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O

ano de 2018 foi um ano de
muitas expectativas para o
setor produtivo, diante das
incertezas da economia e das perspectivas de chuvas, que ficaram abaixo da média, com os reservatórios
chegando ao final do ano com menos
de 30% da capacidade. Estamos no
Nordeste semiárido, onde enfrentamos muitas adversidades mesmo assim, nosso produtor é incansável, e
no caso do Ceará, continuamos a ser
o segundo Estado do Nordeste com
maior produção de leite.
A Federação da Agricultura e Pecuária com seus Sindicatos Rurais e a
Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil-CNA , tiveram que enfrentar a
desregulamentação do pagamento da
contribuição sindical. Nesse sentido,
uma das nossas primeiras ações foi
promover um Seminário de Sustentabilidade Sindical, o que permitiu um
diagnóstico completo das necessidades
e de um novo planejamento estratégico visando a manutenção das atividades com a oferta de um maior número
de serviços aos mesmos.
Criamos vários grupos de trabalho
para debater a revitalização da cajucultura, a revitalização do algodão, esta
ultima, com resultado da assinatura de
um convênio de cooperação entre a SEAPA, FAEC, SDA e Ematerce, Sindialgodão e os resultados já são bastante promissores, inclusive com a assistência
técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR-CE. Também
engrossamos fileiras juntamente com
a cadeia produtiva do leite, no sentido de aumentar a pauta do leite UHT
e do leite em pó desidratado vindo de
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outros Estados e até do Mercosul.
Somente no Pacto de Cooperação
da Agropecuária Cearense - AGROPACTO, que reúne o setor produtivo a cada
quinze dias, realizamos 22 reuniões,
tratando de temas da mais alta importância para o desenvolvimento do agronegócio ou trazendo temas para debate, como foi o caso da reunião com os
candidatos ao Governo do Estado, realizado no mês de setembro.
Em 2018, comemoramos os 25 anos
do SENAR, com uma solenidade oficial na Assembleia Legislativa requerida pelo deputado Carlos Matos, que
homenageou os primeiros e os atuais
dirigentes do Sistema FAEC/SENAR e
recebemos da Secretaria do Meio Ambiente a maior comenda - a Medalha
Ambientalista Joaquim Feitosa, pelo
trabalho realizado em conjunto com a
CNA e Embrapa, no município de Ibaretama, sobre pesquisas florestais no
Bioma Caatinga. Inauguramos também
no município de Ibaretama, no dia 24
de outubro, o dessalinizador móvel
com uso de energia solar e em parceria com o Sindicato Rural daquela cidade estamos divulgando o equipamento
que traz soluções inovadoras para o
campo.
Tivemos ainda a formatura dos 42
primeiros Técnicos em Agronegócio
pela Rede e-Tec, nos Polos de Fortaleza,
Quixadá, Quixadá e Cascavel, e a instalação da Faculdade CNA, em Fortaleza.
Em 2018, conforme dados da Diretoria Técnica do SENAR, oferecemos
capacitação a mais de 19 mil produtores rurais em diversas áreas e estamos buscando oferecer cada vez mais
assistência técnica e gerencial. Vale
destacar ainda, a realização do Programa Agrinho que completou 16 anos e,
em 2018, beneficiou mais de 200 mil
alunos de escolas da zona rural com o
tema Cidadania.
Agradeço a todos os que colaboraram com o nosso trabalho, desejando um Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo, com muitas realizações.
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(*) Flávio Viriato de Saboya Neto
Presidente da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado Ceará - FAEC
e Presidente do Conselho Administrativo do
SENAR-AR/CE
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Balanço 2018
ATIVIDADES DO SUPERINTENDENTE DO SENAR EM 2018

A Superintendência do SENAR-AR/CE, exercida pelo Engenheiro Agrônomo Sérgio Oliveira
da Silva, durante o ano de 2018, buscou a melhoria das ações dessa Entidade, permitindo ao
produtor rural qualidade nos cursos ofertados,
garantindo sua profissionalização, capacitação,
integração na sociedade e melhoria da qualidade de vida para o pleno exercício da cidadania.
Para isso, foi preciso sua participação em
reuniões municipais, promovidas pelos Sindicatos Rurais, com o intuito de apresentar a metodologia da Assistência Técnica e Gerencial –
AteG e o Plano Anual de Trabalho 2019. Houve
também sua participação em eventos nos municípios do Ceará, que proporcionaram a divulgação do SENAR no Estado e futuras parcerias
com Entidades e Instituições. No âmbito nacional, destacam-se as viagens realizadas para participação de eventos promovidos pelo Sistema
CNA/SENAR/ICNA, participação em missão
técnica da ATeG e visita ao SENAR de outros

Estados, objetivando conhecer a metodologia
da Assistência Técnica e Gerencial. Destacam-se
as seguintes viagens realizadas pelo Superintendente:
VIAGENS NO CEARÁ
Santa Quitéria: participação do Lançamento do
Programa AGRO+SQ, onde foi apresentado e
validado o Plano de Ação Territorial referente às
atividades econômicas; Alcântaras: reunião com
prefeito de Alcântaras para tratar sobre parceria
da ATeG entre a referida prefeitura e o Sindicato
Rural de Coreaú; Maranguape: participação no
1º Dia de Campo do Projeto Pró-Leite, ocorrido
na Fazenda Sossego, Distrito de Lages; Itapipoca: participação da abertura do XXIII Exposição
Agropecuária de Itapipoca – EXPOITAP; Quixadá: reunião com o Presidente do Sindicato local, produtores rurais e representante da PLANTEL para esclarecimentos sobre a metodologia
da ATeG; Limoeiro do Norte: participação da
abertura da FENERJ 2018; Jaguaribe: participação da abertura do 2º Potencializa Vale do
Jaguaribe – 3º Agroleite; Granja/Ubajara/Independência/Piquet Carneiro/ Marco – reuniões
com os Presidentes de Sindicatos sobre o Plano
Anual de Trabalho – 2019; Ibaretama: participação de Dia de Campo do Projeto de validação e difusão de tecnologia para tratamento de
água no semiárido, na Fazenda Triunfo; auriti:
participação no IV Seminário de Agricultura e
Pecuária – AGRIPEC; Ubajara: participação no
Seminário Hortifrutec – Ibiapaba, Agropacto.
Quixeramobim: visita a um plantio de palma
forrageira, utilizando água de reuso, a fim de
conhecer passo a passo do processo de filtragem
da água na irrigação da Palma, no distrito de

Uruquê.

VIAGENS NACIONAIS
Brasília: participação no 8º Fórum Mundial da
Água; Brasília: participação do 3º Encontro de
Comunicação do Sistema CNA/SENAR/ICNA e
do lançamento do projeto AgroForte;
Salvador: participação da 1ª Missão Técnica da
Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do SENAR. São Luís: visita ao SENAR-AR/MA para
conhecer a metodologia da ATeG nesse Estado.
PECNORDESTE
É importante ressaltar a realização do XXII
Seminário Nordestino de Pecuária – PECNORDESTE, um importante evento do agronegócio
promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Ceará
– SENAR/CE, pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, pelo Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado
do Ceará – SEBRAE e pelos Sindicatos dos Produtores Rurais, que durante todos esses anos de
realização apresentaram diferentes alternativas
de produção e debateram temas relevantes para
o Agronegócio Nordestino, buscando, sempre, a
melhoria das condições de trabalho e o acesso
ao conhecimento pelos produtores rurais e micro e pequenos empresários do meio rural.
Para 2019, o SENAR-AR/CE segue firme
no objetivo de realizar a Educação Profissional,
a Assistência Técnica e as atividades de Promoção Social, contribuindo para um cenário de
crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no
campo.

DITEC: NOVAS AÇÕES E METAS SUPERADAS

Novas Ações e Metas Superadas, assim defino
o ano de 2018 dos trabalhos da Diretoria Técnica.
Os cursos gratuitos de capacitação, executados
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural –
SENAR-AR/CE, viabilizam a qualificação do homem e da mulher do campo.
Em 2018, o SENAR Ceará capacitou mais de
19 mil pessoas, com a realização de 1.100 cursos
de Formação Profissional Rural e de Promoção
Social, impulsionando as atividades produtivas
de 132 municípios cearenses com treinamentos
nas áreas de agricultura, pecuária, avicultura e

fruticultura, alimentação e nutrição, entre outros.
Além disso, capacitamos, também, os produtores e as produtoras rurais na gestão da propriedade, com os programas Negócio Certo Rural
(32 cursos) e Mulheres em Campo (04 cursos),
beneficiando 650 pessoas e na Inclusão Digital
para que todos aprendam a utilizar o computador, a redigir e formatar documentos, a criar planilhas e acessar a internet e buscar informações
que tragam melhores resultados na gestão de seus
negócios, capacitando 795 treinandos.
Na Assistência Técnica e Gerencial atendemos 425 propriedades, englobando 23 municípios, nas cadeias da Apicultura, Bovinocultura,
Ovinocaprinocultura, com metodologia própria
e inovadora.
Na área social realizamos o Programa Agrinho, levando às escolas de ensino fundamental
da zona rural, uma proposta pedagógica baseada
nos temas transversais (meio ambiente, saúde,
cidadania, trabalho e consumo e viver bem no
semiárido), na transdisciplinaridade e na pedagogia da pesquisa, atendendo 48 municípios e
beneficiando 196.987 alunos.
Também levamos saúde para o homem e a
mulher do campo, com os programas Saúde do
Homem e Saúde da Mulher, atendendo 1.141 ho-

mens com o exame de PSA e consulta com o médico urologista e 1.061 mulheres com os exames
de papanicolau.
Na Educação Formal oferecemos o curso Técnico em Agronegócio, com 145 alunos matriculados, divididos em 04 pólos: Fortaleza, Cascavel,
Quixadá e Quixeramobim. O desafio de 2018 foi
a Faculdade CNA, onde ofertamos 05 cursos de
nível superior: Tecnologia em Gestão do Agronegócio, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em
Logística e Tecnologia em Recursos Humanos.
Destacamos também a realização do Encontro Metodológico dos Instrutores do SENAR/
AR-CE em novembro deste ano, conferindo aos
Instrutores informações sobre as mudanças que
irão acontecer a partir de 2019, que fortalecerão
as ações de Assistência Técnica e Gerencial nos
municípios
Sendo assim, o nosso intuito é realizar um
trabalho eficiente para atender as demandas dos
produtores rurais e promover o desenvolvimento
do agronegócio. Os nossos resultados são satisfatórios, conseguimos alcançar e muitas vezes superar as nossas metas, o que nos motiva a continuar
traçando objetivos e ir em busca de concretizá-los.
(*) Ana Kelly Cláudio Gonçalves
Diretora Técnica do SENAR-CE
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Em dia com o AGROPACTO
AGROPACTO destaca aplicação do Programa Sertão
Empreendedor com metodologia ATeG

UBAJARA realiza Seminário Hortifrutec e sedia
AGROPACTO Itinerante

Na manhã do dia 04 de dezembro,  o Pacto de Cooperação
da Agropecuária Cearense - AGROPACTO, promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC,
debateu  a aplicação do Programa Sertão Empreendedor com
Metodologia ATeG, com a apresentação do Coordenador do
Programa Sertão Empreendedor e ATeG - SENAR-AR/CE Eduardo Queiroz e com o Coordenador de projetos do SEBRAE Paulo Jorge Mendes. Durante o encontro, foi discutido técnicas e
projeções para a melhoria da assistência técnica no campo.
Segundo o Coordenador de projetos do SEBRAE Paulo Jorge Mendes, a finalidade do Sertão Empreendedor é trabalhar a
convivência do projeto com o semiárido, pois a seca havia mostrado que o setor não estava acostumado com a seca.
Para Coordenador do Programa Sertão Empreendedor e ATeG
- SENAR-AR/CE Eduardo Queiroz, um dos principais passos para
que a assistência técnica obtenha bons êxitos no campo é fazer
uma boa avaliação da condição do produtor rural. Queiroz citou
ainda que o SENAR esta buscando parcerias para fazer o programa crescer e funcionar da melhor forma, fato reforçado durante o debate pelo Superintendente do SENAR Sérgio Oliveira.
Foram destacados ainda os passos dados pela assistência técnica para maior efetividade do trabalho. São eles:
diagnóstico produtivo individual, planejamento estratégico,
adequação tecnológica, capacitação profissional e avaliação de resultados Os objetivos do Programa são maximizar
os lucros, melhorar o uso de recursos, da gestão e da organização, além de ajudar o produtor a entender os mercados.
Para isso, cada produtor é acompanhado mensalmente
por um instrutor de campo, auxiliando na formação do capital
humano para que ele se desenvolva. Há toda uma organização a
nível nacional para que o técnico possa formar bem o produtor,
conforme explicou Queiroz. Segundo ele, cada técnico de campo é responsável por assistenciar até 30 produtores.

No dia 11 de dezembro, o município de Ubajara, localizado na Serra da Ibiapaba, foi sede do Seminário Hortifrutec
Ibiapaba, uma promoção conjunta do Sindicato Rural de Ubajara e do Sistema FAEC/ SENAR-CE. O evento realizado no Auditório da Secretaria da Agricultura de Ubajara, foi aberto com
uma palestra sobre o Programa de Integração de produtores
da Floricultura à Reijers, ministrada pelo analista de produção
da Reijeres Anderson Araújo Matos, como parte do Agropacto
Itinerante.
O Superintendente do SENA-AR-CE, Sérgio Oliveira da Silva
, coordenou a reunião do AGROPACTO. Inácio Parente , Presidente do SINRURAL de Ubajara destacou a importância daquele
momento e informou que reuniu os produtores de rosas da
Ibiapaba na sede do Sindicato, para discutir sobre a participação no evento e nos futuros projetos da Reijers. Na ocasião,
Anderson Araújo anunciou que a área de cultivo da Reijers será
ampliada. Serão mais 120 hectares, sendo 70 deles destinados
a um projeto de integração com pequenos produtores da região
da Ibiapaba que promete gerar uma renda líquida de R$ 3 mil
por mês para cada produtor, valendo ressaltar que este projeto
de expansão tem o apoio do Sinrural de Ubajara.
Às 9h30min, ocorreu a apresentação do Programa de Assistência Técnica e Gerencial, pelo Super intendente do SENAR-AR-CE, Sérgio Oliveira da Silva e às 11 hs, palestra sobre o
segurado Especial e Obrigações , por Jucileide Nogueira, contadora assistente sindical da FAEC. O Seminário Hortifrutec foi
encerrado com o Encontro dos Secretários de Agricultura dos
Municípios da Região da Ibiapaba.
PRODUÇÃO DE ROSAS CRESCE NA IBIAPABA
Atualmente, a Reijers produz 150 mil hastes de flores de 16 espécies diferentes por dia, um total de cerca de 48 milhões de
botões por ano que geram renda para 450 funcionários diretos.
O diretor e proprietário da Reijers, Roberto Reijers, a empresa
está ampliando e diversificando a produção no Estado.

Balanço do Agropacto 2018
Total de Participantes: 1044
Total de seminários realizados: 22
Data: 06.02.2018
Temáticas: Consequências dos vetos na liquidação e renegociação das dívidas
rurais do Nordeste; FUNRURAL – Débitos Previdenciárias e parcelamentos
(Programa de Regularização Rural – PRR); Geração de energia a partir de fontes
renováveis para o Agronegócio; As ações do DNOCS voltadas para a área rural;
Licenciamento Ambiental relativo a Projetos Agropecuários; Plano Estratégico
de Desenvolvimento de Longo Prazo do estado do Ceará - Plataforma Ceará
2050; 25 anos de criação do SENAR/CE; As leis de incentivos fiscais e a viabilização da Assistência Técnica e da Inovação Tecnológica; Modelos de biodigestores
apropriados para o processamento de efluentes de criações suinícolas visando o
aproveitamento energético
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do biogás e a valorização do digestato; Lançamento do XXII Seminário Nordestino de Pecuária – PECNORDESTE 2018; e-Social: Informações que os empregadores precisam conhecer; A importância do Cooperativismo no desenvolvimento econômico; Sustentabilidade Sindical Rural e o desenvolvimento do Ceará;
Dados Preliminares do Censo Agropecuário 2017; Programa de Modernização
do Algodão no Ceará; Programação do Fundo Constitucional do Nordeste - FNE
2019; Agropacto Especial: O que esperamos do próximo governador!; Termo de
Cooperação BNB/CNA/SENAR e suas perspectivas para o estado do Ceará; Recadastramento de consumidores rurais e a qualidade da energia elétrica na zona
rural do Ceará; Exigências tributárias, fundiárias e fiscais para a atividade rural
em 2019; CNA Jovem: A participação de jovens líderes no setor rural; Programa
Sertão Empreendedor com metodologia ATeG e Programa de integração de produtores rurais a Floricultura Reijers.

Balanço 2018
Dezembro/2018

FAEC integra Conselho Gestor
das Câmaras Setoriais

N

o dia 11/12, durante a realização do Seminário
AGROSETORES Ceará, o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado - ADECE, Eduardo Neves, apresentou a nova dinâmica das Câmaras Setoriais e Temáticas da
ADECE e deu posse aos novos presidentes, vice-presidentes
e secretàrios das 22 Câmaras Setoriais. O novo modelo contempla a criação de um Conselho Gestor, formado por 5 (cinco) Órgãos: ADECE, FIEC, SEBRAE, FAEC, FECOMERCIO
e FCDL. Entre as novidades está a criação das Câmaras Setoriais do Agronegócio, Economia Criativa, Economia do Mar e
das Águas Continentais, Meio Ambiente, Moda, e Gastronomia.
A Câmara temática do Agronegócio será constituída por 10
(dez) segmentos: caju, carnaúba, equinocultura, flores, frutas,
leite, mel, ovinocultura, carcinicultura e tilápia e seus membros
foram indicados pela FAEC e FIEC, tendo como presidente, o
Empresário Carlos Prado, da Itaueira um dos maiores produtores de Frutas do Nordeste.
O presidente da FAEC, Flávio Saboya compôs a mesa das Autoridades durante a abertura do Seminário AGROSETORES. Em
pronunciamento, o presidente da FAEC destacou a importância
do trabalho que vem sendo feito há 10 anos pela ADECE atravès
das Câmaras Setoriais que muito tem contribuído para o crescimento do agronegócio cearense. Saboya salientou também que
esteve recentemente em Brasília na Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil - CNA em companhia da futura ministra
da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina e que esta prometeu
apoiar as iniciativas que visem o desenvolvimento do semiárido.
O presidente da nova Câmara Setorial do Agronegócio, Carlos Prado, disse que o Ceará tem excelentes condições climáticas para desenvolver o Agronegócio, o que falta è água suficiente, por isso recomendou ao Governo do Estado iniciar
o processo de dessalinizaçāo da água, que considera uma
boa alternativa para superar as necessidades dos produtores.

Quem é quem na Câmara Setorial
Na Câmara Setorial do Agronegócio da ADECE a maior das câmaras redefinidas pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado, ficou assim constituída: Caju- Presidente: Rodrigo Diógenes Pinheiro, Carnaúba: Edgar Gadelha,
Equinocultura (Alexandre Fontes Pereira, Flores: Gilson Gondim, Frutas: João
Teixeira. Leite: Jose Antunes Mota, Mel: Vinicius Araujo de Carvalho e ovinocaprinocultura: Antônio Braga Almeida, Camarão: Cristiano Peixoto e Tilápia:
Carlos Alberto Lemos.

Setor Produtivo e Industrial
elaboram documento pedindo
aumento da pauta do leite UHT
e entregam ao Governador

D

epois de várias reuniões com o setor produtivo e industrial
na sede da FAEC, onde foi elaborado um documento com diversas reivindicações sobre a entrada no Ceará do leite UTH vindo de outros
estados e do Mercosul, o Presidente da Federação das Agricultura e
Pecuária do Estado do Ceará, Flávio Saboya entregou no último dia 14
de dezembro, um documento com as reivindicações da cadeia produtiva do leite. ao governador Camilo Santana O referido documento, foi
entregue também ao Secretário da Fazenda João Marcos e ao ex-secretário e atual deputado federal Mauro Filho.Estiveram presentes o presidente do Sinrural de Quixeramobim, Cirilo Vidal e o representante
do Sindilacticíniios, Henrique Mota, bem como o secretário da SEAPA,
Euvaldo Bringel.
Conheça na integra as reivindicações do setor produtivo do leite:
Senhor Governador,
Passados seis anos de secas consecutivas, as atividades desenvolvidas no semiárido enfrentam, no momento, uma situação de extrema fragilidade. É a pecuária
a atividade que gera renda durante todo o ano em quase todos os municípios
cearenses, representando mais de 60% do Valor Bruto da Produção (VBP) da
agropecuária.
Nesse contexto, a atividade leiteira envolve, diretamente, 120 mil pessoas em quase 90 mil propriedades das 394 mil existentes (censo 2017),
sendo o leite um produto da mais alta importância, onde 75% são provenientes da pequena produção, com média diária de 50 litros por fazenda.
Nesse quadro de dificuldades surgem alguns fatos recentes, que se não resolvidos, levarão a cadeia produtiva do leite a um maior enfraquecimento. Já não bastassem as secas continuadas, a escassez de alimentos e água,
fatores vitais para a sobrevivência da população e dos animais, surgem na
atividade, fatores alheios que se não resolvidos, levarão o nosso rebanho,
constituído de vacas que representa um ativo vivo no Ceará de valor superior a 1.25 bi de reais, a redução significativa, favorecendo o êxodo rural.
Portanto,
Senhor
Governador,
passamos
agora
a
descrever a realidade atual da cadeia, destacando os seguintes aspectos:
elevados estoques de leites UHT e derivados lácteos em decorrência da entrada
de produtos de outros estados e queda do consumo; redução da aquisição de
leite pelo programa PAA-LEITE e no mercado varejista; implantação do Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI-POA; necessidade de um programa de reviltalização para os pequenos lacticínios do Ceará
Face o exposto, solicitamos de V.Exa. a adoção de uma Política Fiscal voltada a elevação da pauta dos produtos provenientes de outros estados que impactam e concorrem com os produtos locais. Reforçamos também a importância da regulamentação da lei n o 15.910 no
estado para aquisição de leite e derivados no mercado institucional;
Propomos a formação de uma Comissão Mista constituída pela SEFAZ, SDA,
SEAPA, Câmara Setorial do Leite, Industrias, FAEC e FETRAECE para, no prazo
de 05 dias úteis, submeter a V.Exa. uma proposta final.
Atenciosamente,
Euvaldo Bringel Olinda - Secretário da Agricultura, Pesca e Aquicultura –
SEAPA; Francisco de Assis Diniz - Secretário do Desenvolvimento Agrário
- SDA; Flávio Viriato de Saboya Neto - Presidente FAEC; Raimundo Martins
Pereira - Presidente FETRAECE; José Antônio Fonseca da Mota - Presidente da
Câmara Setorial do Leite e Cirilo Vidal Pessoa - Presidente do Sindicato Rural
de Quixeramobim.
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Balanço 2018
Novembro/2018

Outubro/2018

AGRINHO 2018: Solenidade de premiação reúne alunos e
professores de 48 municípios

Dia de campo em Ibaretama destaca desalinizador móvel

Uma festa da Cidadania, cercada de muita emoção, entusiasmo e
agradecimentos. Foi assim a solenidade de premiação do Programa Agrinho 2018, que encerrou o
ciclo de atividades deste ano, e foi
realizada no dia 23/11, no Centro
de Negócios do Sebrae-Ce,em Fortaleza, com a participação dos 48 municípios e cerca de 500 convidados, entre alunos, professores, coordenadores municipais, prefeitos, patrocinadores, presidentes de Sindicatos
rurais e autoridades. Este ano, o “Agrinho Sai em Defesa da Cidadania”,
contou com a participação de 1.711 escolas da zona rural, 9.652 professores e 196.987 alunos. Foram premiados um total de 40 alunos, 50
professores e 10 Municípios.

Programa do Homem e da Mulher

Durante o mês de novembro, o Programa Saúde do Homem e da
Mulher atendeu 243 pessoas em Pedra Branca, 226 em Cedro, 290 em
Marco e 212 em Jaguaribe.

Assembleia Geral do Conselho de Representações
Na Assembleia Geral do Conselho de Representantes da FAEC, realizada no dia 22/11, o Presidente da FAEC, Flavio Saboya informou sobre
o prazo para a conclusão do Cadastro Ambiental Rural CAR e a necessidade dos produtores preencherem a declaração para tonar-se isento
do pagamento do ICMs sobre a iluminação Publica junto a Ennel, cujo
decreto a Faec derrubou recentemente. Também foi apresentado pelo
Coordenador do Departamento Sindical da CNA, engenheiro agrônomo Wilson Brandão Diniz Junior, de um novo programa que será lançado em 2019, o Bem Estar mais Agro.

AGROPACTO discute projetos de 6 finalistas do Programa
CNA Jovem
A apresentação dos seis (6)
trabalhos finalistas do Program
CNA Jovem foi feita no dia 20/11,
no auditório do Sistema FAEC/
SENAR/SINRURAL, durante a
reunião do Agropacto. Após as
apresentações foi aberto o debate, e, no final, foram anunciados
o nome dos três (3) finalistas que irão concorrer a etapa nacional, em
Brasília, no próximo ano. Foram eles: Felipe Alves da Costa, Renato
Mesquita Peixoto e Rodrigo Dias Silva.
- Do dia 12 a 13 de novembro aconteceu no SESC Iparana o Encontro
Metodológico dos Instrutores do SENAR/AR-CE. Mais de 50 instrutores participaram do evento.

AGROPACTO divulga exigências tributárias, fundiárias e
fiscais para a atividade rural em 2019

No Agropacto ocorrido no dia 06/11, ocorreu a divulgação e a discussão em torno de exigências tributárias, fundiárias e fiscais para a
atividade rural em 2019. A consultora da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará- FAEC, Jucileide Nogueira foi a palestrante
convidada quando esclareceu dúvidas sobre tais assuntos. Duas técnicas
da equipe de cadastro da Receita Federal, Valéria Maria Libânio Rebouças e Martina Goyanna Leite Silva apresentaram um novo cadastro
o CAEPE- Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física, uma
fusão do SRF e SRP, que será obrigatório a partir de janeiro de 2019.
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A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará-FAEC,
através do Sindicato Rural de Ibaretama, promoveu no dia 24/10,
na Fazenda Triunfo, localizada
a 10 km do município de Ibaretama, um Dia de Campo com a
finalidade de divulgar a estação
móvel de tratamento de água salobra com utilização de energia solar
(abrandamento acoplado a osmose) ali instalada. O evento contou com
a participação de 70 produtores rurais de 20 associações do município.

AGROPACTO discute regulação do serviço da ENEEL para
consumidores rurais
No dia 23/10, a FAEC protestou contra o aumento do ICMS na conta
de energia. Na ocasião, foi-se discutido sobre a regulação do serviço da
ENEL para consumidores rurais com a participação do Presidente do
Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará e representante
da FAEC junto à Distribuidora, Erildo Pontes, representante da ANEEL,
Daniel Becco.

Deputado Federal Heitor Freire visita FAEC

O deputado federal Heitor Freire(PSL), eleito pelo Estado do Ceará, esteve presente no Agropacto, e
depois foi recebido pelo Presidente
da FAEC, e pelos presidentes de
sindicatos rurais de várias cidades
que hipotecaram apoio à candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República e entregaram uma
Nota de Apoio. Na ocasião, Flávio Saboya entregou ao parlamentar
as propostas do setor produtivo elaboradas pelo segmento e entregues
aos candidatos ao governo do Estado, oportunidade em que ressaltou a
importância do apoio às demandas e um maior relacionamento com a
Comissão Nordeste e com a Comissão da Agricultura.

AGROPACTO discute parceria entre CNA e Banco do Nordeste
Realizado no dia 16/10, na sede do Sistema FAEC/SENAR-CE. O objetivo da discussão em relação a parceria é expandir e melhor qualificar o
atendimento aos produtores rurais, por meio do acesso ao crédito, a Assistência Técnica e Gerencial-Ateg- do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR. e ao acompanhamento dos seus empreendimentos.
Outubro Rosa: No dia Internacional de combate ao câncer de mama,
19/10, aconteceu no auditório do Sistema FAEC/SENAR a palestra “Vamos falar sobre o câncer de mama?” com a enfermeira Larissa Gurgel.

PAT 2019: Superintendente do SENAR visita Municípios

Tendo em vista a elaboração do
Plano Anual de Trabalho- PAT,
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-Senar, o Superintendente Sérgio Oliveira da Silva esteve em visita a vários Sindicatos
Rurais, conhecendo mais de perto a realidade de cada um e as demandas
dos produtores por região. Além deste objetivo, o Superintende participou de vários eventos promovidos em regiões diferentes. As visitas
tiveram inicio desde o mês de agosto, quando também reuniu-se com
presidentes de sindicatos e supervisores do Programa Ateg, visando o
nivelamento das ações.

Balanço 2018
Setembro/2018

Agosto/2018

Setor produtivo apresenta documento “O que esperamos do
próximo governador” ao candidato Camilo Santana (PT)

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

Setor produtivo representado
pela FAEC, Sindicatos Rurais e
demais organizações do meio
apresentaram ao candidato ao
governo Camilo Santana ( PT) as
propostas do setor “O que esperamos do próximo governador”, O presidente da FAEC Flávio Saboya
encabeçou o movimento e entre as solicitações estão a inclusão no programa de governo do Seguro- Seca, Programa Doutores do Sertão e de
Assistência Técnica e Gerencial – Ateg- desenvolvido pelo Senar/CE.

ADECE apresenta estudo sobre Uso eficiente da água
Com o intuito de subsidiar a gestão de recursos hídricos do Ceará para o
desenvolvimento do setor agropecuário, a Agência de Desenvolvimento
do Estado do Ceará – Adece, em parceria com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico – Centec, lançou no dia 24/09, a segunda fase do “Estudo sobre indicadores e critérios para o uso da água no setor agropecuário”. O diretor de Agronegócio daADECE, Silvio Carlos, foi expositor.

AGROPACTO discute Programa de Modernização do Algodão

O AGROPACTO do dia 28/08 teve como tema a modernização do Algodão, visando a preocupação de técnicos e produtores com o bicudo,
uma praga que dizimou a produção de algodão no Ceará nos idos de
1980, e com o arranquio com soqueira (limpeza e queima). Na palestra,
foi ressaltado a importância do monitoramento urgente das pragas no
algodão.

Programação do FNE RURAL 2019 é discutida com setor
produtivo cearense

Diretrizes e Prioridades para o FNE 2019- foi a temática do encontro
promovido pelo Banco do Nordeste do Brasil-BNB , durante o encontro
do Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense-, AGROPACTO,
realizada no dia 10 de setembro, na sede do Sistema FAEC/SENAR- CE
. reunindo diversos segmentos do Estado, do Município, da FIEC e da
FAEC.

Dia de Campo divulga utilização do Capiaçu
Para mostrar esse trabalho, a Associação dos Produtores de Leite
do Estado do Ceará (Aprolece),
em parceria com o Sebrae-CE e
Senar, promoveram no dia 25/09,
o 1º Dia de Campo do Projeto Pró-Leite - BRS Capiaçu - cultivar de
capim-elefante, com palestra do
engenheiro agrônomo da Embrapa Gado de Leite Paulino José Melo
Andrade, na Fazenda Sossego, em Lages, Maranguape, de propriedade
de Manoel Belarmino, que é membro da Aprolece.

Missão Técnica FAEC/SENAR/SEBRAE
na EXPOINTER-RS
Uma missão técnica do Sistema FAEC/SENAR e SEBRAE coordenada
pelo presidente da FAEC Flávio Saboya, composta por técnicos e presidentes de Sindicatos Rurais, participou período de 25 de agosto a 02
de setembr, da 41° EXPOINTER - Exposição Internacional de Animais,
Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários, na cidade de Esteio,
no Rio Grande do Sul. Est ano o tema do evento foi “Nossa gente, nossa
força”

A convite da CNA , o presidente da FAEC, Flávio Saboya e o Superintendente do SENAR-CE, Sérgio Oliveira, participaram no dia 29 de
agosto, do encontro com os candidatos à presidência da República, na
sede da CNA, em Brasília.

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 Tabuba,
no município Caucaia, com a participação dos membros da Brigada.

Semana Nacional de Aprendizagem e Exposição discutem
um mundo sem Trabalho Infantil

Dentro da Semana Nacional de
Aprendizagem, o
Programa de Combate ao Trabalho
Infantil e Estímulo
a Aprendizagem
do Tribunal Regional do Trabalho- TRT, 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. A exposição foi visitada por mais de 400 pessoas até o mês de
dezembro.

Superintendente anuncia cooperativismo como
tema central do Agrinho 2019
No dia 09/08, o Superintendente
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-AR/CE,
Sérgio Oliveira, esteve presente na
abertura do II Encontro dos Coordenadores Municipais do Programa Agrinho, onde anunciou que o tema central para 2019: “O Agrinho
Sai em Defesa do Cooperativismo”. No evento, estiveram presentes os
coordenadores do programa dos municípios participantes.

Programa Saúde do Homem e da Mulher em
Santa Quitéria e Pacujá
Na localidade de Trapiá, em Santa Quitéria a ação aconteceu no dia 02
de agosto e atendeu 111 homens e 86 mulheres.

Aquicultores do Ceará participam de Dia de Mercado
promovido pela CNA
Aquicultores, técnicos
e especialistas do setor participaram, no
dia 31/07, da 4ª edição
do Dia de Mercado da
Aquicultura, em Fortaleza. 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).
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Balanço 2018
Julho/2018

Maio/2018

AGROPACTO discute sustentabilidade sindical e FAEC
apresenta propostas

Modelos de Biodigestores apropriados para suinocultura
promovem sustentabilidade ambiental

Durante a reunião quinzenal do
AGROPACTO, foi abordado o
tema Sustentabilidade Sindical
Rural e o desenvolvimento do
Ceará, pelo consultor Francisco
Ribeiro e contou com a presença
dos presidentes de Sindicatos, representantes do SEBRAE, SEAPA, SENAR-CE e SINDAGRI.

Visando o aproveitamento energético do biogás e a valorização do digestato, (produto efluente do biodigestor), o professor 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 sessão do dia 22, do Pacto
de Cooperação da Agropecuária Cearense-Agropacto..

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. A turma é composta de 12 jovens, entre eles, agrônomos, zootecnistas, administradores e
técnicos em Agronegócio.

AGROPACTO promove debate sobre Cooperativismo
A reunião do Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense – AGROPACTO, ocorrida no dia 17 de julho, contou com a exposição do Presidente da OCB, João Nicédio Nogueira sobre o tema “A importância do
Cooperativismo no desenvolvimento econômico”, que será o tema do
Agrinho do próximo ano.

Programa Saúde do Homem e da Mulher vai a 3 localidades
Teve inicio no dia 11/07, 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 Miraíma foram atendidas 242 pessoas, sendo 122 mulheres e 120 homens. Já
em Morrinhos, ação foi realizada no dia 19, o 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, onde foram atendidos 120
homens e 127 mulheres.

II Seminário de Contabilidade Rural

O II Seminário de Contabilidade Rural, uma promoção conjunta da
Unidade de Gestão de Arrecadação- UGA, do SENAR-CE, em parceria
com o CRC, Receita Federal e Previdência Social aconteceu dentro do
PECNORDESTE e teve como tema central: e-Social chegou a hora.

PECNORDESTE: Representantes de todos os estados do
Nordeste discutem mercado e gestãoo
O Seminário Nordestino de Pecuária - Pecnordeste que aconteceu de
5 a 7 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, apresentou um balanço bastante positivo não somente de participação de produtores - cerca
de 4.500 somente em caravanas, como de público cerca de 30 mil visitantes, Presidentes de Federações e de Sindicatos, Superintendentes do
SENAR do Nordeste. Foram realizados cerca de 100 eventos entre palestras, oficinas, seminários. O evento que se realiza há 22 anos é uma ação
conjunta com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR- CE,
a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA e o SEBRAE-CE. Um evento rico em informações e de novas tecnologias para o
campo, inclusive com showroom de tecnologias agropecuárias e premiação para as três melhores, escolhidas pelo público e pela Comissão
Técnico-Científica do evento.
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Faculdade CNA oferta 5 Cursos sobre Agronegócio no Ceará
Foram 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.

No Seminário da Sustentabilidade Sindical, FAEC sugere sustentabilidade dos sindicatos com mais prestação de serviços
Com o fim da Contribuição sindical obrigatória aprovada pela Reforma
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 Rural, dentro dos objetivos do Programa Sindicato Forte, realizou durante os dias, 17 e 18/05,
um Seminário de Sustentabilidade Sindical, com a participação dos
Presidentes de Sindicatos filiados.

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
pagamento da Contribuição Sindical Rural, utilizando diversos
veículos de comunicação e peças
de publicidade, que foi escolhida
entre as 9 melhores das 27 federações.

SEMA outorga Medalha Ambientalista Joaquim
Feitosa a FAEC

A Secretaria do
Meio Ambiente do Estado
- SEMA entregou, no dia 3 de
maio, a medalha
ambi e nt a l i st a
Joaquim Feitosa, à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará,FAEC,
em reconhecimento ao trabalho 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 educação ambiental
aos jovens do meio rural. 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, durante solenidade da Assembleia Legislativa.

CEARÁ

Balanço 2018
Abril/2018
AGROPACTO especial destaca trajetória dos 25 anos do SENAR-CE
O Pacto de Cooperação da Agropecuária 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 Ceará FAEC, o engenheiro José Ramos Torres de Melo Filho. Na ocasião, foram homenageados vários servidores da Casa.

Sessão Especial destaca 25 anos do SENAR no Ceará

Março/2018
SENAR-AR/CE promove formatura de 42 técnicos em
Agronegócio
No dia 23 de março foi realizada
a solenidade de formatura de 42
Técnicos em Agronegócio pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural-SENAR-CE, no Centro de
Negócios do Sebrae-CE. Participaram do evento os dois dirigentes
do Sistema FAEC/SENAR-CE e os
Presidentes de Sindicatos Rurais de vários municípios.

Sistema FAEC/SENAR-CE participa do 8° Fórum Mundial
da Água

Aconteceu no dia 23/04, na Assembleia Legislativa do Ceará, uma
sessão comemorativa dos 25 anos do SENAR/CE. O evento contou com a presença dos primeiros dirigentes da Instituiçāo, Antônio
Bernardino de Carvalho, que veio especialmente 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 Torres de Melo
Filho, que foi um dos homenageados e falou em nome dos demais.

Diretora Técnica participa do 2° Encontro Nacional da
Promoção Social

A Diretora Técnica do SENAR-CE, Anna Kelly Cláudio Gonçalves,
participou, em Brasília, do 2° Encontro Nacional da Promoção Social,
promovido pelo Sistema CNA/SENAR Administração Central nos dias
12 e 13 de abril.

O Brasil foi palco de 19 a 23 de março, em Brasília, de um dos maiores
eventos globais sobre água: o Fórum Mundial da Água, organizado pelo
Conselho Mundial da Água e que acontece a cada três anos. A FAEC e
o SENAR-CE estiveram presentes no evento.

CNA fará cooperação com o Banco do Nordeste
para beneficiar produtores

Dia de Campo do Forrageiras para o semiárido no
município de Boa Viagem
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.

FAEC cria Grupo de Trabalho para debater propostas de
Revitalização da Cajucultura

No dia 9 de abril ocorreu a primeira reunião do Grupo de Trabalho
que decidiu que a cajucultura e sua revitalização seria o tema principal
de um seminário promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado do Ceará-FAEC, com o apoio da CNA e do deputado federal
Raimundo Gomes de Matos, com a participação de representantes das
Federações e do setor produtivo dos estados nordestinos que produzem
caju; CE,RN, PB ,BA e MA.

O Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do
Ceará, Flávio Saboya esteve em Brasília no dia 13 de março, para uma
reunião com o Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil, João Martins e o Presidente do Banco do Nordeste, Romildo
Carneiro Rolim. Na pauta foi discutida a retomada da parceria do BNB
com a CNA e Federações do Nordeste, tendo em vista ao que o Banco
empossou o novo presidente, Romildo Carneiro Rolim.

AGROPACTO: DNOCS expõe suas ações

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

O Diretor do Departamento Nacional de Obras Contra as SecasDNOCS, engenheiro Ângelo José Negreiros Guerra, anunciou, durante
reunião do Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense - AGROPACTO, ocorrida no dia 06/03, que o DNOCS receberá, em breve, 10
máquinas para perfuração de poços no Ceará.
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Balanço 2018
Fevereiro/2018

Janeiro/2018

Ceará inicia plantio de Forrageiras para o Semiárido em
Ibaretama

Posse da Nova Diretoria da FAEC

O Projeto Forrageiras para o Semiárido, coordenado pelo Instituto
CNA, Embrapa e Federações de Agricultura e Pecuária, teve inicio em
11 Unidades de Referencial Tecnológico-URT’s, em nove estados do
Nordeste e de Minas Gerais.

Prorrogada Adesão ao REFIS do FunRURAL até 30 de Abril
Foi aprovado por votação simbólica o relatório da senadora Simone Tebet (MDB-MS) na Comissão Mista que analisa a MP 803/2017 e institui
o Programa de Regularização Tributária Rural. No texto aprovado, o
prazo de adesão ao programa foi alterado para o dia 30 de abril de 2018.
o Programa de Regularização Tributária Rural – PRR foi tema do Pacto
de Agropecuária Cearense -AGROPACTO do dia 6 fevereiro e tendo
como palestra, Auditor Fiscal e Chefe de Arrecadação e Cobranças da
Receita Federal no Ceará, Alexandre Vasconcelos.

Energias Renováeis representam 47,3% da
Matriz Enérgetica Brasileira
A engenheira de energias, Ana
Paula Silva, esteve no dia 20, na
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará-FAEC,
palestrando sobre fontes de energias renováveis, na reunião do
Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense-AGROPACTO.

FAEC participa de posse da Nova Presidente da Frente
Parlamentar da Agropecuária
O presidente do Sistema FAEC–
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, Flávio
Saboya , participou da cerimônia
de posse da deputada federal Tereza Cristina Côrrea Costa Dias,
(DEM/MS) na presidência da
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), realizada no último dia (20), em Brasília/DF. Tereza substituiu o deputado Nilson Leitão.(PSDB/MT).

“Somos um Sistema que, face às recentes modificações ocorridas com
o fim da contribuição sindical obrigatória, provavelmente, irreversíveis,
devamos adotar uma política de Sustentabilidade Sindical que vai requerer uma nova postura de todos nós.”. Palavras iniciais do discurso de
posse do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
do Ceará - FAEC, engenheiro agrônomo Flávio Viriato de Saboya Neto,
ocorrida dia 2 de janeiro, na sede do Sistema FAEC/SENAR-CE.A sessão foi comandada pelo ex-presidente, decano da FAEC, José Ramos
Torres de Melo Filho.

Novos Dirigentes do Sistema FAEC/SENAR
Presidente: Flávio Viriato de Saboya Neto, 1º Vice-Presidente: Rodrigo Diógenes Pinheiro, Vice-Presidente De Administração E Finanças:
Carlos Bezerra Filho, Vice-Presidentes Regionais: Cirilo Vidal Pessoa
(Sertão Central), Eleneide Torres Brilhante de Oliveira (Maciço De Baturité), Emerson Pinto Moreira (Norte), Expedito Diógenes Filho (Médio Jaguaribe), Inácio de Carvalho Parente (Ibiapaba), João Ossian Dias
(Litoral Oeste), Luiz Hildemar Colaço (Litoral Leste), Luiz Mendes de
Sousa Andrade (Baixo Jaguaribe), Moacir Gomes de Sousa (Sertão Dos
Inhamuns), Conselho Fiscal - Titulares: Pedro Maia Rocha Júnior, Elder
Albuquerque Aguiar, Francisco Fausto Nobre Fernandes. Suplentes:
Henrique Matias De Paula Neto, Mário David Ferreira Dias e Victor De
Melo Ribeiro

Representante da FAEC participa da Reunião de Renegociação de dívidas e FUNRURAL em Brasília

O presidente do Sindicato dos Produtores de Quixeramobim-CE e vice-presidente Regional da FAEC, Cirilo Vidal esteve em Brasília onde participou de várias rodadas de negociações com o Ministério da Fazenda,
Casa Civil, inclusive de uma audiência com o presidente Michel Temer,
com vistas a prorrogação por mais um ano da lei 13.340 de 2016 que
tinha vigência até o final de dezembro de 2017.

45 ALUNOS CONCLUEM CURSO TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO
Segundo Informaçōes da Coordenadoria da RedeETec do
SENAR-AR-CE, no ano de 2018, 45 alunos do Curso Técnico em
Agronegócio concluíram seus cursos nos Polos Presenciais do
Sertão Central: Polo de Quixadá (19 alunos) e Quixeramobim
(07 alunos)e outras duas turmas no Polo de Cascavel (08 alunos)
e Fortaleza (11 alunos).
Segundo Carolina Machado, Coordenadora da RedeETec, 3
turmas já concluíram o curso de Técnico em Agronegócio nos
Polos de Fortaleza e Cascavel, totalizando 98 alunos. Em 2018.2
as primeiras turmas do Sertão central concluirão o curso:
A apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso iniciou-se no dia 08/12 nos Polos de Fortaleza e Quixadá, continuando
no dia 15/12, nos Polos de Cascavel, Quixeramobim e Quixadá.
Neste semestre, 2018.2 - 145 alunos foram matriculados nos quatro Polos de Apoio Presencial: Cascavel, Fortaleza, Quixadá e
Quixeramobim.
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Apresentação dos TCC’s:

Quixeramobim
Cascavel

Quixadá
Fortaleza

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)
CRATEÚS

ARACOIABA

MATEUS NUNES DIÓGENES

BARREIRA

ELENEIDE TORRES B. DE OLIVEIRA

(85) 99174.7667

INDEPENDÊNCIA

BATURITÉ

JORGE LUIS ALMEIDA CORREIA

(85) 99242-1232

BERTOLDO UIAQUERÊ DE
OLIVEIRA PAIVA
HENRIQUE MATIAS DE PAULA
NETO
EDUARDO PEIXOTO ROLA
FERREIRA

MONSENHOR
TABOSA

(85) 99825-8951

AURORA
NOVA
RUSSAS

CANINDÉ
CAUCAIA
MARANGUAPE

(85) 99997.2618
(85) 98879.8949

9TAMBORIL

(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

REGIÃO DO CARIRI

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

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

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

CLAUDIO AUGUSTO TEÓFILO
JUNIOR

(88) 99951-9768/ (88) 3665.1586
(85) 99857-1716

REGIÃO NORTE

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

EMERSON PINTO MOREIRA

(88) 99928.0301/ (88) 99405.7000

GRANJA

MÁRIO DAVID FERREIRA DIAS

(88) 99993.4447/ (88) 99217.7649

MASSAPÊ

JOSÉ TUPINAMBÁ V. JÚNIOR

(88) 99955.6915/ (88) 99293-5366
(85) 99202.3797/ (85) 98794-5384

MORAÚJO

ELDER ALBUQUERQUE AGUIAR

SANTANA DO ACARAÚ

PAULO ERCY ARAÚJO

(85) 99988.6194

SOBRAL

FRANCISCO REGINALDO ROCHA
FILHO

(88) 99447-2784

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)
BANABUIÚ

JOSÉ ERNANDO DE OLIVEIRA

(88) 99965-0181

IBARETAMA

CARLOS BEZERRA FILHO

(85) 99198.9826

MADALENA

FRANSCISCO ALMIR FRUTUOSO
SEVERO

MOMBAÇA

FRANCISCO DANÚBIO DE ALENCAR

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

(88) 99493-2726/ (88) 99664-7005
(88) 99604-2545
(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)
JAGUARETAMA

EXPEDITO DIÓGENES FILHO

JAGUARIBE

ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS

(88) 99613.6404/ (88) 98113.8922
(88) 99742.0403

SOLONÓPOLE

REGIÃO CENTRO-SUL
DE

CRATO

LAVRAS DA MANGABEIRA

ACOPIARA

FRANCISCO CHAGAS
CARVALHO NETO

CEDRO

JOSÉ FERREIRA LIMA

IGUATU

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

AURORA
PIQUET
CARNEIRO

MARCÍLIO ROBERTO
FRANCISCO
ERIVANDO MAIA
MACEDO
TAVARES

(88) 98130-9299
(88) 99949.2827/ (88) 3564-0155

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

CRATO
MAURITI

JOSÉ MARIA RANGEL DE
MACEDO

(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) 9969.6011/
(88)94690362
JOSÉ ARTÁLIO BARROSO LEITE
(88)99904-6805
FERREIRA

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO
04.12 – MATEUS NUNES DIÓGENES - SINRURAL Aracoiaba
07.12 – JOSIEL BARRETO DA SILVA - SINRURAL Senador Pompeu
11.12 – EUGÊNIO MENDES MARTINS - SINRURAL Nova Russas
18.12 – HUMBERTO ALBANO MENEZES - SINRURAL Amontada
19.12 – WILAME REIS MAPURUNGA - SINRURAL Viçosa do Ceará
20.12 – MOACIR GOMES DE SOUSA - SINRURAL Independência
30.12 – JOSÉ RUBENVAL S. DE SOUZA - SINRURAL Tamboril
AOS PRESIDENTES E DIRETORES O
SISTEMA FAEC/SENAR/SINDICATOS
PARABENIZA COM VOTOS DE SAÚDE,
PAZ E PROSPERIDADE.

DEPARTAMENTO SINDICAL FORTALECE AÇÃO
NOS SINDICATOS
Como nos anos anteriores, o Departamento Sindical da FAEC esteve ao lado dos Sindicatos Rurais,
orientando, levando informações e promovendo
ações, no sentido de fortalecer cada vez mais suas
atividades juntos aos produtores rurais. Uma das
ações que destacamos em 2018, foi o Seminário
de Sustentabilidade Sindical, realizado durante
três dias no Hotel Amuarama, em Fortaleza, com
a participação do consultor Francisco Ribeiro, que
contou com a participação dos presidentes de Sindicatos, que tiveram a oportunidade de elaborar em
conjunto com a Federação da Agricultura um planejamento estratégico para suas
atividades. Foi um momento muito rico de troca de informações e debates, sugerido
pelo nosso Presidente Flávio Saboya que não tem medido esforços para promover a
manutenção dos nossos sindicatos, através de uma maior oferta de serviços.
Nossos presidentes tiveram também a oportunidade de conhecerem o trabalho de
outros Federações e, participaram em 2018 de vários eventos promovidos inclusive
em outros estados, como foi o caso da EXPOINTER, na cidade de Esteio no Rio
Grande do Sul e da AGRISHOW, em Pernambuco, tendo contato com novas tecnologias. O PECNORDESTE 2018 - Seminário Nordestino de Pecuária, contou com
a participação de mais de 100 caravanas de produtores, todas articuladas e organizadas pelo Departamento Sindical.
Com o apoio da nossa Assessoria Jurídica e Assessoria Técnica, orientamos os produtores sobre renegociação de dividas rurais preenchimento do ITR e do Imposto
de Renda, sobre as mudanças no Cadastro Ambiental-CAR e no Funrural, entre
outras informações.

(*) Maria Nilza Luna Lucas
Chefe do Departamento Sindical da FAEC
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Balanço 2018
Programa Saúde do Homem e da
Mulher atende a 2.202 pessoas
Durante o ano de 2018, o
Programa Saúde do Homem e
da Mulher do SENAR-AR-CE
, atendeu a 2.202 pessoas,
sendo 1.141 homens e 1.061
mulheres. Foram 10 eventos
e mais de 5.600 km rodados.
O Programa é uma das maiores ações de Promoção Social da nossa instituição, diz Carolina
Machado coordenadora de projetos e programas do SENAR-.
Distritos longíquos, onde o acesso a informação e ações de saúde
são precários ou difíceis estão tendo a oportunidade de participarem desta ação. Este ano, foram 11 municípios, de todas as
regiões do estado, onde os locais para acontecerem as ações são
definidos pelo município em comum acordo com o SINRURAL,
nosso grande parceiro.
Essas 2.202 - realizaram exames de papanicolau e PSA,
cuja mobilização foi feita por cada município .A secretaria municipal de saúde também disponibilizou outros serviços para
a comunidade tais como: vacinação, testes rápidos, consultas
médicas com clínicos gerais e médicos urologistas, checagem de
pressão arterial e de glicemia, emissão de RG e de carteira do
trabalho, entre outros.
Para Carolina, a mobilização dos vários setores dos municípios selecionados, dos parceiros e da comunidade local, demonstra que fazemos a diferença, que aquele dia não é somente
um dia de exames médicos, mas um dia em que o homem e
mulher do campo é a estrela do evento e recebe todas as honras
de um dia destinado a ele.

Programa Inclusão Digital Rural
capacita 795 Produtores
Durante o período de janeiro a dezembro de 2018, o
Programa Inclusão Digital do
SENAR-AR -CE capacitou
795 produtores/trabalhadores
rurais e seus familiares, totalizando 113 turmas, com carga
horária total de 2.712 horas/
aulas, nas sedes dos Sindicatos e nos distritos próximos, Os Sindicatos atuantes foram: Aurora, Barreira, Cedro, Coreaú, Granja,
Ibaretama, Iguatu, Jaguaretama, Mauriti, Marco, Morada Nova,
Moraújo, Russas, Senador Pompeu, Tamboril e Ubajara.
O Programa de Inclusão Digital
Rural foi lançado em 2011, com o
objetivo de dar oportunidades aos
produtores, trabalhadores rurais e
seus familiares a estarem conectados com a tecnologia, de forma que
todos aprendam a utilizar o computador, a redigir e formatar documentos, a criar planilhas e acessar a internet e buscar informações que tragam melhores resultados na gestão de seus negócios.
O treinamento possui uma carga horária de 24 horas/aulas,
e abrange o seguinte conteúdo programático: informática básica,
Windows, Word, Excel, internet e e-mails. Dentro do conteúdo,
o instrutor ensina ao treinando o passo a passo de como entrar e
navegar no site do SENAR NACIONAL, a criar email e acessar
outros sites relacionados ao meio rural.
Os treinandos também aprendem a acessar e a se cadastrarem na
plataforma EAD SENAR (Ensino à Distância do SENAR), onde é
ofertado, gratuitamente, vários cursos à distância.

Mensagem de Natal do Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL
Natal chegando, preparações, correria, gastos e outras coisas mais... Aí
vem o Papa Francisco e divulga esse
texto: Esse Papa é realmente diferente!
Olhem só a bela mensagem de NATAL.
O Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa; entretanto se faz necessário o silêncio, para
que se consiga ouvir a voz do Amor.
Natal é você, quando se dispõe, todos os dias, a renascer e deixar
que Deus penetre em sua alma.
O pinheiro de Natal é você,
quando com sua força, resiste aos
ventos e dificuldades da vida.
Você é a decoração de Natal, quando suas
virtudes são cores que enfeitam sua vida.
Você é o sino de Natal, quando
chama,
congrega,
reúne.
A luz de Natal é você quando com uma
vida de bondade, paciência, alegria e
generosidade consegue ser luz a iluminar o caminho dos outros.
Você é o anjo do Natal quan-

do consegue entoar e cantar sua mensagem de paz, justiça e de amor.
A estrela-guia do Natal é você, quando consegue levar alguém, ao encontro do Senhor.
Você será os Reis Magos quando conseguir dar, de presente, o melhor de si, indistintamente a todos.
A música de Natal é você, quando consegue também sua harmonia interior.
O presente de Natal é você, quando
consegue comportar-se como verdadeiro
amigo e irmão de qualquer ser humano.
O cartão de Natal é você, quando a bondade
está escrita no gesto de amor, de suas mãos.
Você será os “votos de Feliz Natal” quando perdoar, restabelecendo de novo, a paz,
mesmo a custo de seu próprio sacrifício.
A ceia de Natal é você, quando sacia de pão
e esperança, qualquer carente ao seu lado.
Você é a noite de Natal quando consciente,
humilde, longe de ruídos e de grandes celebrações, em silêncio recebe o Salvador do Mundo.
Um Feliz Natal a todos que procuram assemelhar-se com esse Natal.

