e isso passa pelo incremento
da produção e da renda do produtor, inclusive pela garantia na produção, implementação de um programa de segurança
alimentar para os rebanhos, a criação do
Seguro –Seca, e a oferta de um conjunto
de serviços e ações envolvendo outros
setores e órgãos como Governo Federal,
governo do Estado, Prefeituras, SEBRAE
e o setor produtivo. Essas foram as propostas apresentadas pelo Sistema FAEC/
SENAR-AR/CE no último dia 31 de julho,
durante a reunião quinzenal do Pacto de
Cooperação da Agropecuária Cearense,
que abordou a Sustentabilidade Sindical
Rural e o desenvolvimento do Ceará, e
que contou com a presença de presidentes de Sindicatos, representantes do SEBRAE, SEAPA, SENAR-CE e SINDAGRI.
O engenheiro agrônomo e consultor
em gestão, planejamento e meio ambiente, José Ribeiro Silva, apresentou os
resultados do diagnóstico que vem sedo
elaborado desde maio último, quando
ocorreu o Seminário de Sustentabilidade
Sindical, com a participação de todos os
presidentes, que juntamente com a equipe técnica do Sistema FAEC/SENAR-CE,
dividiu-se em três grupos: Gestão, Atividades Sindicais e Monitoramento das
Ações.
O Programa de Sustentabilidade Sindical tem como objetivo a busca da sus-
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tentabilidade dos Sindicatos Rurais, por
meio de seus parceiros (organização, fornecedores, produtores), ao ampliar seu
ciclo de vida com o alcance da excelência
na gestão e otimização dos resultados,
assegurando sua sustentabilidade.
Para Flávio Saboya, este diagnóstico foi
muito importante, pois nos trouxe uma
radiografia da situação de cada Sindicato,
e um dos pontos mais importantes é saber exatamente o público-alvo, para oferecer serviços a este público. O Presidente do SINDAGRI- Sindicato dos Servidores
da Defesa Agropecuária, Dimas Oliveira,
disse que “está na hora de apresentarmos um plano desenvolvimento sustentável para os sindicatos e federações, é
na crise que nos reinventamos, os problemas são os mesmos, falta só vontade
política para dar uma solução”, finalizou.
Já o Vice- Presidente da Associação dos
Engenheiros Agrônomos, Francisco José
de Sousa que é também presidente de
Sindicato de Horizonte, disse que cadastrar as propriedades é uma necessidade,
mas é necessário recursos para fazer esse

| União Rural - Informativo FAEC/SENAR

1) Prestar serviços aos associados
2) Promover a capacitação dos associados, bem como por que, quando, como
e onde devemos ofertar esses serviços.
3) Entre os principais serviços e atividades a serem ofertados: convênios com
Instituições Públicas;
4)serviços financeiros;serviços educacionais (capacitações);
5) comunicação, marketing, eventos e até
intermediação de negócios.
Com relação aos objetivos para alcançar
a sustentabilidade com crescimento no
Estado a curto prazo o estudo apontou
três ações:
1- Elevar a taxa de crescimento da produção agropecuária para 8% ao ano, para
transformar a agricultura em acelerador e
não freio do crescimento econômico geral.
2 – Melhorar substancialmente a produtividade da terra e do capital (mão de
obra) para tornar a agricultura competitiva e fator de melhoria das condições de
vida dos trabalhadores rurais.
3 – Viabilizar o uso da terra dos produtores rurais e de infra-estrutura essenciais, ao processo produtivo para assegurar
o desenvolvimento rural sustentável e
emancipado.

CEARÁ

AQUICULTORES DO CEARÁ PARTICIPAM DO DIA DE
MERCADO PROMOVIDO PELA CNA

A

quicultores, técnicos e especialistas do setor participaram, no
último dia 31 de julho, da 4ª edição do Dia de Mercado da Aquicultura,
em Fortaleza, no Ceará. O evento foi promovido pela Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria
com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC) e com o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR/CE).
O objetivo do Dia de Mercado foi divulgar informações técnicas e econômicas
identificadas pelo Projeto Campo Futuro
na região, além de debater, por meio de
palestras, o mercado de produtos aquícolas, sistemas de produção e cenário e
perspectivas da atividade.
A primeira palestra do dia foi conduzida
pelo biólogo e pesquisador do Instituto
Pecege/ESALQ/USP, Rafael Barone, que
mostrou os custos de produção do cultivo
de tilápia e camarão e o comparativo de
diferentes estratégias de produção e seus
impactos nesses custos.
Já a médica veterinária e diretora de Assuntos Comerciais do Sindicato da Indústria da Pesca no Estado de São Paulo, Meg
Felippe, falou sobre o mercado de produtos aquícolas do Brasil e sua viabilidade.
“A aquicultura trouxe estabilidade de
abastecimento das redes de varejo, uma vez
que o salmão, tambaqui, tilápia e o camarão
são responsáveis por 80% dessa venda”.
Na palestra “Cultivo de Tilápia em Sistema de Recirculação (RAS)”, o professor
do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Ceará (IFCE) Sergio Almeida fez uma exposição sobre a atual
situação dos cultivos dessa espécie no
Ceará e em todo o Nordeste.
Sergio também falou do sistema RAS.
“É um método de produção onde a água

O encontro aconteceu no audiório do SEBRAE-CE

do sistema de criação dos peixes é continuamente tratada e reutilizada. Além
da tilápia, ele também pode ser utilizado para a criação de camarão, o que tem
sido muito viável para combater a doença da mancha branca”, disse.
Para concluir o Dia de Mercado, o presidente da Comissão Nacional de Aquicultura da CNA, Eduardo Ono, destacou
a importância da organização setorial.
“Hoje existem diversas associações espalhadas pelo país com a mesma demanda
para a aquicultura. Nós precisamos unificar o discurso e concentrar os pleitos
para avançarmos na resolução dos principais gargalos”.
Eduardo apresentou ainda os desafios
da comunicação entre os produtores e
o mercado. “Os aquicultores precisam
saber o que o consumidor busca em termos de tendência. Se ele prefere um filé
maior, o produtor terá que focar num
peixe maior. Se for um corte específico,
a matéria prima deverá ser própria para
isso”, concluiu Ono.IDENTES DA FAEC E

PRESIDENTES DA FAEC E DA ABCC
DESTACAM IMPORTÂNCIA DO EVENTO

Na abertura do evento, o Presidente
da Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado do Ceará-, Flávio Saboya ,
destacou a importância do debate promovido pela CNA no Estado, e cobrou
das autoridades uma compensação para
os produtores que sofrem com a proibição da outorga da água para criação de
tilápia.Venho defendendo o Seguro-Seca para todos os produtores nordestinos
que sofrem com as secas cíclicas e que
continuam amargando prejuízos, demitindo funcionários e deixando de produzir alimentos.
Na outra ponta, o presidente da ABCC,
Associação Brasileira de Criadores de
Camarão, Cristiano Peixoto Maia, também presente ao evento disse que está
sobrando camarão no mercado brasileiro, e que o Estado do Ceará é líder na
produção nacional com uma produção
esperada para este ano, da ordem de
48 mil ton, e que já venceu o problema
da mancha branca. Conforme Cristiano,
o Brasil deve chegar em 2018 a 85 mil
toneladas de camarão em cativeiro, fechando 100 mil toneladas em 2019.
A abertura contou ainda com a presença do Superintendente do SEBRAE/
CE, Joaquim Cartaxo, representante da
Secretaria de Aquicultura e Pesca,Ricardo Alberto Rebouças e do Coordenador
do Escritório de Aquicultura do Brasil,
Ricardo Barreira.
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SENAR-AR/CE REALIZA A PRIMEIRA REUNIÃO DA
ETAPA ESTADUAL DO PROGRAMA CNA JOVEM

O

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Ceará – SENAR-AR/CE ,
realizou nos dias 28 e 29 de julho, a primeira reunião da etapa estadual do Programa CNA Jovem, que tem como objetivo desenvolver novas lideranças para o
campo e para o Brasil. A turma é composta de 12 jovens, entre eles, agrônomos,
zootecnistas, administradores e técnicos
em Agronegócio.
O 1º Vice-presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, Rodrigo Diógenes, a Diretora Técnica
do SENAR-CE, Kelly Cláudio, a coordenadora do Programa, Germana Moreira e os
instrutores, Ítalo Araújo e Antônio Neto
participaram da abertura da reunião para
acolher e apresentar o roteiro aos participantes.
A etapa estadual será formada por 03
encontros presenciais (01 por mês) que
acontecerão nos finais de semana (sábado e domingo). A partir daí, os 03 (três)
jovens que mais se destacarem e apresentarem os melhores planos de ações
vencerão a Etapa Estadual e serão indicados posteriormente para participar da
Etapa Nacional do Programa CNA Jovem,
em Brasília.
CNA JOVEM ETAPA NACIONAL
Os três jovens que se destacarem com
maior potencial de liderança na etapa estadual serão convidados a participar da
etapa nacional do CNA Jovem.

Mesmo que não participem da etapa
estadual, as Federações poderão indicar
representantes para participar da etapa
nacional, desde que aprovados no processo seletivo específico.
A metodologia da etapa nacional do
programa baseia-se num modelo inovador de liderança empreendedora. O jovem será estimulado a construir a planejar sua trajetória de liderança em uma de
cinco dimensões: Sindical, Institucional,
Política, Empreendedora, Acadêmica
A etapa nacional se encerra com a

escolha dos vencedores pelos próprios
participantes, o que legitima o papel e o
projeto de liderança dos escolhidos junto
a seus pares.
Participantes
Integram esta edição Érica Araújo
Lopes, Felipe Alves da Costa, Francisco
Anacleto Alves dos S. Filho, Francisco
Caio Vasconcelos, Lucas dos Santos Fonseca, Maciano Alves Lino, Maria da Conceição Parente, Renato Mesquita Peixoto,
Rodrigo Dias Silva, Tiago Freitas Silva.

PRESIDENTES DE SINDICATOS RURAIS E VICE-PRESIDENTES REGIONAIS DA FAEC
REGIÃO DE MACIÇO DE BATURITÉ

VICE PRESIDENTE REGIONAL: ELENEIDE TORRES BRILHANTE DE OLIVEIRA (BARREIRA)
MUNICÍPIO

FONE

PRESIDENTE

(85) 99763-4343

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

MATEUS NUNES DIÓGENES

BARREIRA

ELENEIDE TORRES B. DE OLIVEIRA

(85) 99174.7667

INDEPENDÊNCIA

BATURITÉ

JORGE LUIS ALMEIDA CORREIA

(85) 99242-1232

SÍLVIO STÊNIO LEITE

(85) 98747-4735

MONSENHOR
TABOSA

CANINDÉ

HENRIQUE MATIAS DE PAULA
NETO
EDUARDO PEIXOTO ROLA
FERREIRA

(85) 99997.2618

CAUCAIA
MARANGUAPE

(85) 98879.8949

(88) 99291.4881/
(85) 99616-9442
(88) 99277.8459/
MOACIR GOMES DE SOUSA
(88) 99693-8150
(85) 8777.4275/
FCO DAS CHAGAS FROTA
ALMEIDA
(85) 99965-3125
MARCÍLIO ROBERTO
(85)
99915.5745/
(88)3543.1438/
(88) 9998.7374
EUGÊNIOTAVARES
MENDES MARTINS
MACEDO
(88) 3672.1231
(88) 992.003494/
JOSÉ RUBENVAL SOARES DA SILVA
(88)996.774677
ANTONIO NARCÉLIO DE O.
GOMES

CRATEÚS

ARACOIABA

AURORA
NOVA
RUSSAS
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REGIÃO DO CARIRI

REGIÃO DO LITORAL LESTE
VICE PRESIDENTE REGIONAL: LUIZ HILDEMAR COLAÇO (BEBERIBE)
ARACATI

JOSÉ MARIA RANGEL DE
MACEDO

AURORA

BEBERIBE

(85)99104-4645/(85) 99137.3393

RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO
PAULO HELDER DE ALENCAR
BRAGA
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA
(FRANZÉ)

CASCAVEL
HORIZONTE

(85) 99981-4357/ (85) 99199-1155
(85) 98761-0273/ (85) 3336-6098

CRATO

LAVRAS DA MANGABEIRA
MILAGRES

REGIÃO DO LITORAL OESTE
VICE PRESIDENTE REGIONAL: JOÃO OSSIAN DIAS (MORRINHOS)
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

TRAIRI

LAURO RAMOS TORRES DE MELO
FILHO

(88) 99952-1774/ (88) 3665.1586
(85) 99153-0153/ (88) 99956-7084

REGIÃO NORTE

JOSÉ OSMAR
LOPES
VICE PRESIDENTE
REGIONAL:
EMERSON PINTO MOREIRA (COREAÚ)
(88) 99469.4612

(88) 99928.0301/ (88) 99405.7000

COREAÚ

EMERSON PINTO MOREIRA

GRANJA

MÁRIO DAVID FERREIRA DIAS

(88) 99993.4447/ (88) 99217.7649

MASSAPÊ

JOSÉ TUPINAMBÁ V. JÚNIOR

(88) 99955.6915/ (88) 99293-5366

MORAÚJO

ELDER ALBUQUERQUE AGUIAR

(85) 99202.3797/ (85) 98794-5384

SANTANA DO ACARAÚ

PAULO ERCY ARAÚJO

(85) 99988.6194

SOBRAL

FRANCISCO REGINALDO ROCHA
FILHO

(88) 99447-2784

CRATO
MAURITI

(88) 99729-6508/
(88) 99998.7374

FRANCISCO FERNANDES
(88) 99969.6011/ (88) 3521-6099
FERREIRA
DORIMEDONTE TEIXEIRA
(88) 99649-1944/
FERRER FILHO
(88) 99414-8121
FRANCISCO WILTON FURTA(88) 99999.1562/
DO ALVES
(88) 99434-0058
FRANCISCO FERNANDES
(88)99998.1918/
9969.6011/(88)99904-6805
(88)94690362
JOSÉ ARTÁLIO BARROSO LEITE
(88)
FERREIRA

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO
11.08 - Antônio Alves Aguiar - SINRURAL de Itapipoca
13.08 - Francisco Reginaldo Rocha - SINRURAL de Sobral
22.08 - Antonio Carlos de Freitas - SINRURAL de Jaguaribe
22.08 - Cirilo Vidal Pessoa - SINRURAL de Quixeramobim
24.08 - Francisco Fernandes Ferreira - SINRURAL de Crato
O SISTEMA FAEC/SENAR-CE/SINRURAL
PARABENIZA OS PRESIDENTES ACIMA
CITADOS COM VOTOS DE SAÚDE,
PAZ E AMIZADE.

REGIÃO DA IBIAPABA

VICE PRESIDENTE REGIONAL: INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (UBAJARA)
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

REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL
VICE PRESIDENTE REGIONAL: CIRILO VIDAL PESSOA (QUIXERAMOBIM)

ELEIÇÕES SINDICAIS

(88) 99965-0181

BANABUIÚ

JOSÉ ERNANDO DE OLIVEIRA

IBARETAMA

CARLOS BEZERRA FILHO

MADALENA

FRANSCISCO ALMIR FRUTUOSO
SEVERO

(88) 99493-2726/ (88) 99664-7005

MOMBAÇA

FRANCISCO DANÚBIO DE ALENCAR

(88) 98806.8846/ (88) 99667-0089

QUIXADÁ

FCO FAUSTO NOBRE FERNANDES

QUIXERAMOBIM

CIRILO VIDAL PESSOA

(88) 99239.1527/ (88) 99971.1489

SENADOR POMPEU

JOSIEL BARRETO DA SILVA

(85) 99986.4789/ (88) 3449-0251

(85) 99198.9826

(88) 99614.0495

REGIÃO DO BAIXO JAGUARIBE
VICE PRESIDENTE REGIONAL: LUIZ MENDES ANDRADE DE SOUSA (LIMOEIRO DO NORTE)
LIMOEIRO DO NORTE

LUIZ MENDES ANDRADE DE SOUSA

MORADA NOVA

FCO EDUARDO B.DE LIMA JUNIOR

RUSSAS

PEDRO MAIA ROCHA JÚNIOR

(88) 99958.8000
(88) 99736.8919/ (88)99215-1022
(88) 99450.2819

TABULEIRO DO NORTE

REGIÃO DO MÉDIO JAGUARIBE
VICE PRESIDENTE REGIONAL: EXPEDITO DIÓGENES FILHO (JAGUARETAMA)
(88) 99613.6404/ (88) 98113.8922

JAGUARETAMA

EXPEDITO DIÓGENES FILHO

JAGUARIBE

ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS

(88) 99742.0403

SOLONÓPOLE

REGIÃO CENTRO-SUL
ACOPIARA

FRANCISCO CHAGAS
CARVALHO NETO

CEDRO

JOSÉ FERREIRA LIMA

DE

IGUATU

JOSÉ QUEIROZ MAGALHÃES (88) 98808-8027/(88)3581-6178

AURORA
PIQUET
CARNEIRO

MARCÍLIO ROBERTO
FRANCISCO
ERIVANDO MAIA
MACEDO
TAVARES

A FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO
ESTADO DO CEARÁ-FAEC, ATRAVÉS DO SEU DEPARTAMENTO SINDICAL, NESTE MÊS DE AGOSTO/2018,
ESTARÁ PRESENTE NOS MUNICÍPIOS DE: ITAPIPOCA
–ELEIÇÃO DO SINDICATO, (23/08/2018,); SANTANA
DO ACARAÚ – ELEIÇÃO –(31/08/2018) E SANTA QUITÉRIA – REATIVAÇÃO DO SINDICATO DAQUELE MUNICÍPIO, COM O APOIO DOS PRODUTORES RURAIS E
DO GESTOR MUNICIPAL COM SUA EQUIPE, NO DIA
30/08/2018. PARA ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS CITADOS ESTARÁ REPRESENTANDO A FAEC, O
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A CHEFE DO DEPARTAMENTO SINDICAL, RESPECTIVAMENTE, CARLOS BEZERRA FILHO E NILZA LUNA.

(88) 99908.9299
(88) 99949.2827/ (88) 3564-0155

(88)3543.1438/
(88) 9998.7374
(88) 99859.1737
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CEARÁ

INFORME
SINDICAL

PRAZO PARA DECLARAÇÃO DO ITR
VAI ATÉ 28 DE SETEMBRO
Quem está obrigado a declarar:
a) a pessoa física ou jurídica proprietária, titular
do domínio útil ou possuidora a qualquer título,
inclusive a usufrutuária;
b) um dos condôminos, quando o imóvel rural
pertencer simultaneamente a mais de um
contribuinte, em decorrência de contrato ou decisão judicial ou em função de doação recebida
em comum;
c) um dos compossuidores, quando mais de uma
pessoa for possuidora do imóvel rural;
II - a pessoa física ou jurídica que, entre 1º de
janeiro de 2018 e a data da efetiva
apresentação da declaração, perdeu:
a) a posse do imóvel rural, pela imissão prévia
do expropriante, em processo de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, inclusive para fins de reforma
agrária;

b) o direito de propriedade pela transferência
ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio
do expropriante, em decorrência de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, inclusive para fins de reforma
agrária;
c) a posse ou a propriedade do imóvel rural,
em função de alienação ao Poder Público,
inclusive às suas autarquias e fundações, ou às
instituições de educação e de assistência
social imunes do imposto;
III - a pessoa jurídica que recebeu o imóvel rural nas hipóteses previstas no inciso II,
desde que essas hipóteses tenham ocorrido
entre 1º de janeiro e 28 de setembro de 2018;
IV - nos casos em que o imóvel rural pertencer
a espólio, o inventariante, enquanto não
ultimada a partilha, ou, se este não tiver sido
nomeado, o cônjuge meeiro, o companheiro
ou o sucessor a qualquer título.

Presidente da CNA e
Ministro da Segurança
estudam ações para
combater a criminalidade
no campo

O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins e o ministro da Segurança Pública, Raul
Jungmann, anunciaram no dia 8 de agosto,
na sede da entidade, uma série de ações
para combater a criminalidade no campo.
Martins e Jungmann assinaram um
protocolo de intenções que prevê que o
Grupo de Trabalho Bilateral, criado pelo
Ministério em parceria com a CNA, realize estudos, trace um diagnóstico do problema e proponha soluções conjuntas de
combate a crimes, como roubos de gado,
assaltos e furtos nas fazendas.

Sistema FAEC/SENAR-CE
participa do encontro com
presidenciáveis na CNA

PRESIDENTE DO SINRURAL DE MORADA NOVA
PARTICIPA DE PROGRAMA DE RÁDIO
O presidente do Sinrural de Morada
Nova, Eduardo Júnior, participou nos dias
10 e 14 de agosto do Programa de rádio
na Vale FM 92,1 onde falou sobre o Crédito Rural, renegociação de dívidas rurais
e sobre os projetos para o Sindicato do
município.

A convite da CNA , o presidente da FAEC,
Flávio Saboya  e o Superintendente do
SENAR-CE, Sérgio Oliveira, participam no
dia 29 de agosto, do encontro com os candidatos à presidência da República, em 29/8
(quarta-feira), na sede da CNA, em Brasília.
O evento propiciará o diálogo entre
os produtores rurais, as lideranças do
setor e os presidenciáveis. Os candidatos receberão o documento O Futuro é
Agro 2018-2030, elaborado pelas entidades que integram o Conselho do Agro.
DEBATE NO AGROPACTO
A FAEC está estudando datas com os coordenadores de campanha dos candidatos
ao governo do Estado do Ceará, para marcar
um debate e apresentar propostas aos condidados no Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense - Agropacto, ainda no mês
de setembro.

