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PALAVRA DO PRESIDENTE

CNA JOVEM E O AGRINHO

(*) 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

O mês de novembro assinala 
importantes ações do Siste-
ma FAEC/ SENAR/ SINRU-

RAL. Entre elas, destacamos o Encon-
tro com os instrutores do SENAR com 
diversas orientações; reunião do se-
tor produtivo com as indústrias sobre 
o aumento da pauta do leite com en-
caminhamento de providências ao 
governo do Estado, reunião do Con-
selho  de Representantes  da FAEC, 
quando  foi debatido sobre o ICMS na 
iluminação pública e a necessidade 
dos produtores fazerem o recadastra-
mento junto a Ennel e apresentado o 
Programa Bem Mais Agro. Por fim, 
destacamos, a realização no dia 20, 
de um Agropacto especial para apre-
sentar os finalistas do Programa CNA 
JOVEM, oferecendo  modernas e efi-
cientes  contribuições ao setor Agro-
negócio.
         Já no dia 23, realizamos a so-
lenidade de premiação do Programa 
Agrinho. Na ocasião, destacamos 
nossa renovada satisfação de darmos 
inicio à solenidade da referida pre-
miação, em sua 16° (décima sexta) 
edição, com o tema “AGRINHO SAI 
EM DEFESA DA CIDADANIA”. Progra-
ma iniciado em 2003 que no primeiro 
ano, com apenas nove municípios, 
resultou em 433 escolas rurais, com 
a capacitação de 1.951 professores, 
alcançando 44.676 alunos, trabalhan-
do o tema “Agrinho Sai em Defesa do 
Meio Ambiente”, tema este tão signi-
ficativo e necessário para a região da 
Ibiapaba, aonde o Programa iniciou.
          De lá para cá o Agrinho vem 
sendo ampliado, mercê das valiosas 

parcerias, onde destacamos o SE-
BRAE-CE, a TORTUGA, o BNB, os Se-
cretários Estaduais e as Prefeituras 
Municipais, alcançando hoje, a marca 
de 48 municípios atendidos em 1.711 
escolas rurais, envolvendo 9.652 pro-
fessoras e professores, beneficiando 
um total de 196.387 estudantes, nes-
te ano.
          Ao longo desses 16 anos, o Pro-
grama Agrinho, iniciado com o tema 
Meio Ambiente foi acrescentado no-
vos temas, passando a trabalhar com: 
Cidadania, Trabalho e Consumo, Saú-
de e Como Viver Bem no Semiárido, 
todos eles de grande importância na 
formação dos agora jovens e futuros 
cidadãos, com certeza, mais conscien-
tes, transformados pela educação.
            Este ano a solenidade de pre-
miação trouxe mais uma novidade, ou 
seja, a criação do Troféu DESTAQUE 
DO ANO NO PROGRAMA AGRINHO, 
que tem por objetivo homenagear 
uma personalidade que, pelo seu 
comprometimento e apoio na execu-
ção do Programa, muito contribuiu 
para seu êxito no decorrer de uma 
programação anual. A escolha recaiu 
no nome do Secretário do Meio Am-
biente professor Artur Bruno, que 
juntamente com a sua equipe, vem 
dando uma contribuição revelante ao 
programa, inclusive participando da 
Comissão Julgadora dos concursos de 
Redação e Desenho.
        Finalizando, apresento os agra-
decimento a todos quantos colabora-
ram com a programação, as presen-
ças ilustres na solenidade, ao nosso 
corpo de colaboradores do Sistema 
FAEC/SENAR, que muito contribuí-
ram para o sucesso do Agrinho, aos 
Senhores Prefeitos Municipais, aos 
representantes de entidades ligadas 
ao desenvolvimento da agropecuária 
cearense, a imprensa e a quantos vie-
ram prestigiar a nossa solenidade.
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FAEC APRESENTA SUGESTÕES SOBRE CRISE 
HÍDRICA E A RELAÇÃO COM O AGRONEGÓCIO

Produtores e industriais da cadeia 
produtiva do  leite no Estado do 
Ceará,  estiveram reunidos no dia 

13 de novembro, pela segunda vez, com 
o Presidente da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado do Ceará-FAEC, para  
elaborar um documento conjunto que foi 
encaminhado ao  Governo do Estado,  so-
licitando o  aumento da pauta do leite 
vindo dos outros  Estados do país.  
      Segundo os representantes do  Sindi-
lacticinios, Herique Prata Girão e José An-
tunes Mota da Câmara Setorial do Leite 
junto a ADECE,  caso o governo não tome 
essa medida, ocorrerá um aumento no 
preço do produto  no Estado, o que re-
percutirá na mesa do consumidor. Con-
forme informações dos representantes 
do setor de lacticínios, existem hoje mais 
de 20 milhões de litros de leite estocados 
no Ceará.

PRODUTORES DE LEITE E INDÚSTRIA PEDEM 
MAIOR TAXAÇÃO DO LEITE DE OUTROS ESTADOS

         A reunião contou ainda com a participa-
ção  de representantes da Secretaria de De-
senvolvimento Agrário da Secretaria de Agri-
cultura, Pesca e Aquicultura, e do presidente 
do Sindicato de Quixeramobim, Cirilo Vidal, 
onde está concentrada a maior bacia leiteira 
do estado. Flávio Saboya disse que a medida 

            Na qualidade de debatedor no Fórum do 
Agronegócio Cearense, promovido pelo Grupo O 
POVO de Comunicação, o Presidente da FAEC, Flá-
vio Saboya apresentou no dia 14/11, suas conside-
rações sobre o assuntos divididos em três temas: 
Aquicultura, Fruticultura, Agro Industrial Lácteo, 
onde destaca a importância da água e da convivên-
cia produtiva com esse fenômeno natural. No final, 
o Presidente da FAEC apresentou algumas suges-
tões , entre elas: 
- a Criação do Programa Permanente de Desenvolvi-
mento Agropecuário para a Convivência com as Se-
cas, que inclui Projeto de Sensibilização do Homem 
às Mudanças, Projeto de Segurança Alimentar Ani-

mal e a Criação de um seguro específico – Seguro 
Seca – para as atividades econômicas do semiárido 
na área de atuação da SUDENE, com as seguintes al-
gumas definições e coberturas. Confira as principais 
sugestões por tema:
- Aquicultura
Sendo a água o insumo vital para o agronegócio da 
aquicultura, a crise hídrica guarda uma relação inver-
sa com essa exploração, ou seja, maior crise hídrica, 
menor produção.
Com a crise hídrica, hoje, a Produção da Tilápia mal 
chega a 10% da produção no início do período de 
seca, em que o Ceará chegou a ser o maior estado 
produtor do País. Semelhante situação vive a carci-

nicultura, que além dos anos de seca, sofre com a 
chegada da doença da mancha branca, doença de-
vastadora que, embora não afete o ser humano, já 
dizimou muitos viveiros de camarão.
A crise hídrica afigura-se como mal maior, cuja ado-
ção de um estudo aprofundado, em bases técnicas, 
certamente, proporcionaria a Convivência Produtiva 
com esse fenômeno natural, quando em outros pa-
íses semiáridos e mesmo desérticos, o problema da 
produção com a escassez hídrica já foi equacionado.
- Fruticultura
Segundo informações colhidas no site do Centro In-
ternacional de Negócios do Ceará, o Estado conta 
com seis pólos de fruticultura irrigada em 64 municí-
pios, gerando 21 mil empregos, além de ser o quarto 
setor da economia cearense com maior número de 
exportação.
Com certeza, esse relato anterior não retrata a situ-
ação atual, após seis anos em que perdurou a crise 
hídrica.
O que temos de certeza é que a nossa fruticultura, 
nesses anos de seca, foi drasticamente atingida, re-
sultando no fechamento de empregos ou a transfe-
rência de empresas para outros Estado, devido à sus-
pensão das outorgas d’água. Portanto é necessário:
▪ A concessão planejada das outorgas, que propor-
cione segurança ao fruticultor na decisão de investir 
e produzir.
- Agro Industrial Lácteo
I- Leite:
▪ O leite representa quase 50% da produção agrope-
cuária do Ceará;
▪ Somos hoje, apesar das secas sucessivas, o segundo 
produtor do Nordeste segundo o IBGE;
▪ Por outro lado, o preço do leite pago ao produtor 
não é satisfatório;
▪ Também a entrada de leite “in natura” e Longa Vida 
e produtos lácteos provenientes de outros estados, 
sem políticas públicas de proteção.
II- Nossas Dificuldades:
▪ Comercialização da pequena produção de leite e de 
queijo;
▪ Crise do segmento industrial.
III- Criação do Programa Permanente de Desenvol-
vimento Agropecuário para a Convivência com as 
Secas:
▪ Projeto de Sensibilização do Homem às Mudanças;
▪ Projeto de Segurança Alimentar Animal, com os se-
guintes destaques:
Fomento à Produção e Comercialização de Forra-
gens;
Hora de Guardar (Reserva Estratégica Alimentar);
Fomento à Expansão e Produção da Palma Forragei-
ra, nas áreas de sequeiro.
▪ Criação de um seguro específico – Seguro Seca – 
para as atividades econômicas do semiárido na área 
de atuação da SUDENE, com as seguintes distinções 
e coberturas:
Parcelas de Financiamentos Rurais – (custeio e in-
vestimento) vincendas no período e nos municípios 
reconhecidos pelo Governo Federal como em estado 
de emergência;
Garantia pelo Seguro de Renda Presumida – para ir-
rigante no caso de corte do suprimento d’água, face 
a suspensão da outorga pelo governo, principalmen-
te, nas áreas irrigadas destinadas à fruticultura em-
presarial, mantendo, assim, a atividade em caráter 
emergencial;
Silagem e Feno armazenados – seguro de cobertura 
da tonelagem armazenada para a reposição da reser-
va estratégica alimentar do rebanho;
Pasto Nativo e Artificial – seguro de cobertura de 
hectares de pastagens quando as chuvas forem in-
suficientes para reposição, também, condicionados à 
decretação do estado de emergência.

Secretário da Fazenda recebe Comitiva

governamental é necessária, num momento 
de extrema fragilidade do setor, que amarga 
cinco anos de seca, e  que  aguarda por chu-
vas , tendo a maioria de seus reservatórios  
com menos de 30% da capacidade.  

Setor Produtivo e Industrial reunidos na FAEC

  Uma comitiva de produtores representan-
tes da FAEC, da  Indústria , da Câmara Setorial 
do Leite, da Fetraece e da ADECE estiveram 
reunidos no ultimo dia 26/11,  com o Secre-
tário da Fazenda João Marcos, ocasião em 
que apresentaram um estudo detalhado so-
bre os problemas que a cadeia produtiva do 
leite está enfrentando com sérios entraves e  
ameaças de reflexos negativos, inclusive, no 
corte de recepção do leite e redução no pre-
ço hoje pago ao produtor. Os representantes 
querem o aumento do imposto do leite pro-
duzido em outros Estados. 
       Segundo o presidente da FAEC Flávio 
Saboya, o Secretário da SEFAZ recebeu com 
preocupação as informações e prometeu 
marcar uma reunião em breve, com o Gover-
nador Camilo Santana.
        “Saímos muito esperançosos de encon-
trar uma solução conciliatória que atenda a 
todos os elos da cadeia produtiva do leite.”, 
disse Saboya.
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AGRINHO PREMIA ALUNOS, PROFESSORES  E MUNICÍPIOS 
QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO EM 2018

Uma festa da Cidadania, cercada 
de muita emoção, entusiasmo e 
agradecimentos. Foi assim a so-

lenidade  de premiação do Programa 
Agrinho 2018, que encerrou  o ciclo de 
atividades  deste ano e foi realizada no 
dia 23 de novembro,  no Centro de Negó-
cios do Sebrae-Ce, em Fortaleza, com a 
participação dos 48 municípios e cerca de 
500 convidados, entre alunos, professo-
res, coordenadores municipais, secretá-
rios municipais de educação, prefeitos, 
patrocinadores, presidentes de Sindica-
tos rurais e autoridades. Este ano, o tema 
foi  “Agrinho Sai em Defesa da Cidadania” 
e contou com a participação de  1.711 es-
colas da  zona rural,  9.652 professores e 
196.987 alunos.
       Na tribuna de honra, o Presidente da 
Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Ceará -FAEC e do Conselho de 
Administração do Senar - CE, Flávio Viria-
to de Saboya Neto, falou da importância 
do programa que, segundo ele, começou 
atuando em 9 municípios em 2003 e hoje 
está presente em 48 municípios, mas 
que pode  avançar ainda mais, desde que 
haja interesse dos municípios em fazer 
esta parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural- SENAR-CE.  
    O Secretário do Meio Ambiente Artur 
Bruno que representou o governo do 

Estado, falou da tarefa importante de 
respeitar o meio ambiente, de levar edu-
cação às crianças e adolescentes  promo-
ver energias renováveis. “Estou  muito 
orgulhoso com a nossa equipe da SEMA, 
vamos lançar o selo Escola Sustentável e 
as que se destacarem mais serão premia-
das, anunciou Artur Bruno. Ele disse ain-
da estar  comemorando 40 anos de ma-
gistério e feliz de estar participando desta 
festa com seus colegas professores sen-
do reconhecidos e premiados junto com 
os seus alunos. Este ano, foi instituído o 
Troféu  Destaque do Ano do Programa 
Agrinho, entregue ao secretário  Artur 
Bruno,escolhido por unanimidade pelo 
Conselho do SENAR-CE. 
         O evento contou ainda com a  presen-
ça do deputado estadual Sérgio Aguiar, 
do Superintendente do SENAR-CE, Sérgio 
Oliveira da Silva, do Diretor Técnico do 
Sebrae-Ce, Alci Porto Gurgel, da Geren-
te de Território do BNB, Francisca Jeânia 
Gomes, da  Representante do Instituto 
Tortuga, Nataniele Sousa, do Diretor de 
Agronegócio da Adece, Silvio Carlos, da 
Diretora Técnica do SENAR-CE, Kelly Clau-
dio, da Coordenadora do Programa Ger-
mana Moreira, prefeitos municipais de 
vários municípios, que foram representa-
dos pelo vice-presidente da APRECE, pre-
feito de Irapuan Pinheiro, Claudenilton 

Pinheiro. A vice-presidente regional da 
FAEC, Elineide Torres Brilhante, represen-
tou os presidentes de sindicatos. 

Troféu Destaque do Ano Agrinho
         foi entregue pelo Presidente da 

FAEC ao Secretário do Meio Ambiente 
Artur Bruno. 

PREFEITOS E SECRETÁRIOS  DESTACAM 
PROGRAMA 

           O prefeito de Russas, Weber Araújo 
recebeu pelo terceiro ano consecutivo  o 
Prêmio Município Agrinho, e como apoio 
ganhou três computadores que foram 
sorteados entre as escolas da zona rural 
que aderiram ao programa.O prefeito 
de Piquet Carneiro, Bismark Bezerra que 
participou pela primeira vez do Agrinho 
saiu entusiasmado com a energia dos 
alunos da zona rural e afirmou que nunca 
mais vai deixar de apoiar o Agrinho. Já o 
prefeito de Quixeré, Francisco Raimundo 
Santiago, que também foi premiado disse 

Presidente da FAEC e Diretor do Sebrae ao lado dos 
ganhadores do Município Agrinho
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que há vários anos aderiu ao Agrinho por 
reconhecer ter uma metodologia de edu-
cação que ajuda no crescimento dos alu-
nos e professores.  O secretário de Educa-
ção de Cascavel, Francisco Fabio Pereira, 
escolhido em segundo lugar como Muni-
cípio Agrinho, disse que o município e a 
Câmara Municipal aprovaram um projeto 
de Lei instituindo o Dia “ D” da Cidada-
nia,baseado na temática desenvolvida 
pelo Agrinho.  

ENTREGA DAS PREMIAÇÕES

         Pelo sexto ano consecutivo a Coorde-
nação do Agrinho através da Assessoria 
de Imprensa do Sistema FAEC/SENAR-CE 
edita uma Revista especial sobre o Pro-
grana que traz também a relação dos 
agraciados com a premiação, depoimen-
tos e as  Comissões de Avaliação. A edi-
ção foi distribuida com os presentes. 

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL  ENTRE OS MELHORES NA REDAÇÃO  

     A falta de visão, não impediu Gabriel 
Lavor de Araújo, da Escola de Ensino Fun-
damental Onélia Pereira Lavor, do muni-
cípio de Iguatu, de participar do concur-
so de Redação do Programa Agrinho, na 
categoria 8º ao 9º ano, onde fez uma re-
dação em braile por ser deficiente visual. 
Sendo assim, sua redação foi transcrita 
por outra pessoa para facilitar a leitura 
do corretor de redação. Logo no inicio 
ele define:  “Saber atuar para o mundo 
melhorar, saindo em defesa da Cidada-
nia. “Para obtermos um mundo melhor 
e mais igualitário devemos fazer nossa 
parte e exigir o cumprimento de nossos 
direitos e deveres...”. Ele ganhou um tele-
visor de 21’ e a sua professora um com-
putador. 
        Agrinho Sai em defesa da Cidadania. 
O que é ser cidadão? Para o aluno Lucas 
Gabriel Paiva Timbó, do 5º ano, da Esco-
la EMEB. Melquíades Camelo Timbó, do 
município de Ipu, que foi classificado em 
primeiro lugar no concurso de Redação , 
na categoria do 5º ao 6º ano, Ser Cidadão 
é “como devemos ir em busca de nossos 
diretos, sempre exercendo os nossos de-
veres principalmente neste período de 
eleições onde muito se fala e pouco se 
faz...”
       O primeiro lugar do concurso Reda-
ção, na categoria 6º e 7º ano, foi para a 
aluna Darvila Maria Alves Xavier, da Es-
cola Maria Rabelo Martins, no município 
de Morada Nova. O texto foi em forma de 
Poesia. Confira ao lado.

Quero que preste atenção,
que agora eu vou falar,
sobre a Cidadania,
para um lugar melhor tornar 
Temos os nossos deveres
Vamos nos conscientizar
Para que nossos direitos
Possíveis passamos tornar.
Junto com a sociedade
A cidadania vamos mudar
E exigindo nossos direitos
Para um Brasil melhor ficar
A família junto com a escola
realizando uma boa educação no futuro 
bem próspero
tornaremos um bom cidadão
As leis são bem claras
Da cidadania vamos falar
Respeitando as diversidades
Vamos todos reivindicar
Temos que ficar por dentro
Das decisões que vão tomar
Não deixaremos passar por cima de nós
Sem antes nos informar
Agora vou terminar
Precisamos da sua ação
Para melhorar a sociedade
Depende da sua participação

A história do 
Programa 

Depoimentos 
& Opiniões

AGRINHO SAI EM 
DEFESA DA 
CIDADANIA 

AGRINHO SAI EM 
DEFESA DA 
CIDADANIA

Ganhadores 
dos Concursos

Revis
taAgrinho2018

Sistema

       O Agrinho é programa de caráter 
educativo e social realizado há 16 pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- 
Regional do Ceará, com o apoio da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Ceará- FAEC, dos Sindicatos Rurais a 
ela filiados, com o patrocínio do Banco 
do Nordeste, Sebrae e Instituto Tortuga.

SOBRE A PREMIAÇÃO
         A escolha dos premiados ocorre 
através de três  Comissões  de Avaliações, 
formada por técnicos da Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado (Sema),  por  
profissionais de Educação, Administração 
contratados pelo SENAR-CE, seguindo os 
critérios  definidos  por cada concurso.

REVISTA AGRINHO 

       Com a música tema da vitória de Air-
ton Senna, buzinaço e muita comemora-
ção os laureados foram anunciados um a 
um (alunos e seus professores), na medi-
da em que subiam ao pódio para recebe-
rem seus prêmios. Foram no total 40 alu-
nos, 50 professores e 10 Municípios que  
receberam as premiações nas seguintes 
categorias: Desenho (2º e 3º ano) -10 alu-
nos,  Redações  (4º e 5º ano, 6º e 7º ano e 
8º e 9 º ano) -30 alunos  e 30 professores, 
Experiência Pedagógica (10 professores) 
e  Município Agrinho (10 Municípios).
          Tanto os alunos como os professores 
receberam prêmios entre motos, bicicle-
tas, televisores, tablet, e ainda, troféus. 
A Comissão Julgadora dos Concursos, os 
coordenadores municipais e patrocina-
dores também recebem troféus que des-
tacam o tema do Programa, bem como os
apoiadores.  Os 10 municípios escolhidos 
receberam computadores ou impresso-
ras, que foram sorteados durante a so-
lenidade entre as próprias escolas que 
participaram do Programa.

O QUE É O AGRINHO 

Alci Porto do Sebrae-CE, Jeânia Gomes 
do BNB e Nataniele Sousa do Instituto 

Tortuga receberam troféus como patro-
cinadores  do evento.
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Em dia com o AGROPACTO

PROGRAMA CNA  JOVEM: PARTICIPANTES  DESENVOLVEM 
SOLUÇÕES INOVADORAS PARA O CAMPO NO CEARÁ

      Preocupada em inserir no-
vas lideranças no campo para impulsio-
nar ainda mais o setor agropecuário,  a 
Confederação  da Agricultura e Pecuária  
do Brasil - CNA e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural vem realizando, 
desde  2016, um concurso que escolhe 
os melhores  planos de ação dos partici-
pantes. No Ceará, o CNA Jovem se reali-
za pela segunda vez, iniciado que foi em 
2014 e este ano, selecionou seis (6) dos 
13  jovens inscritos.

Jovens e Instrutores estiveram presente na sede da FAEC para receber medalhas e felicitações pelos projetos.

            A apresentação dos seis (6) traba-
lhos foi feita no dia 20/11,  no auditório do 
Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL, durante a 
reunião do Pacto de Cooperação da Agro-
pecuária Cearense - Agropacto, evento pro-
movido a cada 15 dias pela Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, 
coordenado pelo presidente Flávio Saboya. 
Na ocasião ele apresentou como desafio a 
proposta da criação de um grupo com esses 
Jovens da CNA,  no programa de assistência 
técnica e gerencial do SENAR, nos polos de 
atuação no Estado, levando avante a ideia 
de formar futuras gerações no campo e 
quem sabe, futuros presidentes de Sindi-
catos, disse Flávio Saboya. Fiquei impres-
sionado com a qualidade dos trabalhos 
apresentados e com o perfil dos jovens cea-
renses, todos de nível superior e mestrado, 
alguns são  professores, certificou. 
           Cada participante teve entre 10 a 
15 minutos para expor seu plano de ação 
voltado para o desenvolvimento da agro-
pecuária. Após as apresentações foi aberto 
o debate, e, no final, foram  anunciados o 
nome dos três (3) finalistas que irão concor-

rer a etapa nacional, em Brasília, no próxi-
mo ano. 
             Os instrutores do SENAR e membros 
do CNA Jovem no Ceará, Italo Araújo, do 
município de Moraújo e Antônio Moreira 
Barroso, de São Gonçalo, apresentaram o  
programa CNA JOVEM 2018 e anunciaram 
que foram selecionados para participar da 
Rede CNA Jovem Líder, egressos das etapas 
nacionais, com o objetivo de impulsionar 
os projetos e desafios propostos.

te sua inserção no O jovem cadastra sua 
propriedade e visualiza as das proximida-
des e a partir daí, vai monitorar as dificul-
dades que podem ser compartilhadas e 
solucionadas, aumentando o engajamen-
to, 
2° lugar: Renato Mesquita Peixoto - 
Mestrando em Zootecnia e Doutorando 
em Ciências Veterinárias pela UVA, do 
Município de Miraíma
Tema:  Aplicar os preceitos da agricultu-
ra 4.0 aos ovinocaprinocultura da Região 
Norte do Ceará.
Foco: Produção de pequenos ruminantes 
Diagnóstico: O que tem se desenvolvido 
bastante na Região Nordeste se bem ex-
plorados podem aumentar um potencial 
produtivo, no entanto, é preciso a esco-
lha adequada e a otimização do Sistema. 
Estima-se que 90% do aumento da pro-
dução mundial de alimentos terá que ter 
ganhos de produtividade, por isso é preci-
so entrar na agricultura 4.0, com alta tec-
nologia, com conectividade, incrementar 
a produtividade sempre respeitando o 
meio  ambiente, observa-se uma moder-
nidade para o produtor e uma qualifica-
ção da assistência técnica de acordo com 
as necessidades do produtor, usufruir de 
uma tecnologia inovadora e um mapea-
mento completo.
3° lugar: Rodrigo Dias  Silva - formando 
em Agronomia e Mestrando em Zootec-
nia de Massapê. 
Tema: criação de um manual interdisci-
plinar para educação no campo 
Desafio: criar um manual para profes-
sores, para que ele possa adequar seu 
conteúdo de ensino regular nas escolas 
normais  e ou escolas técnicas, criar uma 
equipe para fazer o monitoramento das 
ações, formar profissionais de educação 
aptos a lecionar em escolas do campo e 
escolas agrícolas, melhorar a didática do 
professor em função do seu público alvo. 
Foco: município de Massapê, com exten-
são depois para os municípios de Granja 
e Senador Sá.
Relevância do Projeto:  se dá pela me-
lhoria da qualidade de vida do homem 
do campo, aumento da renda em função 
da otimização de produção, diminuição 
do meio rural, valorização do agricultor. 
Entre as ações concretas, realizou ações 
concretas de horticultura e educação am-
biental.

OS 3 SELECIONADOS E SEUS PROJETOS  
           Conforme explicou a coordenadora 
do CNA Jovem, Germana Moreira, os  cri-
térios de avaliação dos trabalhos  leva em 
conta três aspectos psicopedagógicos: 
cumprimento das instruções de prazo, 
qualidade dos produtos entregues e a ca-
pacidade de liderança. Foram os seguin-
tes os três finalistas selecionados:  
1° lugar: Felipe Alves da Costa - gradu-
ado em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas do Município de Quixeramobim
Tema: Gestor Jovem: o Jovem como pro-
tagonista da gestão rural com o apoio da 
tecnologia no campo
Proposta: Diminuir o êxodo rural devido 
à seca, desenvolver um APP com padrões 
de gamificação para que o jovem aumen-
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medalha) aos quatro palestrantes que 
foram representados pelo articulador do 
Sebrae -CE, economista Rogério Moraes, 
que ministrou uma Oficina sobre Nar-
rativa e Oratória. Ele agradeceu em ter 
podido dar essa contribuição, e parabe-
nizou pelos trabalhos apresentados que 
refletem a face inovadora das propostas 
e a possibilidade de integração com ou-
tros projetos. Foram palestrantes duran-
te a campanha do Programa CNA Jovem 
no Ceará, o presidente do Sindicato das 
Indústrias de Alimentos e Avicultura do 
Ceará - Sindialimentos e presidente do 
Centro Industrial do Ceará, André Si-
queira, o engenheiro agrônomo e vice-
-presidente da FAEC, Rodrigo Diógenes, 
Paulo Jorge e  Rogério Morais, ambos ar-
ticuladores do Sebrae-CE. Os instrutores 
e os finalistas também receberam uma 
medalha.

SOBRE O PROGRAMA  

          O CNA Jovem é desenvolvido 
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR-BRASIL) e a Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA). No  Ceará, a ação é executada 
pela Federação de Agricultura e Pecuá-
ria do Estado do Ceará (FAEC) e SENAR-
-CE. Este ano, foram promovidos três 
encontros, o primeiro em março, para 
informações gerais sobre o regulamen-
to e elaboração dos planos de trabalho. 
O segundo encontro presencial  acon-
teceu em agosto e o último, agora em 
outubro. 
A nível Nacional, além da capacitação, 
os 5 finalistas ganharam uma visita téc-
nica para a China na edição de 2014, 
e conheceram as inovações em Nova  
Zelandia, em 2016. Para participar o jo-
vem deve ter idade entre 22  e 30 anos 
e diploma em curso técnico de nível 
médio ou superior, além de interesse 
no setor agropecuário, o curso teve 
carga horária de 60 horas com duração 
de 9 semanas. 

PRESIDENTES DE SINDICATOS E CO-
ORDENADORES DESTACAM O CNA 

JOVEM 

OS OUTROS 3  FINALISTAS 
1- Érica Araújo Lopes: técnica em Irriga-
ção e Drenagem e em Agropecuária do 
Município de Quixelô. 
 Área Foco: Síndical
Tema: Gestão Auto Sustentável 
Proposta: O Sindicato ter seu próprio 
site, aumentando a visibilidade, o  nú-
mero dos associados que  pagam  a 
contribuição, aumentar a produção, a 
lucratividade dos associados, não ter 
a presença do atravessador, fazer a en-
trega dos produtos de maior volume de 
compra. 
2 - Lucas dos Santos Fonseca: Mestran-
do em Zootecnia do Município de Forta-
leza. 
Tema:  Fornecer Kits em locais urbanos 
e rurais, práticos para produção mensal 
de cebolinha e coentro (cheiro verde), 
alface, pimentão e tomate em locais ur-
banos rurais, no município de Palmácia. 
Foco: que o pequeno produtor se tor-
ne empresário rural, aliando assistência 
técnica contínua e padronização e alian-
do manuais com histórias de sucesso.  
3 - Francisco Caio Vasconcelos: mestran-
do em Zootecnia do Município de Santa-
na do Acaraú, 
Tema: Programa Mais Gestão, Mais lu-
cratividade 
Área de atuação: institucional (através 
de uma parceria  com a FAEC/SENAR/
CE  e outras instituições  como o  Sebrae, 
Secretarias municipais. O mesmo já foi 
apresentado na UVA e EMBRAPA Capri-
nos e Ovinos, com grande aceitação. 
Atividades : caprinoovinicultura, bovino-
cultura de corte 
Local: região Norte do Estado, visa aliar 
gestão e produtividade ao produtor ru-
ral na gestão do negócio, fortalecendo a 
economia no Estado, aliando vários elos 
da cadeia produtiva, propiciando maior 
inclusão do jovem no mercado. 

HOMENAGEM AOS PALESTRANTES, 
INSTRUTORES E FINALISTAS 

             Na ocasião do encontro do Agro-
pacto foram feitas homenagens (placa e 

          O presidente do Sindicato de Iba-
retema, e vice-presidente da FAEC, Car-
los Bezerra Filho, disse que  o programa  
é fantástico, mas  precisa ser engajado 
aos nossos Sindicatos. A coordenadora 
do CNA Jovem no Ceará, Germana Mo-
reira, ressaltou o comprometimento 
de todos com o programa que realizou 
três treinamentos. Já a diretora técni-
ca do SENAR, Kelly Claúdio, enfatizou  
o engajamento dos jovens nos três 
encontros e parabenizou pelos planos 
de ação, sugeriu ainda, a  participa-
ção deles  no Seminário Nordestino de 
Pecuária - PECNORDESTE no próximo 
ano, com sessões de poster, inclusive 
no show room, de 13 a 15 de junho de 
2019.   
         Já o presidente do Sindicato Rural 
de Moraújo, Elder Aguiar parabenizou 
pelo trabalho de cada um, afirmando 
haver  uma expectativa muito grande 
do Novo Governo e espero que esse 
governo atenda realmente às deman-
das do Nordeste, disse. O Sinrural de 
Moraújo é autor do projeto “Doutores 
do Sertão”, e está agora engajado  den-
tro do CNA Jovem, traz muitas coisas 
do pensamento deste programa, que é 
sucessão no campo e transferência do 
conhecimento acadêmico,  disse Elder 
que  sugeriu ao Presidente da União 
dos Municípios do Brasil - UBAM, Al-
mir Guilherme presente ao encontro 
apoiar alguns projetos. 
Jucileide Nogueira, assessora técnica 
da FAEC também parabenizou os traba-
lhos apresentados e estimulou a todos 
a continuarem alimentando seus so-
nhos e fazendo o melhor pelo campo.   
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AGROPACTO divulga exigências tributárias, fundiárias e fiscais 
para a atividade rural em 2019 e Receita apresenta novo Cadastro

            O Pacto de Cooperação da 
Agropecuária Cearense- Agropacto, reali-
zou no dia 6 de novebro,  mais uma reu-
nião quando divulgou e discutiu exigên-
cias tributárias, fundiárias e fiscais para 
a atividade rural em 2019 . A consultora 
da Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado do Ceará- FAEC, Jucileide No-
gueira  foi a palestrante convidada quan-
do esclareceu  entre outros assuntos,  
sobre a obrigatoriedade do  Cadastrado 
Ambiental Rural-CAR, que vai até o dia 
31 de dezembro de 2018 e é obrigató-
rio para todos os imóveis rurais do país. 
     Falou ainda, sobre o ADA - Ato 
Declaratório Ambiental, que re-
duz o Imposto Territorial Rural- 
ITR  em até 100% ao ser declarado. 
        Jucileide Nogueira iniciou  sua fala 
esclarecendo  sobre a certificação e atu-
alização dos imóveis rurais no CNIR  – Ca-
dastro Nacional de Imóveis Rurais e sobre 
o  SIGEF, que é uma ferramenta eletrôni-
ca desenvolvida pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária para 
subsidiar a governança fundiária do ter-
ritório nacional . Imóveis rurais acima de 
100/ha devem obrigatoriamente serem 
georeferenciados e certificados com o SI-
GEF, desde  de 21 de novembro de 2016. 
        Na ocasião  duas técnicas da  equipe 
de cadastro da Receita Federal, Valéria 
Maria Libânio Rebouças e Martina Goyan-
na Leite Silva, participaram do Agropacto,  
quando apresentaram  um novo cadastro 
o CAEPE- Cadastro de Atividades Econô-
micas da Pessoa Física, uma fusão do SRF 
e SRP, que será obrigatório a partir de ja-

neiro de 2019.  
         O Presidente da FAEC, Flávio Sa-
boya demonstrou sua preocupação com 
a complexidade das obrigações dos pro-
dutores e  sugeriu a Receita Federal fazer 
uma maior divulgação do novo cadastro.  
Alguns produtores e presidentes de sin-
dicatos também  manifestaram preocu-
pação com o novo cadastro e sugeriram  
uma parceria com os Sindicatos Rurais 
e o  SENAR-CE no preenchimento desta 
documentação que, na grande maio-
ria necessita da presença de um conta-
dor, inclusive para os demais cadastros.          

            Segundo as técnicas da Recei-
ta Federal, o CAEPF, substituirá o ca-
dastro especifico do INSS (CEI) e foi 
regulamentado  pela  Instrução Normati-
va- IN- 1.825/2015 , tendo  por finalidade 
a atividade econômica da  pessoa física 
desobrigada da inscrição no CNPJ, visando 
o controle das contribuições prevenden-
ciárias resultado da atividade econômica. 
          Segundo a  chefe substituta da equi-
pe de Cadastro, Martina Leite Silva, o pro-
dutor já pode migrar para esse sistema a 

SOBRE O CAEPF

partir de agora, embora a obrigatoriedade 
seja somente a partir de janeiro de 2019. 
           Para o presidente do Sindicato Ru-
ral de Horizonte, Francisco José de Sousa, 
o Agropacto mais uma vez traz um tema 
importante para debate, sugerindo que 
essa nova instrução normativa da Receita 
Federal fosse levada para debate com o 
novo presidente eleito, Jair Bolsonaro.          
          Para ele, quatro coisas estão no mo-
mento trazendo muitos problemas para 
os produtores rurais  como: exigência da 
CGU para que a  DAP - Declaração de Ap-
tidão do Produtor ao Pronaf seja feita a 
cada seis meses, quando anteriormente 
o prazo era de um ano; a disseminação 
da peste suína sem que a ADAGRI  tenha  
pernas  para dar conta do problema,  o 
preenchimento do CAR, endividamen-
to rural e a falta de assistência técnica. 
Já os presidentes dos Sindicatos de Iba-
retama e Monsenhor Tabosa, respectiva-
mente Carlos Bezerra e   Francisco  das 
Chagas Frota Almeida,  destacaram ser im-
portante a parceria destes órgãos com os 
Sindicatos Rurais, pois são preocupantes 
todas essas exigências e, muitas vezes, o 
produtor não tem como  solucionar, sendo 
uma oportunidade de fortalecer o nosso 
Sindicato para fazer os esclarecimentos. 

Os produtores interessados em obter 
maiores informações devem procurar o 
Departamento Sindical da FAEC, situado 
na Avenida Eduardo Girão, 317, bairro 
Jardim América.   Fone: 353580-10.

Duas técnicas da Receita Federal participaram do Agropacto

Jucileide Nogueira expôs no AGROPACTO
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EM DIA COM O SENAR

        Realizado no período de 12 a 
14 de novembro, no Sesc Iparana, 
o Encontro Metodológico dos Ins-
trutores do SENAR/AR-CE. Durante 
a abertura do evento, o presidente 
do Conselho de Administração do 
SENAR/AR-CE e Presidente da FAEC, 
Flavio Saboya, deu boas vindas aos 
mais de cinquenta instrutores partici-
pantes e sinalizou sobre as mudanças 
que irão acontecer a partir de 2019 

SENAR PROMOVE ENCONTRO METODOLÓGICO 
DOS INSTRUTORES

             PESSOAS FORAM ATENDIDAS NO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM 
E DA MULHER EM PEDRA BRANCA

           A Equipe do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural-SENAR-CE, es-
teve no dia 09 de novembro, no Distrito 
de Mineirolândia, município de Pedra 
Branca, onde foram realizadas ações 
de prevenção  ao câncer de próstata no 
homem e de câncer do colo do útero 
na mulher, palestras e outras ativida-
des. Ao todo, 136 mulheres e 107 ho-
mens foram atendidos durante o evento. 
             Estiveram presentes o Presiden-
te da Federação de Agricultura e Pecuá-
ria do Estado do Ceará Flávio Saboya, o 
Superintendente do SENAR-CE Sérgio 
Oliveira, a diretora técnica Kelly Cláudio 
e a Diretora Administrativa Francileite 
Furtado. Também fizeram-se presentes 
autoridades municipais como o prefeito, 

fortalecendo as ações de Assistência 
Técnica e Gerencial nos municípios. 
Já o Superintendente Sérgio Olivei-
ra da Silva destacou a importância 
dos instrutores para o cumprimento 
das metas lançadas para o Programa 
de Trabalho - PAT2019. A gestora da 
Unidade de Arrecadação do Senar, 
Ivoniza Holanda fez uma palestra mo-
tivacional para os instrutores falando 
da importância da Cidadania Rural e 

NOVEMBRO AZUL

o secretário 
de saúde e de 
agricultura e 
os presidentes 
dos sindicatos 
rurais de Mom-
baça, Francis-
co Danúbio e 
Pedra Branca, 
Josiel Barreto. 
            Segundo a 
coordenadora 
de programas 
do SENAR-CE 
Carolina Machado, o evento foi um dos 
maiores promovidos pelo SENAR-CE, que 
além dos exames, ofereceu em parceria 
com a Secretaria de Saúde Município tes-
tes rápidos de HIV e Siflís, vacinação de 
hepatite e gripe, entre outros.  O SENAR 
ofereceu também ações na sala da bele-
za e auto estima, com corte de cabelo e 
manicure e distribuição do kit higiene e 
ainda uma  palestra sobre a importância 
da prevenção do câncer.

da Contribuição Sindical. O primeiro 
dia do evento finalizou com palestras 
proferidas pelo Dr. Paulo Remigio e Dr. 
Anízio de Carvalho, sobre os 25 anos 
de ações do SENAR. O evento prosse-
guiu  com palestra, importância dos 
três agentes do Senar, pelo assessor 
Técnico do SENAR-AC, Marcelo Rebelo 
Mendonça. O referido evento esteve 
sob a coordenação da diretora técni-
ca, Kelly Cláudio.

No mês de novembro, a sociedade se 
mobiliza na luta contra o Câncer de 
Próstata. O SENAR/CE trabalha o ano 
inteiro em prol da saúde do homem 
do campo, com a execução do seu 
programa especial Saúde do Homem, 
que aendeu, no ano de 2018, 587 ho-
mens.

243

Durante o mês de novembro, mais duas 
localidades foram atendidas pelo Progra-
ma Saúde do Homem e da Mulher. No 
dia 29, esteve no Distrito de Panacuí, no 
município de Marco, onde foram aten-
didas 150 mulheres e 141 homens. E no 
dia 30, o programa esteve no distrito de 
Feiticeiro, no município de Jaguaribe.

MAIS DUAS LOCALIDADES 
ATENDIDAS

Presidente da FAEC e Superintendente do 
SENAR em Pedra Branca
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       Para comemorar o dia do Engenheiro Agrônomo, 
a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado 
do Ceara-AEAC, realizou no  dia 24 de novembro,  no 
Salão Iracema do Marina Park Hotel,em Fortaleza, 
um encontro técnico quando ocorreu a entrega da 
medalha Guimarães Duque,  ao Centro de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal do Ceará (CCA-
UFC), recebida  pela  Diretora do CCAA- prof.Sonia  
Pinheiro Oliveira. Na sequência da programação, o 
presidente da  AEAC, Flávio  Barreto de Melo falou 
sobre a importância da categoria e da necessidade de 
maior valorização e  fez o relançamento do Informati-
vo do Engº Agronomo suspenso desde 2001,  seguin-
do-se  informações sobre convênios de prestação de 
serviço da entidade com vários parceiros e adesão 
de novos sócios , palestra da Presidenhe do Sindi-
cato dos Engenheiros,  Maria Helena  Araújo,  sobre 
a tabela de honorários. Segundo ela, hoje mais de 1 
milhão e 400 mil profissionais da  engenharia  estão 
registrados junto ao CONFEA. 
       Em seguida ocorreu a entrega de um documento 
com as considerações dos engenheiros ao represen-
tante do governador Camilo Santana - que estava em 
viagem a Israel- ao Secretário  do Meio Ambiente  Ar-
tur Bruno, precedido por algumas considerações do 
Engº Agronomo ex-reitor da UFC, Antonio Albuquer-
que de Sousa Filho , que foi também fundador da 
Academia Cearense  de Engenharia-ACE . Ele criticou 
a extinção de vários órgãos ligados à agropecuária e 
sugeriu  que o governador nomeasse um engenheiro 
agrônomo para a Secretaria de Desenvolvimento Ru-
ral ,bem como, uma maior valorização da Ematerce, 
criticando que no recente concurso só foram abertas 
27 vagas para a categoria. 
       O encontro técnico foi encerrado com uma pal-
estra magna do Presidente do Banco do Nordeste 
do Brasil Romildo Carneiro Rolim, sobre as açōes do 
Banco, seguindo-se um almoço de confraternização 
da categoria.
        Participaram  ainda do encontro da AEAC  a 
Superintendente do Ministério da Agricultura, Maria 
Luíza Rufino, o  Presidente da ACE- Victor  Frota Pin-
to, diretor do CETREDE,  Francisco de Assis  Melo,  o 
diretor de Agronegócio da ADECE, Silvio Carlos, pri-
meiro secretário da  AEAC, Ubiratan Sales Vieira, os 
ex-reitores da UFC, Cláudio Régis Quixadá e Luis Car-
los Sanders,   Conselheiros do CREA,   representantes 
das câmaras temáticas da agronomia em diversos 
órgãos federais e estaduais.   

AEAC HOMENAGEIA CCA COM  
MEDALHA GUIMARÃES DUQUE 
E ENTREGA  SUGESTÕES  PARA O 

PLANO DO NOVO GOVERNO

       LANÇA BEM MAIS AGRO NO CONSELHO DE 
REPRESENTANTES DA FAEC

          Na abertura da Assembleia Geral do 
Conselho de Representantes da FAEC, 
realizada no dia 22 de novembro, o Pre-
sidente da FAEC, Flavio Saboya informou 
sobre o prazo para a conclusão do Ca-
dastro Ambiental Rural CAR - até o final 
de dezembro e a necessidade dos pro-
dutores preencherem a declaração para 
tonar-se isento do pagamento do ICMs 
sobre a iluminação Publica junto a Enel. 
         Em seguida, foi feita uma apre-
sentação pelo Coordenador do Depar-
tamento Sindical da CNA, engenheiro 
agrônomo Wilson Brandão Diniz Ju-
nior (foto abaixo), de um novo progra-
ma que será lançado em 2019, o Bem 
Mais Agro, um programa de relacio-
namento com os produtores em diver-
sas áreas, com a finalidade de fidelizar 
os que fazem a contribuição sindical. 

             O Bem mais Agro é um programa 
de relacionamento, uma plataforma de 
negócios que vai gerar Agros e pontos 
em diversos serviços como: compra de 
veículos, passagens aéreas, pneus, tá-
xis, etc. Segundo Brandão Junior, a lógi-
ca do retorno será utilizar esses bônus 
em assistência técnica, capacitação, 
turmas exclusivas do SENAR, descon-
tos especiais nas Lojas Bem Mais Agro. 
          O Programa agradou em cheio aos 
presidentes de Sindicatos, conforme re-
lato do presidente do Sinrural de Horizon-

SOBRE O CONSELHO

      O Conselho de Representantes 
da FAEC é formado pelos  primeiro 
Vice-Presidente,  pelo Vice-presiden-
te de Administração e Finanças, pelos 
vice-presidentes regionais e presidentes 
de Sindicatos Rurais.

SOBRE O BEM MAIS AGRO

te, Francisco José de Souza, o Bem Mais 
Agro é programa impactante e novo, 
foi sugerida, inclusive a criação de uma 
criptomoeda do Agro pelo presidente do 
Sindicato  de Marco, Alexandre Pontes. 
             Carlos Bezerra, do Sinrural de Iba-
retama, disse que ele veio em boa hora 
e que será essencial para manter os nos-
sos associados pagando a contribuição 
sindical voluntária. Cândido Neto, Dire-
tor do Sinrural de Itapipoca parabenizou 
a CNA pelo Programa, sendo a logística 
um dos pontos fortes e a internet das 
coisas tem que chegar urgente ao nos-
so Estado. Não existe mais fronteiras. O 
presidente da FAEC ficou entusiasmado 
com o Bem Estar Agro e enviou dois téc-
nicos  para uma capacitação na CNA nos  
dias 27 e 28 de novembro.

CNA



VICE PRESIDENTE REGIONAL: JOÃO OSSIAN DIAS (MORRINHOS)

REGIÃO DE MACIÇO DE BATURITÉ

REGIÃO DO LITORAL LESTE

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

VICE PRESIDENTE REGIONAL: LUIZ HILDEMAR COLAÇO (BEBERIBE)

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

VICE PRESIDENTE REGIONAL: EXPEDITO DIÓGENES FILHO (JAGUARETAMA)

MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

ARACOIABA MATEUS NUNES DIÓGENES (85) 99763-4343

BARREIRA ELENEIDE TORRES B. DE OLIVEIRA (85) 99174.7667

BATURITÉ JORGE LUIS ALMEIDA CORREIA (85) 99242-1232

CANINDÉ BERTOLDO UIAQUERÊ DE 
OLIVEIRA PAIVA (85) 99825-8951

BANABUIÚ JOSÉ ERNANDO DE OLIVEIRA (88) 99965-0181

IBARETAMA CARLOS BEZERRA FILHO (85) 99198.9826

MADALENA FRANSCISCO ALMIR FRUTUOSO 
SEVERO  (88) 99493-2726/ (88) 99664-7005

MOMBAÇA FRANCISCO DANÚBIO DE ALENCAR (88) 99604-2545

ARACATI

BEBERIBE RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO (85)99104-4645/(85) 99137.3393 

CASCAVEL PAULO HELDER DE ALENCAR 
BRAGA (85) 99981-4357/ (85) 99199-1155

LIMOEIRO DO NORTE LUIZ MENDES ANDRADE DE SOUSA (88) 99958.8000

MORADA NOVA FCO EDUARDO B.DE LIMA JUNIOR (88) 99736.8919/ (88)99215-1022

JAGUARETAMA EXPEDITO DIÓGENES FILHO (88) 99613.6404/ (88) 98113.8922

PRESIDENTES DE SINDICATOS RURAIS E VICE-PRESIDENTES REGIONAIS DA FAEC

QUIXADÁ FCO FAUSTO NOBRE FERNANDES (88) 99614.0495

REGIÃO DO CARIRI

AURORA 
JOSÉ MARIA RANGEL DE 
MACEDO

(88) 99729-6508/  
(88) 99998.7374

CRATO FRANCISCO FERNANDES 
FERREIRA (88) 99969.6011/ (88) 3521-6099

REGIÃO DO MÉDIO JAGUARIBE

VICE PRESIDENTE REGIONAL: INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (UBAJARA)

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

HORIZONTE FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA 
(FRANZÉ) (85) 98761-0273/ (85) 3336-6098

REGIÃO DO LITORAL OESTE

AMONTADA HUMBERTO ALBANO DE MENEZES (88) 99955.1178

ITAPIPOCA ANTÔNIO ALVES AGUIAR (85) 99991.7237

MARCO ALEXANDRE MAGNUM LEORNE 
PONTES (88) 99637-0304

MORRINHOS JOÃO OSSIAN DIAS (88) 99951-9768/ (88) 3665.1586

TRAIRI CLAUDIO AUGUSTO TEÓFILO 
JUNIOR  (85) 99857-1716

JOSÉ OSMAR LOPES (88) 99469.4612

COREAÚ EMERSON PINTO MOREIRA (88) 99928.0301/ (88) 99405.7000

GRANJA MÁRIO DAVID FERREIRA DIAS (88) 99993.4447/ (88) 99217.7649

VICE PRESIDENTE REGIONAL: EMERSON PINTO MOREIRA (COREAÚ)

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

MORAÚJO ELDER ALBUQUERQUE AGUIAR (85) 99202.3797/ (85) 98794-5384

REGIÃO NORTE

SANTANA DO ACARAÚ PAULO ERCY ARAÚJO (85) 99988.6194

SOBRAL FRANCISCO REGINALDO ROCHA 
FILHO (88) 99447-2784

REGIÃO DA IBIAPABA

GUARACIABA DO NORTE

IBIAPINA

UBAJARA INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (88) 99953.5382/ (88) 99737-1999

VIÇOSA DO CEARÁ WILLAME REIS MAPURUNGA (88) 99237.1085/ (88) 99617.1673

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

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

REGIÃO DO BAIXO JAGUARIBE

RUSSAS PEDRO MAIA ROCHA JÚNIOR (88) 99450.2819

TABULEIRO DO NORTE

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

CRATEÚS ANTONIO NARCÉLIO DE O. 
GOMES

 (88) 99291.4881/  
(85) 99616-9442

INDEPENDÊNCIA MOACIR GOMES DE SOUSA (88) 99277.8459/  
(88) 99693-8150

MONSENHOR 
TABOSA

FCO DAS CHAGAS FROTA 
ALMEIDA

(85) 8777.4275/                     
(85) 99965-3125

AURORA MARCÍLIO ROBERTO 
MACEDO TAVARES (88)3543.1438/ (88) 9998.7374NOVA RUSSAS EUGÊNIO MENDES MARTINS (85) 99915.5745/  

(88) 3672.1231 

9TAMBORIL JOSÉ RUBENVAL SOARES DA SILVA (88) 992.003494/ 
(88)996.774677

LAVRAS DA MANGA-
BEIRA 

DORIMEDONTE TEIXEIRA 
FERRER FILHO 

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

MILAGRES FRANCISCO WILTON FURTA-
DO ALVES

(88) 99999.1562/                            
(88) 99434-0058

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

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

ACOPIARA FRANCISCO CHAGAS DE 
CARVALHO NETO  (88) 99908.9299

CEDRO JOSÉ FERREIRA LIMA (88) 99949.2827/ (88) 3564-0155

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

AURORA MARCÍLIO ROBERTO 
MACEDO TAVARES (88)3543.1438/ (88) 9998.7374PIQUET CARNEIRO FRANCISCO ERIVANDO MAIA (88) 99859.1737

CAUCAIA HENRIQUE MATIAS DE PAULA 
NETO (85) 99997.2618

MARANGUAPE EDUARDO PEIXOTO ROLA 
FERREIRA (85) 98879.8949

SOLONÓPOLE

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO
01.11 – EXPEDITO DIÓGENES FILHO - SINRURAL Jaguaretama

O SISTEMA FAEC/SENAR/SINDICA-
TOS PARABENIZA OS PRESIDENTES 

COM VOTOS DE FELIZ ANIVERSÁRIO.

REFIS RURAL  - A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicou, no DOU do 
dia 16/11), a Portaria 681/2018 prorrogando até 31-12-2018 o prazo de adesão 
ao PRR – Programa de Regularização Tributária Rural, instituído pela Lei 13.606, 
de 9-1-2018.
Como não haverá expediente bancário em 31 de dezembro, os pagamentos de-
vem ser feitos até o dia 28 de dezembro. Quem já fez a adesão, não precisa se 
recadastrar.
ISENÇÃO DA ENERGIA RURAL – Decreto n º 32.847 , de 30 de outubro de 2018 
que trata da “ Não Incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circula-
ção de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços d Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nas operações de fornecimento de 
energia elétrica por concessionária para consumidor da classe de produtor rural, 
de que trata alínea “b” do Inciso XI do caput do art.4º da Lei n º 12.670 de 27 
de dezembro de 1996,deverão observar as disposições definidas neste Decreto, 
conforme artigo 1º.
De acordo com o Artigo 4º, para fins de reconhecimento da não incidência de que 
trata a alínea “b” do Inciso XI do artigo 4º da Lei n º 12.670 de 1996, será  exigido 
uma declaração da comprovação de sua condição de produtor rural, por inter-
médio de registro expedido por órgão público ou de outro documento hábil que 
comprove o exercício de suas atividades, que poderá ser emitida entre outras, 
pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC .
No artigo 7º deste Decreto, fica determinado que a concessionária da energia 
elétrica deverá encaminhar, no prazo de até 60(sessenta) dias a contar da publi-
cação deste Decreto, aos consumidores da classe rural atualmente enquadrados 
como produtores rurais , com média mensal de consumo nos últimos doze meses 
superior a 140 kwh. Através de formulário do Anexo Único deste Decreto, para 
confirmação de dados cadastrais e comprovação da condição de produtor rural  o 
produtor tem um prazo de 120 dias para comprovar a sua atividade após receber 
a notificação da Enel. Caso o produtor não confirme a condição de produtor rural 
neste prazo, será tributado normalmente, sem direito a isenção.

INFORMES SINDICAIS

14.11 – FCO EDUARDO B. DE LIMA JR. - SINRURAL Morada Nova
17.11 – JOSÉ MARIA RANGEL DE MACEDO - SINRURAL Aurora
24.11 – JOÃO OSSIAN DIAS - SINRURAL Morrinhos

SINDICATOS RURAIS REGULARIZADOS COM A 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL – 2018/2019

Amontada – Aracoiaba – Aurora – Barreira – Baturité – Cascavel – Caucaia 
– Canindé – Coreaú – Cedro – Granja – Horizonte – Ibaretama – Iguatu – 
Independência – Itapipoca – Jaguaribe – Jaguaretama - Lavras da Manga-
beira - Limoeiro do Norte – Maranguape – Massapê – Mauriti – Milagres 
– Mombaça - Monsenhor Tabosa – Moraujo – Quixadá – Quixeramobim 
– Russas - Santana do Acaraú - Senador Pompeu – Tamboril – Ubajara - 
Viçosa do Ceará



INFORME 
SINDICAL

ESCOLA DE MONSENHOR TABOSA RECEBE CURSO SOBRE 
APROVEITAMENTO DA PALMA NA ALIMENTAÇÃO HUMANA

         No período de 16 a 19 de novembro, 
aconteceu um treinamento na Escola Vicente 
Ribeiro do Amaral, com a temática: O Aprovei-
tamento da palma forrageira na alimentação 
humana. O curso foi ofertado pelo Sindicato 
Rural de Monsenhor Tabosa (CE) em parceria 
com o SENAR 

           Segundo a Presidente do SINRURAL de 
Barreira Eleneide Torres, a proposta do curso 
surgiu a partir de um projeto elaborado pelos 
alunos da disciplina de Biologia, sob a orien-
tação da professora Clícia Nascimento, como 
complemento ao conteúdo sobre botânica. 
Participaram do evento: alunos, pais e demais 
membros da comunidade escolar.
        Durante o curso os alunos aprenderam 
como fazer a coleta das raquetes de palma, sua 
higienização, remoção dos espinhos e preparo 
de alimentos líquidos como: Suco de palma 
com limão, e também receitas salgadas: Coxi-
nha de frango com palma, panqueca recheada 
com frango desfiado e palma, dentre outros 
pratos.

         Fim da obrigação de reconhecimento de 
firma, dispensa de autenticação de cópias e 
não-exigência de determinados documentos 
pessoais para o cidadão que lidar com órgãos 
do governo. É o que prevê a Lei 13.726, de 
2018, sancionada e publicada no Diário Oficial 
da União. O texto também prevê a criação do 
selo de desburocratização na administração 
pública e premiação para órgãos que simplifi-
carem o funcionamento e melhorarem o aten-
dimento a usuários.

DISPENSADO O 
RECONHECIMENTO DE FIRMA

         Tratorista, Inclusão Digital, Aplicação de De-
fensivos agrícolas, Avicultura básica, Fabricação de 
Pães artesanais, aproveitamento de frutos, asso-
ciativismo, suinocultura e ovinocaprinocultura. 
Este são alguns dos cursos ofertados pelo SINRU-
RAL de Ubajara. São em média 3 cursos por mês, 
tendo totalizado esse ano mais de 50 cursos, infor-
mou o presidente Inácio Parente..

UBAJARA SINRURAL OFERECE MAIS DE 50 CURSOS EM 2018

SINRURAL HORIZONTE RE-
CEBE TREINAMENTO SOBRE 
CREDENCIAMENTO DO DAP

Motivado pela Controladoria Geral da União 
-CGU, em atendimento ao Tribunal de Contas 
da União devido a muitas denúncias de irregu-
laridades na Emissão das Declaração de Apti-
dão do Produtor Rural -DAP, para que os produ-
tores rurais tenham acesso às políticas públicas 
na área rural e principalmente ao crédito rural 
com taxas de juros e prazos de pagamentos 
adequados, principalmente àqueles que utili-
zam prioritariamente a mão de obra familiar 
no Estado do Ceará em torno de 8 milhões de 
DAPs, terão que ser atualizadas e corrigidas. 
Desse modo, o SINRURAL Horizonte, através 
do Departamento Sindical da FAEC, providen-
ciou seu credenciamento junto ao Ministério 
do Desrnvolvimento Agrário - MDA para emis-
são desse importante instrumento que é a DAP, 
para que os produtores se habilitem as tais po-
líticas. 
      Desse modo, o Presidente do Sinrural Ho-
rizonte Eng Agrônomo Francisco José de Sou-
sa - Franzé e sua Tesoureira Eng Agronoma 
Sylvana de Albuquerque Santana estiveram 
na SDA /Ematerce,  recebendo treinamento 
complementar sobre Elaboração e Emissão de 
DAP com o Coordenador da Área da Ematerce 
Dr José Wilhame Aquino de Sousa. O Sindicato 
de Horizonte doravante prestará mais esse im-
portante serviço aos produtores rurais de Ho-
rizonte no âmbito do nosso Sistema Sinrural/
Faec/Senar

Na Associação Comunitária de Aningas, no mu-
nicípio de Horizonte, ocorreu mais um Curso de 
Aproveitamento de Caju na Alimentação Humana 
patrocinado pelo Sistema SINRURAL/Faec/Senar 
com o apoio da Sumape/PMH.I Curso e foi minis-
trado pela instrutora Geralucia da Cocepat sendo 
capacitadas 15 pequenas produtoras rurais

CURSO DE APROVEITAMENTO DE CAJU EM ANINGAS

PRESIDENTE DO SINRURAL QUIXEMAMOBIM PARTICIPA DE 
ORIENTAÇÃO SOBRE DÍVIDAS DO PRODUTOR RURAL

No dia 07 de novembro, o presidente do 
Sindicato Rural de Quixeramobim, Cirilo 
Vidal Pessoa, reuniu-se com o Dr. Nelson Fra-
ga, especialista em crédito rural para tratar 
de assuntos de interesse do produtor rural 
e também sobre a MP 842 (Lei da Renego-
ciação de Dívidas Rurais do Nordeste), na 
qual a informação recebida é que o Tesou-
ro Nacional estar solicitando o veto total. 

       Durante a reunião, Dr. Nelson deu dicas e 
orientou os produtores rurais informando so-
bre um fato muito importante que é ficarem 
atentos em relação à Lei 13.606 do art. 36. Se-
gundo Nelson, o prazo previsto na Resolução 
nº 4660 para adesão é de 180 dias da data 
da publicação da Resolução e ainda indaga 
“esse prazo irá encerrar no dia 13 de novem-
bro de 2018”. Com base em suas explicações, 
os produtores rurais que estão negociando 
ou pretendem negociar essas dívidas com 
os bancos, é muito importante que proto-
colem uma correspondência até o dia 13 de 
novembro deste ano, formalizando o pedi-
do. Ou seja, o produtor deve está atento ao 
prazo de adesão para formalizar a operação. 
 


