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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL:
UM NOVO TEMPO NO
SENAR DO CEARÁ

FAEC LEVA COMITIVA DE PRODUTORES E DIRIGENTES
SINDICAIS PARA VISITA DA MINISTRA À IBIAPABA
PECNORDESTE ABRE INSCRIÇÃO PARA TRABALHOS CIENTÍFICOS

PALAVRA DO PRESIDENTE

A VISITA DA MINISTRA AO NORDESTE E AO CEARÁ

A

convite do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, participamos, no dia 15 de
fevereiro último, da visita oficial da Ministra
do MAPA Tereza Cristina Corrêa da Costa
Dias, ao Nordeste, especialmente ao Estado
do Ceará, onde visitou três importantes empreendimentos: a área de produção de rosas
e flores temperadas da Fazenda Reijers, na
Zona Rural do município de São Benedito; as
instalações e área de produção de acerola
orgânica e de processamento e fabricação
de vitamina C da Fazenda Amway Nutrilite
do Brasil, em Ubajara e uma visita técnica à
sede da Granja EMAPE de produção de aves
e ovos, no município de Tianguá, de propriedade do deputado federal Roberto Pessoa,
seguindo-se um encontro com empresários,
produtores rurais, lideranças do agronegócio e lideranças políticas, entre as quais destaco a deputada estadual Fernanda Pessoa e
o prefeito de Cedro e Presidente da APRECE
Francisco Nilson Alves Diniz.
Nossa comitiva foi composta pelo 1º Vice-Presidente da FAEC, Rodrigo Diógenes, pelo
Presidente do Sindicato Rural de Viçosa do
Ceará, Willame Reis, o Vice-Presidente Regional da Região da Ibiapaba e Presidente
do Sinrural de Ubajara, Inácio Parente, o
Vice-Presidente da Região Norte e Presidente do Sinrural de Coreaú, Émerson Pinto, o
Vice-Presidente Regional do Sertão Central
e Presidente do Sinrural de Quixeramobim,
Cirilo Vidal e o Presidente do Sinrural de
Horizonte Francisco José de Sousa, acompanhado do Diretor da ASCAJU, Wagner Jucá.
Na ocasião, fizemos a entrega do convite
para que a ministra participe como palestrante magna da abertura do XXIII Seminário
Nordestino de Pecuária – Pecnordeste, no
dia 13 de junho, no Centro de Eventos do Ceará. O tema do Pecnordeste deste ano, será
Tecnologia e Inovação para uma Pecuária
Competitiva. Tivemos ainda a oportunidade
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de ressaltar para a Ministra vários assuntos
de interesse do setor produtivo, incluindo
a taxação do leite UHT vindo de outros estados e até de outros países, oportunidade
em que solicitamos, também, apoio para os
programas de modernização do algodão e
da cajucultura, dentre outros temas.
A atividade leiteira é, sem sombra de dúvida, um assunto que merece a atenção do
Ministério. “A atividade leiteira representa
quase 44% do valor bruto da produção pecuária no Estado. Nós somos hoje, o segundo
maior produtor de leite da Região Nordeste,
crescemos num período crítico de seca, o
que demonstra as potencialidades do semiárido cearense. Segundo dados do IPECE/
IBGE, a atividade agropecuária representou
27,20% da produção no Estado, e 3,86% do
PIB, no terceiro trimestre de 2018.
A visita da Ministra faz parte de um projeto de desenvolvimento do semiárido nordestino, e ficou patente que a titular da Pasta está sensível à problemática da Região.
As questões relativas semiárido nordestino
vêm sendo trabalhadas, também, pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA, através do presidente João Martins
da Silva, que é um baiano e sabe, como nós,
que a Região tem que ser tratada de forma
diferenciada.
João Martins já afirmou diversas vezes que
a CNA tem um projeto com o Ministério da
Agricultura para o desenvolvimento do Nordeste e que, no último dia 6 de fevereiro, esteve reunido com a Ministra Tereza Cristina
e com o embaixador de Israel no Brasil, Yossi
Shelley, para discutir medidas para o uso racional da água e tecnologias para a produção
agropecuária no semiárido. Israel é referencia em tecnologia de dessalinização, reuso
de água para abastecimento e consumo da
população e em agricultura irrigada. Nesse
contexto, a idéia é agregar conhecimento,
pesquisa e tecnologias produzidas no Brasil
e em Israel por meio de um grupo de trabalho que será criado, para buscar as melhores
soluções para os produtores.
Diante das ações iniciais, a FAEC acredita
que no atual governo, contando com a sensibilidade de uma Ministra ligada ao setor
agropecuário, as principais demandas serão
atendidas.

Presidente da FAEC

(*) 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

Fale conosco
www.faec.org.br | www.senarce.org.br
(85) 3535 8038
faecsenar @ imprensa@faec.org.br
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Em dia com o AGROPACTO

SENAR OFERECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL
GRATUITA A 760 PRODUTORES EM 2019

A reunião do Agropacto foi coordenada pelo vice-presidente da FAEC Rodrigo Diógenes e apresentada pelo superintende do Senar Sérgio Oliveira da Silva

O Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural- SENAR/ Administração Regional do

Ceará deu inicio no último mês de fevereiro
a uma nova fase do Programa de Assistência Técnica e Gerencial - ATeg no Estado,
usando uma metodologia e recursos próprios que deverá beneficiar este ano, 760
produtores rurais , divididos em 20 grupos
de atividade, em 38 Municípios sob a Cooordenação dos Sindicatos Rurais. O anúncio foi feito pelo Superintendente do SENAR-CE, Sérgio Oliveira da Silva, no último
dia 12 de fevereiro, durante uma reunião
do Pacto de Cooperação da Agropecuária
Cearense- AGROPACTO, evento promovido pelo Sistema FAEC/ SENAR, e que reúne
representantes do setor publico e privado.
Segundo Sérgio Oliveira, durante 25 anos
o SENAR trabalhou fortemente a capacitação profissional rural, mas esse ano, o carro-chefe será a assistência técnica e gerencial, que inclui ações de capacitação, mas
oferece também ao produtor, um acompa-

CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS

Para ampliar suas ações focada na
assistência técnica e gerencial , o SENAR/CE abriu desde o dia primeiro
de fevereiro edital de credenciamento para profissionais com interesse em prestação de serviço em
Assistência Técnica e Gerencial , cujo
conteúdo está postado no site www.
senar.org.br (Edital No 01/2019)
. Podem se inscrever engenheiros
agrônomos, zootecnistas e técnicos
agrícolas e o valor da hora aula, será
pago ao técnico de campo conforme
ação projeto da ATeG.

nhamento contínuo, levando-o a perceber
que a propriedade rural é uma empresa
como outra qualquer, mas que trabalhada
profissionalmente poderá aumentar a produtividade e gerar mais renda . Há seis
anos o programa ATeg do SENAR chegou
para suprir uma lacuna deixada com a dissolução da Embrater e hoje está presente
em diversos estados. Visitei os estados do
Maranhão e Bahia e pude sentir de perto
que a metodologia do SENAR está trazendo
excelentes resultados, disse o Superintendente .
No Ceará, a primeira experiência com a
metodologia do Programa ATeg teve início
em 2015 através de uma parceria com o
Sebrae com o programa Sertão Empreendedor, que atendeu a 461 propriedades,
770 produtores em 38 municípios, com
resultados altamente positivos na cadeia
produtiva da bovinocultura de leite, que
foram trabalhados durante dois anos e
conseguiram atravessar anos seguidos de
seca, com sustentabilidade. (Ver exemplos

FLUXOGRAMA DE
TRABALHO
Dentro do fluxograma
de trabalho, um técnico
de campo deverá acompanhar entre 20 a 25
propriedades, visitando
cada propriedade assistida uma vez por mês,
durante quatro horas. O
Programa disponibiliza
também um Supervisor,
que vai acompanhar 15
técnicos de campo.

na página seguinte).
A reunião foi coordenada pelo vice-presidente da FAEC, engenheiro agrônomo Rodrigo Diógenes e contou coma participação
de diversos produtores, empresários representantes do agronegócio cearense,
presidentes de sindicatos rurais e técnicos
de diversos órgãos ligados à agropecuária. Também esteve presente a  técnica do
Departamento Sindical da CNA, Arlete Salles, que conversou sobre o Sistema de Gestão Sindical- SG-Sindical e o programa Bem
Mais Agro, da CNA.
20 GRUPOS DE PRODUTORES
POR SINDICATO
As ações serão executadas com20 grupos de produtores reunidos em torno de
uma cadeia produtiva, indicados pelos
Sindicatos que serão trabalhados durante
dois anos. Além da assistência técnica e
gerencial, cada grupo receberá no mínimo
seis (6) cursos de capacitação profissional
rural e ou promoção social, de acordo com
a cadeia produtiva trabalhada, participam
de dias de campo e missões técnicas. Para
o cumprimento de todas as etapas de trabalho, os técnicos de campo (instrutores)
e supervisores do SENAR realizarão visitas
contínuas, com duração mínima de quatro
horas a cada propriedade assistida, e os supervisores atendem a uma média de 15 a
20 propriedades mensalmente , proporcionando um atendimento personalizado às
demandas de cada produtor.
OS MUNICÍPIOS E AS
CADEIAS PRODUTIVAS
Trinta e oito Sindicatos Rurais filiados à
FAEC assinaram o Termo de Adesão e Com-

COMO FUNCIONA A ATEG
A ATEG conta com uma meDiagnóstico produtivo individualizado
todologia própria e inovadora, Avaliação
Planejamento
que tem por objetivo dissemi- Sistemática de
Estratégico
nar novas tecnologias e formas Resultados
de manejo que possibilitem ao
produtor obter maior conhecimento sobre a sua atividade,
permitindo o desenvolvimento do seu negócio. Além das Capacitação
Adequação
técnicas de manejo da pro- profissional
Tecnológica
complementar
dução, o Programa realiza o
acompanhamento gerencial das propriedades rurais, controlando
custos e medindo os resultados econômicos das atividades, fundamentado em cinco etapas de trabalho: diagnóstico produtivo, planejamento estratégico, adequação tecnológica, capacitação profissional complementar, avaliação sistemática de resultados.
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promisso ao Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural ATeG. Conheça os Sindicatos e suas respectivas cadeias produtivas:
Amontada (Fruticultura), Aracoiaba (Fruticultura), Aurora (Apicultura), Banabuiú, Baturité (Fruticultura), Beberibe (Fruticultura),
Canindé (Caprinocinocultura), Cascavel (Fruticultura), Caucaia (Avicultura), Cedro (Ovinocaprinocultura), Coreaú (Avicultura), Crateús (Caprinocinocultura), Crato (Bovinocultura), Granja (Caprinocinocultura), Horizonte (Fruticultura), Ibaretama (Bovinocultura),
Iguatu (Apicultura), Independência (Caprinocinocultura), Itapipoca
(Fruticultura), Jaguaretama(Bovinocultura), Jaguaribe (Bovinocultura), Lavras da Mangabeira (Caprinocinocultura), Limoeiro do
Norte (Avicultura), Marco (Fruticultura), Mauriti (Apicultura), Milagres, Mombaça (Apicultura), Monsenhor Tabosa (Caprinocinocultura), Morada Nova (Bovinocultura), Moraújo (Fruticultura), Morrinhos (Fruticultura), Nova Russas (Caprinocinocultura), Piquet
Carneiro (Bovinocultura), Quixadá (Bovinocultura), Quixeramobim
(Bovinocultura), Russas, Senador (Bovinocultura), Tamboril (Caprinocinocultura), Trairi (Fruticultura), Ubajara (Fruticultura) e Viçosa
do Ceará.

EXEMPLOS DE CASOS DE SUCESSO DA ATeg No CEARÁ

OPINIÃO
Agência Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural - ANATER
Para o Diretor Técnico da ANATER - Agência Nacional
de Assistência Técnica e Extensão Rural, José Maria Pimenta, que participou do AGROPACTO, a metodologia
de assistência técnica do Senar é importante, primeiro
pela freqüência e assiduidade e por estar espelhada
nos casos de sucesso. “Assistência Técnica de produtor
rural tem que ser igual a namoro de menino novo, ser colada, disse Zé
Maria Pimenta.

Câmara Setorial do Agronegócio
O presidente da Câmara Setorial do Agronegócio,
Amilcar Silveira ficou satisfeito com o programa porque o grande foco da ATEG/Senar é de fato o negócio.
A idéia é que as propriedades rurais trabalhem como
empresas rurais, saiam do improviso e partam para ser
uma empresa de fato, com visão empreendedora e a
assistência técnica do SENAR trabalha dentro dessa metodologia.

Um dos casos de sucesso
da ATeG no Ceará mostrado
Banco do Nordeste do Brasil - BNB
no Agropacto foi a Fazenda
Retiro, localizada em Morada
A gerente de Agronegócio da Superintendência
Regional do BNB, Jeania Gomes ofereceu o apoio do
Nova. No local, houve a imBanco ao programa ATEG e informou que a Instituição
plantação de capineira para
está trabalhando com 1.300 produtores em várias
pastejo rotacionado, capim
regiões do Estado, dentro do Prodetec- Programa de
tanzânia, palma adensada,
Desenvolvimento Territorial, onde se sente a ausência
adubada e irrigada. Com a implantação de um controle financeiro
de uma política de assistência técnica e gerencial, e que o SENAR poderá
zootécnico, a produção de leite passou a custar 0,75 centavos por contribuir muito com esse grupo.
litro, gerando um lucro de 1.800 reais por mês. Foi demonstrado a
evolução da adoção do uso da ordenha mecanizada, desde sua condição inicial até sua mudança em três anos de assistência técnica
e gerencial. Outro exemplo de sucesso que teve o acompanhamento da Metodologia ATeG ocorreu na Fazenda Taboca, no município
de Senador Pompeu, onde o produtor Francisco Welington fez a implantação de bezerreira tropical, permitindo um novo manejo
dos animais e reduzindo a mortalidade em 100% e os custos em 30%. Além disso, adotou o manejo diferenciado para vacas de alta
produção, elevando a média de produção para 2 kg/dia por vaca.

FAEC LEVA COMITIVA DE PRODUTORES E DIRIGENTES
SINDICAIS PARA VISITA DA MINISTRA À IBIAPABA
O Presidente da FAEC, Flavio Saboya levou uma boa comitiva
à Ibiapaba, para a visita da Ministra do MAPA, Tereza Cristina. A
comitiva foi composta pelo vice-presidente da FAEC, Rodrigo Diógenes, pelos presidentes dos Sindicatos Rurais de Ubajara, Inácio
Parente, de Viçosa do Ceará, Williame Reis e do vice -presidente
Tarcisio Fontenele, do Vice-Presidente Regional da Região Norte
e presidente do Sinrural de Coreaú, Emerson Pinto, do Vice-Presidente da Região do Sertão Central e presidente do Sinrural de
Quixeramobim, Cirilo Vidal, do presidente do Sinrural de Horizonte, Franzé de Sousa e do presidente do Sinrural de Sobral Reginaldo
Rocha.
Na ocasião, foi feita a entrega do convite para que a ministra participe como palestrante magna da abertura do XXIII Seminário Nordestino de Pecuária – Pecnordeste, no dia 13 de junho, no Centro
de Eventos do Ceará. O tema do Pecnordeste deste ano, será “Tecnologia e Inovação para uma Pecuária Competitiva”, disse Saboya.
O vice-presidente da FAEC, Rodrigo Diógenes, que acompanhou
a comitiva, ressaltou que após um longo período um ministro da

4

| União Rural - Informativo FAEC/SENAR

agricultura visita o Ceará, o que demonstra o interesse do atual governo pelo Nordeste. Segundo ele, a ministra Tereza Cristina ficou
impressionada com as potencialidades do agronegócio cearense e
saiu com uma boa impressão com os projetos que conheceu voltados para a floricultura, fruticultura e avicultura.

CONSELHO GESTOR DAS CÂMARAS SETORIAIS DA
ADECE REÚNE REPRESENTANTES

GRUPO DE TRABALHO PARA CADEIA
PRODUTIVA DO LEITE

Aconteceu no dia 7 de fevereiro a instalação e primeira
reunião do Conselho Gestor
das Câmaras Setoriais e Temáticas da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará
(Adece). A FAEC esteve representada pelo seu presidente Flávio Saboya e na ocasião, foram definidas as ações a serem gerenciadas juntos às diversas Câmaras. A
nova dinâmica das Câmaras Setoriais e Temáticas do Ceará foi toda
alinhada às Rotas Estratégicas Setoriais desenvolvidas pela FIEC
por meio do Observatório da Indústria e duas novas câmaras foram criadas com base nas Rotas de Economia do Mar e Economia
Criativa. O novo modelo vai trabalhar com 21 câmaras, quando anteriormente eram 28.

Depois de duas reuniões, uma no
dia 24 de janeiro e outra no dia 06
de fevereiro, o grupo de trabalho
para desenvolvimento da cadeia
produtiva do leite coordenado pela
FAEC vai propor ao Secretário de
Desenvolvimento Econômico e do
Trabalho-SEDET, Maia Junior, a oficialização do grupo para discutir a cadeia produtiva do leite, em função de
ser a mais importante em relação ao tamanho e a produção e a que apresenta maiores demandas. O presidente do Sindilacticínios, Henrique Girão
avalia que o aumento de 10 centavos na pauta do leite UHT concedido recentemente pela Secretaria da Fazenda, após gestões desse grupo, aliviou a
industria que está com uma produção excessiva de leite. O próximo passo é
estender este beneficio para outros produtos lácteos, como queijo, iorgurte
e manteiga, disse Henrique Girão.

ENTIDADES PROPÕEM RETOMADA DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ALGODÃO NO CEARÁ

Preocupados com a continuidade do programa de modernização
do algodão no Ceará, as entidades que compõem o programa estiveram reunidos nos meses de janeiro e fevereiro deste ano na sede
da FAEC para discutir a retomada das ações. Segundo Flávio Saboya,
esse projeto foi iniciado ano passado pela SEAPA, que foi absorvida
pela SDE, por isso, o grupo que idealizou o Programa ano passado
resolveu reestruturá-lo e apresentar uma nova proposta principalmente, voltada para o financiamento rural através do FNE, incluindo

EM DIA COM O SENAR

TREINAMENTO METODOLÓGICO CAPACITA
INSTRUTORES

Depois de concluir a primeira etapa online do Treinamento Metodológico dos Instrutores(TMI), o SENAR/AR/CE, realizou durante o dia
18 de fevereiro, a parte do treinamento introdutório nas áreas de FPR
(Formação Profissional Rural) e PS (Promoção Social). Doze instrutores participaram da capacitação que foi ministrada pela diretora técnica Ana Kelly Claudio Gonçalves, com a participação das supervisoras
Roberta Sá e Mariana Menezes e da pedagoga Karilena Montenegro.
“Estamos iniciando um novo ciclo de atividades voltadas para as
ações de assistência técnica e gerencial, sem no entanto, esquecer as
ações de FPR e PS, por isso, é importante que os nossos instrutores

a assistência técnica e gerencial do SENAR, uma das preocupações,
pois há necessidade permanente de vigiar a entrada do bicudo no
Estado, que dizimou a cultura do algodão. O programa foi iniciado em três municípios: Quixadá, Quixeramobim e Senador Pompeu.
Na última reunião foi discutida uma pauta que visa a celebração de um
Acordo de Cooperação Técnica com os entes envolvidos entre eles, a
SDA, Ematerce, Embrapa, Adagri, Adece, Fiec, através do Sindialgodão
e a própria Federação da Agricultura e o Senar-CE, Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico
do Trabalho - SEDET, dirigida pelo Secretário Maia Júnior.
Participaram da reunião, o Chefe Gral da Embrapa Agroindústria
Tropical, Lucas Leite, Marcos Montenegro da FIEC/ Sindicato do Algodão, Claudio Matoso Vieira Lima e José Bartolomeu Cavalcante, da
EMATERCE, Sérgio Oliveira da Silva, Superintendente do SENAR -CE, e
a Gerente de Negócios do BNB, Jeania Gomes. (Foto)

estejam preparados para esta nova fase, que temos certeza marcará
época no atendimento diferenciado aos nossos produtores, disse a
Diretora Técnica Kelly Claudio. Este ano, a Diretoria Técnica já realizou
três capacitações para os instrutores: uma em administração rural, outra em gestão ambiental e recentemente, na área metodológica de
FPR e PS.
SENAR TEM DUAS NOVAS SUPERVISORAS

Com vistas ao cumprimento de suas
ações frente ao novo programa de assistência técnica e gerencial, o SENAR/ AR/
CE contratou este ano, duas novas supervisoras. A engenheira agrônoma Mariana
Menezes, que possui mestrado em Engenharia Agricola e já era instrutora da Casa
desde 2014, trabalhando na área de Fruticultura, Olericultura e programas especiais como Mulheres em Campo,
Negócio Certo Rural, Metodologia ATeG e foi instrutora do Cadastro Ambiental Rural. A outra nova supervisora é a Zootecnista Roberta Sá, com
MBA em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Entrou desde
o Projeto Aprisco, projeto em que se trabalhava Ovinos e Caprinos, em
meados de 2005. Desde lá, vem ministrando cursos e programas especiais
como Empreendedor Rural, Negócio Certo Rural e Mulheres em Campo,
Metodologia ATeG.

Dezembro 2018 |

5

ESPAÇO DO

PECNORDESTE
O XXIII Seminário Nordestino de Pecuária é uma promoção do Sistema FAEC/SENAR/SEBRAE-CE e acontece de 13 a 15 de Junho no Centro de Eventos do Ceará

COORDENADORES SETORIAIS
DISCUTEM TEMAS DAS PALESTRAS E DOS CURSOS
DO PECNORDESTE 2019

O Coordenador Geral do XXIII Seminário Nordestino de Pecuária- PECNORDESTE, engo agrônomo Rodrigo Diógenes, reuniu no dia 25 de janeiro, todos
os coordenadores setoriais do evento, para apresentação dos temas das palestras e cursos em salas de aula que serão ofertados esse ano. Cada um dos
nove coordenadores fizeram a apresentação dos temas das palestras e dos
palestrantes que serão convidados Ano passado foram mais de 100 palestras
e este ano o número poderá ser maior.
Uma das novidades deste ano será a realização de mini-cursos com duração de um dia, sobre produção de ovos caipira, nos dias 14 e 15. Além disso
haverá cursos de 12h em três segmentos, sendo eles apicultura, suinocultura
e Pet - pequenos animais. Haverá também um Festival do Queijo e um Show
de Tecnologias Agropecuárias.
Para participar acesse o site do Pecnordeste, faça sua Inscrição, preenchen-

do o formulário e envie uma foto ou um vídeo do
trabalho a ser apresentado durante o evento. Os
trabalhos selecionados serão expostos dentro da
Feira de Produtos e Serviços Agropecuários. Outra
novidade este ano, é apresentação de trabalhos
científicos , cujas inscrições estão abertas desde o dia
28 de janeiro e prosseguem até o dia 30 de março.
As inscrições estão sendo feitas diretamente no site:
Coordenador
pecnordestefaec.org.br. (ver edital)
Rodrigo Diógenes,
Segundo Rodrigo Diógenes a prioridade na proVice-Presidente da FAEC
e coordenador-geral do
gramação é com relação aos assuntos voltados para
PECNORDESTE
a temática central do PECNORDESTE: Tecnologia e
Inovação para uma Pecuária Competitiva- buscando uma pecuária sustentável, para que o produtor possa ter uma significativa mudança na sua rotina
de trabalho e na sua propriedade. Na ocasião, Rodrigo Diógenes anunciou o
Coordenador dos Trabalhos Científicos, que será o médico veterinário, vice-presidente Regional da FAEC e Presidente do Sindicato Rural de Coreaú.
COORDENADORES SETORIAIS
Coordenadores Setoriais:Vinícius Araújo de Carvalho (Apicultura), Antõnio da
Costa Albuquerque Filho (Aquicultura e Pesca), Lúcia de Fátima Sá Gondim
(Artesanato), André de Freitas Siqueira (Avicultura), Mateus Diógenes (Bovinocultura), André Luiz Nogueira de Medeiros (Caprinovinocultura), Rodrigo de
Freitas Souza (Equinocultura), Tiago Silva Andrade (Suinocultura), Juniar Ellyan
(Turismo Rural), Emerson Pinto Moreira (Trabalhos Científicos) e Amilcar Silveira
(Exposição de Animais)
Coordenadores Técnicos: Ana Kelly Cláudio Gonçalves (Oficinas Vitrine), Anízio
de Carvalho Júnior (Espaço Gastronômico), Carolina Machado Barroso (Responsável Técnica da Exposição e Coordenadora do Showroom Agropecuário), Lauro
Ramos Torres de Melo Filho (Oficinas Festival do Queijo), Eduardo Queiroz de
Miranda (Trabalhos Científicos), Germana Moreira Rocha (Operacional Trabalhos Científicos), Henrique Matias (Apoio EXPOPEC).

Se você
tem
uma
te c n o l o g i a
acessível,
sustentável e
aplicável ao
agronegócio, garanta
sua inscrição
até o dia 10
de maio e
participe do
showroom
agropecuário
do PECNORDESTE.

SEMINÁRIO ESCOLHE TRABALHOS CIENTÍFICOS
A grande novidade do Pecnordeste 2019 no
Coordenador

campo científico será a apresentação de trabalhos, nas diversas áreas relacionadas à temática
central do evento: Tecnologia e Inovação para
uma Pecuária competitiva”. Os trabalhos podem envolver os oito(8) segmentos da cadeia
produtiva da pecuária: apicultura, aquicultura
e pesca, avicultura, bovinocultura, caprinovinocultura, suinocultura, equinocultura e alimentação animal. Todos os trabalhos selecionados
Emerson Pinto Moreira é
serão apresentados em forma de pôsters pelos
médico veterinário, professor do curso de Zoo- autores durante o Seminário,quer-se realizatecnia da UVA, vice-pre- ram-se 13 a 15 de junho, no Centro de Ventos
sidente regional da FAEC do Ceará, uma poção do Sistema FAEC/ SENAR/
e presidente do Sindicato
SEBRAE- CE.
Rural de Coreaú.
As normas para redação já estão no site do
Pecnordeste (www.pecnordestefaec.org.br), e uma das exigências é de que
o autor do trabalho não pode fugir da temática central do evento e nem
subdividir os temas e deverá comprovar sua inscrição no Seminário Nordestino de Pecuária. Cada autor só poderá inscrever 01 (um) trabalho. A
entrega deverá ocorrer até o dia 30 de março, diretamente via site -menu
trabalhos científicos. O resultado dos trabalhos classificados será divulgado
também no site do evento, no dia 15 de maio de 2019.
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Coordenadora
Carolina Machado é médica veterinária,
coordenadora de programas e projetos do
Senar-CE e do Showroom agropecuário no
Penordeste.

EM DIA COM O SENAR

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORES EM
ADMINISTRAÇÃO RURAL

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/AR-

-CE realizou de 4 a 7 de fevereiro, o Curso de Administração da
Propriedade Rural no auditório-sede do Sistema FAEC/SENAR-CE,em Fortaleza voltado para 20 instrutores.
Na abertura do evento, o superintendente Sérgio Oliveira da
Silva ressaltou a importãncia da capacitação. “A assistência Técnica e Gerencial é a nova missão do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, um desafio para o produtor precisa tratar sua
propriedade deve ser tratada como um negócio.”, disse Sérgio.
Vinte instrutores que integram a COCEPAT - Cooperativa de
Trabalho para Prestação de Serviço e Assistência Rural participaram do Curso, alguns já trabalham para o Senar e a Cooperativa desde o inicio, ou seja, há 25 anos, e o instrutor foi o técnico Elias Batista. No encerramento, muitos depoimentos sobre
a importância do aperfeiçoamento profissional e a vontade de
transmitir os conhecimentos aos produtores. O vice-presidente
da FAEC e presidente do SINRURAL de Ibaretama Carlos Bezerra, destacou a importância da parceria entre o SENAR e a COCEPAT e a Diretora Técnica do SENAR, Kelly Claudio anunciou que
os instrutores irão atuar no Programa de Assistência Técnica e
Gerencial –ATeg.
Participaram ainda do encerramento o eng. agrônomo Paulo Remigio, um dos fundadores do Senar no Estado, a diretora
administrativa-financeira Francileite Furtado, o Presidente da
Cocepat, Eduardo Magalhães e o Diretor Técnico Paulo Pinto.

Sobre o Curso
O Curso de Administração da Propriedade Rural é uma das modalidades de capacitação do SENAR, que visa orientar os produtores rurais para que alcancem cada vez maior eficiência, gerenciando com competência suas atividades, com tecnologia adequada ,
segurança e respeito ao meio ambiente. Para facilitar a administração, pode-se dividir a propriedade em quatro áreas: Produção,
Recursos Humanos, Econômico-Financeira e Comercialização.

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORES NA
ÁREA DE GESTÃO AMBIENTAL

E

m parceria com o Banco do Nordeste (Projeto Fundeci) e o
IBAMA, o SENAR-Ceará, braço educativo da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (FAEC) iniciou no dia 12 de fevereiro
a primeira etapa do curso de Gestão Ambiental na Propriedade
Rural, que terá carga horária de 40 horas.
A formação inicial e continuada acontece entre os meses de
março até outubro de 2019 onde estão sendo capacitados instrutores rurais de diversas regiões do Estado, que levarão as informações aos produtores.
O curso, que iniciou com uma palestra do engenheiro agrônomo do IBAMA, Miller Câmara, sobre Crimes Ambientais e
Cadastro Técnico Federal de atividades e profissionais, tem o
objetivo de promover a qualificação de profissionais vinculados
ao fomento e auxílio da atividade rural, quanto a legislação ambiental e práticas sustentáveis do Bioma Caatinga e semiárido,
visando orientar os produtores rurais do Ceará.
A programação do Curso de Gestão Ambiental inclui informações sobre crimes ambientais, cadastro técnico, sustentabilidade nas atividades rurais, conhecimento da diversidade da
flora cearense, códigos florestais, importância do agronegócio
no Brasil, licenciamento ambiental, práticas de convivência com
o Semiårido e manejo integrado do fogo.
A abertura foi feita pela Diretora técnica Kelly Cláudio e
contou também com a presença do vice-Presidente de Administração e Finanças da FAEC e Presidente do Sindicato Rural
de Ibaretama, Carlos Bezerra, que frisou sobre a importância
do produtor estar atualizado em relação as normas ambientais. Graças ao trabalho do Sistema FAEC/SENAR-CE, através do
Sindicatos Rurais já existe uma maior conscientização sobre a
importância de preservar o meio ambiente. Em lembrou que
em Ibaretama foram implantados três importantes projetos
de pesquisa que também tem relação com o meio ambiente,
sendo um deles sobre Bioma Caatinga, outro sobre Forrageiras
apropriadas para o Semiárido e, por último, foi instalado um
Dessalinizador de água de poço profundo, com realização inclusive de um dia de campo.
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CNA CAPACITA SINDICATOS DO CEARÁ PARA ACESSO AO SISTEMA DE GESTÃO SINDICAL
Visando tornar o sistema de Gestão Sindical cada vez mais
integrado às rotinas diárias tanto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA, quanto das Federações e Sindicatos, realizou nos dias 11 e 12, o curso de capacitação para
acesso dos Sindicatos Rurais do Ceará no Sistema de Gestão
Sindical- SG-Sindical da CNA. O sistema vai permitir inclusive
acesso aos dados da Receita Federal, como informações cadastrais econômico – fiscais de imóveis rurais declarados por seus
proprietários na DITR- Declaração do Imposto Territorial Rural.
O curso que faz parte do Programa Sindicato Forte e foi
ministrado por uma técnica do Departamento Sindical da CNA,
Arlete Salles, com o suporte técnico do Departamento Tecnologia da Informação - TI do Sistema FAEC/SENAR e do Departamento Sindical da FAEC.
Segundo Arlete Salles este é um sistema novo que está sendo implantado em vários estados, para facilitar a rotina diária
do Sindicato, inclusive, o acesso ao Programa Bem Mais Agro,
de contagem de pontos em compras feitas pelos Sindicatos e
seus associados. Ele permite a ainda, a emissão de relatórios,
recibos de pagamentos, e a parte cadastral do associado.
O Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado do Ceará- FAEC, Flavio Saboya participou da abertura oportunidade em que ressaltou a importância dos Sindicatos acessarem as informações necessárias ao acompanhamento dos programas e ações do Sistema CNA/
Federações e SENAR, o que permitirá uma maior integração
do sistema sindical, e assim “vamos prestar um melhor serviço a todos.”. Ele alertou sobre a importância do sigilo das
informações prestadas, que está contido no Termo de Res-

ponsabilidade para utilização do Sistema de Gestão Sindical.
Para o Vice-Presidente de Administração da FAEC e presidente do Sindicato de Ibaretama, é super interessante essa integração do Sistema SG – Sindical com o Programa Bem Mais Agro,
eu, particularmente, estou muito entusiasmado nestes 25 anos
de trabalho. Sinto que esse é um serviço que vai nos fortalecer e
as nossas bases sindicais também, disse Carlos Bezerra.
Estiveram presentes ainda na abertura da capacitação, o vice-presidente de Administração da FAEC, respectivamente,
Rodrigo Diógenes e Carlos Bezerra, o Superintendente do SENAR-CE, Sérgio Oliveira, a  Diretora Técnica do SENAR, Kelly
Claudio, a Diretora do Departamento Sindical, Nilza Luna, e
o engo agrônomo Henrique Matias, que foi capacitado para o
programa Bem Mais Agro.

SINRURAL DE MORAÚJO ENTREGA 195 CERTIFICADOS DE CURSOS DO SENAR EM URUOCA E MARTINÓPOLE
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O presidente do Sindicato Rural de Moraújo, Elder Aguiar esteve
nos dias 7 e 8 de fevereiro, nos municípios de Uruoca e Martinópole,
participando da solenidade de entrega dos certificados dos cursos do
Senar/CE. Os eventos foram realizados, respectivamente, no Centro de
Eventos de Uruoca e na Capela de Santa Edwiges, em Carnaubal Preto
- Martinópole. Participaram da solenidade por Uruoca: O Prefeito Kilsem, o Secretário de Agricultura Eraldo, a Secretária de Gestão Sheila,
técnicos da Secretaria de Agricultura e os alunos dos cursos realizados.
Em Uruoca foram entregues 167 certificados aos alunos dos cursos de:
Associativismo, Produção artesanal de pães, Trabalhador na Avicultura
Básica, Trabalhador na Olericultura Básica, Trabalhador na Operação e
Manutenção de Motoserras, Trabalhador na produção de mudas – viveristas e Trabalhador na Apicultura. Estes cursos foram realizados no
período de agosto de 2017 a setembro de 2018.
Participaram da solenidade por Martinópole: o Secretário de Desenvolvimento Regional Manoel Barros, o Presidente do STR de Martinópole Adavilton e seu Secretário. Em Martinópole foram entregues
28 certificados aos alunos dos cursos de: Trabalhador na Olericultura
Básica e Trabalhador na Caprinocultura. Referidos cursos foram realizados no período de agosto a novembro de 2018. Elder Aguiar, em nome
do Senar-Ce, agradeceu todo apoio dado pelos dois municípios para a
realização dos citados cursos. Informou aos mesmos que o Senar-Ce
está implantando a Assistência Técnica e Gerencial nas propriedades
rurais – AteG. Que havendo interesse dos prefeitos, seria possível a
celebração de parceria para a realização deste Programa de relevante
importância.
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INFORME
SINDICAL
E D I T A L DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL- PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2019
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com a Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais dos municípios de
Acopiara, Amontada, Aracati, Aracoiaba, Aurora, Banabuiú, Barreira, Baturité, Beberibe, Canindé, Cascavel,
Caucaia, Cedro, Coreaú, Crateús, Crato, Granja, Guaiúba, Guaraciaba do Norte, Horizonte, Ibaretama, Iguatu,
Independência, Itapipoca, Jaguaretama, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Madalena, Maranguape, Marco, Massapê, Mauriti, Milagres, Morada Nova, Monsenhor Tabosa, Moraújo, Morrinhos, Mombaça, Nova Russas, Piquet Carneiro, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Senador Pompeu, Santana do Acaraú,
Sobral, Tamboril, Tauá, Trairi, Ubajara e Viçosa do Ceará, com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de
1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da
publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores
rurais, pessoas físicas e jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a
qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos
termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias
de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2019, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia
22 de maio de 2019 para pessoa física e jurídica, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional
de compensação bancária. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes
nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil – SRFB com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro
de 1996, e 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou
de não recebimento da Guia de Recolhimento, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente
à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 05 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.
br. Qualquer questionamento relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por
escrito, à sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal,
CEP 70830-021, ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site
da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de
Produtores Rurais. Brasília, 16 de janeiro de 2019. João Martins da Silva Junior, Presidente da Confederação.
ELEIÇÕES SINDICAIS
NO MÊS DE JANEIRO/2019 FORAM
EMITIDAS PELO MINISTÉRIO DO
TRABALHO A VALIDAÇÃO DO CADASTRO ATIVO REFERENTE AOS
PROCESSOS ELEITORAIS DE 2018,
DOS SINDICATOS DE AURORA,
COREAÚ, CASCAVEL, MORAÚJO
E LAVRAS DA MANGABEIRA. OS
DEMAIS PROCESSOS ENTREGUES
ESTAMOS AGUARDANDO ANÁLISE.
NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 TEREMOS ELEIÇÕES NOS SINDICATOS
DE: BARREIRA, CEDRO, UBAJARA,
QUIXERAMOBIM E UBAJARA.
Dezembro 2018 |
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SINRURAL DE MORADA NOVA PROMOVE CURSO DE AVICULTURA E DOMA RACIONAL DE EQUÍDEOS
O presidente do Sinrural de
Morada Nova, Eduardo Júnior,
participou no dia 31 de janeiro, do lançamento do curso
de Avicultura, na localidade de
Dourado, durante a reunião do
Comitê Gestor Municipal da
bovinocultura de leite, através
do PRODETER com o Banco do Nordeste e demais parceiros. No
mesmo dia, participou também na localidade de Boa Água, reunião sobre crédito rural, no Assentamento Lagoa da Serra.

ZONA FRANCA DO SEMIÁRIDO É DEBATIDA NA FAEC
Está muito próximo, basta a união da
bancada nordestina
com o novo Congresso Nacional, das lideranças municipalistas,
do setor produtivo e
industrial, para que
seja aprovada a PEC
19/2011 que trata da
criação Zona Franca do Semiárido Nordestino e que tramita há
sete anos. Foi o que disse o Presidente da União Brasileira dos
Municípios-UBAM , Leonardo Santana, que esteve no dia 21 de
janeiro, no Ceará,onde participou de uma reunião na sede da
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará- FAEC,
acompanhado da Presidente da UBAM do Amapá, Sra Alandy Cavalcante e do Presidente da UBAM-CE, Almir Guilherme.
O deputado federal Raimundo Gomes de Matos, então presidente COPADAR- Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara, que acompanhou
todo a tramitação da PEC, também esteve presente à reunião e
informou que tudo depende agora da nova bancada nordestina,
que não é pequena são 151 parlamentares de nove regiões e
da aprovação pelo presidente Jair Bolsonaro, que prometeu todo
apoio ao Nordeste.
O Presidente da FAEC, Flávio Saboya considerou o projeto da
mais alta importância e que poderá incrementar os negócios na
agroindústria do semiárido cearense, , haja vista que a Região beneficiada no Ceará fica a 100 quilômetros do polo central da Zona
Franca, que é a cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Somente no
Ceará serão beneficiadas 31 cidades, a maioria delas tem grande potencial para produção de leite e derivados, e ainda podem
produzir forragem para os animais com alta tecnologia, como
fazem países como a Austrália e a Holanda um projeto que a
FAEC vem defendendo há vários anos. Entre os municipios beneficiados pela Zona Franca do Semiárido estão: Juazeiro do Norte,
Missão Velha, Barbalha, Crato, Farias Brito, Caririaçu, Grangeiro,
Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira, Cedro, Baixio, Ipaumirm,
Aurora, barro, Milagres, Abaiara, Mauriti, Brejo Santo, Porteiras,
Quixelô, Iguatu, Icó, Orós, Ererê, PereiroE Jaguaribe.
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O SINRURAL de Morada Nova realizou no dia 3 de fevereiro um curso de Doma Racional em Equídeos, no Parque de
Exposições daquele Município, beneficiando oito produtores.
Segundo Eduardo Júnior, presidente do Sinrural, esse ano estão previstos 11 cursos para os municípios de Morada Nova e
Ibicuitinga. Anunciou ainda que o Sindicato está formando um
grupo de 20 produtores para atendimento pelo programa de
Assistência Técnica e Gerencial- ATeG/SENAR- CE, destinado ao
segmento de bovinocultura de leite.

SINRURAL DE HORIZONTE LEVA REUNIÃO DO
COEMA A SEDE DA FAEC
O Conselho Estadual
de Meio Ambiente - COEMA esteve reunido na
sede da FAEC no dia 22
de janeiro com o objetivo
de analisar e propor alterações na Resolução COEMA – 10/2015, que dispõe
sobre os custos e autorização de Licenciamento Ambiental.
Segundo o Presidente da FAEC, Flávio Saboya, o objetivo
da reunião, que envolveu todas as associações de criadores, é
discutir propostas que venham a incentivar mais os segmentos
produtivos como gado de leite, gado de corte, ovinos e caprinos
junto a Secretaria do Meio Ambiante do Ceará - SEMACE. “A
ideia é discutir medidas que a SEMACE tomaria em benefício
das diversas cadeias produtivas para assim estimular o seu desenvolvimento.” , afirmou.

SINRURAL DE MORAÚJO APRESENTA DOUTORES
DO SERTÃO À UBAM

O presidente do
SINRURAL de Moraújo Elder Aguiar
entregou durante
a Reunião da Zona
Franca do Semiárido
o documento Doutores do Sertão ao
presidente da União
Brasileira de Município - UBAM Leonardo Santana. O projeto Doutores do Sertão foi idealizado
pelo SINRURAL de Moraújo e visa o aproveitamento de estudantes do IFCE.

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

CRATO

LAVRAS DA MANGABEIRA
MILAGRES

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

HUMBERTO ALBANO DE MENEZES

(88) 99955.1178

ITAPIPOCA

ANTÔNIO ALVES AGUIAR

(85) 99991.7237

MARCO

ALEXANDRE MAGNUM LEORNE
PONTES

(88) 99637-0304

MORRINHOS

JOÃO OSSIAN DIAS

TRAIRI

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

(88) 99928.0301/ (88) 99405.7000

COREAÚ

EMERSON PINTO MOREIRA

GRANJA

MÁRIO DAVID FERREIRA DIAS

(88) 99993.4447/ (88) 99217.7649

MASSAPÊ

JOSÉ TUPINAMBÁ V. JÚNIOR

(88) 99955.6915/ (88) 99293-5366
(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

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 JANEIRO-FEVEREIRO/19
01.01 – ALEXANDRE MAGNUM LEORNE PONTES - SINRURAL Marco
01.01 – FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA(FRANZÉ) - SINRURAL Horizonte
02.01 – PAULO HELDER DE ALENCAR BRAGA - SINRURAL Cascavel
14.01 – JOSÉ TUPINAMBÁ VASCONCELOS JUNIOR - SINRURAL Massapê
15.01 – JORGE LUIZ ALMEIDA CORREIA - SINRURAL Baturité
03.02 - INÁCIO DE CARVALHO PARENTE - SINRURAL Ubajara
04.02 - ELDER ALBUQUERQUE AGRUIA - SINRURAL Moraújo
10.02 - CLÁUDIO AUGUSTO TEÓFILO JÚNIOR - SINRURAL Trairi
23.02 - RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO - SINRURAL Beberibe
25.02 - FRANCISCO DANÚBIO DE ALENCAR - SINRURAL Mombaça

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

26.02 - CARLOS BEZERRA FILHO - SINRURAL Ibaretama
AOS ANIVERSARIANTES ACIMA CITADOS OS PARABÉNS DO SISTEMA
FAEC/SENAR/SINRURAL COM VOTOS DE SAÚDE, PAZ E PROSPERIDADE EXTENSIVOS A SUA FAMÍLIA.

REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL
VICE PRESIDENTE REGIONAL: CIRILO VIDAL PESSOA (QUIXERAMOBIM)
(88) 99965-0181

BANABUIÚ

JOSÉ ERNANDO DE OLIVEIRA

IBARETAMA

CARLOS BEZERRA FILHO

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

(85) 99198.9826
(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
ACOPIARA

FRANCISCO CHAGAS
CARVALHO NETO

CEDRO

JOSÉ FERREIRA LIMA

DE

IGUATU

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

AURORA
PIQUET
CARNEIRO

MARCÍLIO ROBERTO
FRANCISCO
ERIVANDO MAIA
MACEDO
TAVARES

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

(88)3543.1438/
(88) 9998.7374
(88) 99859.1737
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LANÇAMENTO DA ATEG EM DEZ SINDICATOS RURAIS
Dentro do cronograma de implantação do Programa de Assistência Técnica e Gerencial - ATeG/SENAR, no mês de fevereiro foram oficializados
até o dia 22, 10 turmas nos sindicatos de Ibaretama, Quixadá, Cedro, Mauriti, Crato, Aurora, Senador Pompeu, Lavras da Mangabeira, Piquet
Carneiro e Barreira.

SINRURAL de Ibaretama lança grupo da ATeG

SINRURAL de Quixadá assiste produtores com a
bovinocultura

Com a presença do
superintendente do SENAR-CE Sérgio Oliveira,
o presidente do SINRURAL de Ibaretama
Carlos Bezerra reuniu
no dia 14 de fevereiro
um grupo de 20 produtores com a finalidade de lançar o serviço de Assistência Técnica e Geral - ATeG no município. O grupo vai trabalhar a cadeia produtiva da bovinocultura de leite.
Além do superintendente do SENAR, estiveram presentes
também o prefeito do município de Ibaretama Edson Moraes,
representante do SINDILACTICÍNIOS, José Antunes Mota e produtores.

No dia 15 de fevereiro, o presidente do
SINRURAL de Quixadá
Fausto Nobre Fernandes
reuniu grupo de produtores que irão trabalhar
a assistência técnica e
gerencial voltada para a cadeia produtiva da bovinocultura. Na
ocasião, o superintendente do SENAR Sérgio Oliveira destacou
a importância da adesão dos produtores ao programa ATeG na
certeza de que obterão melhores resultados, tanto em termos
de produção como de produtividade, que virão com a avaliação
sistemática de resultados realizada pelos instrutores e supervisores do programa.

SINRURAL de Cedro trabalha a ovinocaprinocultura

SINRURAL de Mauriti focaliza ATeG na Apicultura

A turma de produtores da cadeia produtiva
da ovinocaprinocultura do Programa ATeG/
Senar do município
de Cedro foi instalada
oficialmente, no dia
18 de fevereiro, com
a presença da diretoria da FAEC: vice-presidente Carlos Bezerra e
Nilza Luna, do Departamento Sindical, do Agente Sindical do SENAR
Henrique Matias e do presidente do Sinrural José Ferreira Lima. O
evento contou com a presença de produtores rurais, do secretário
de Agricultura e do vice-prefeito de Cedro, este último destacou, a
importância da parceria com o
Sindicato e o Senar e prometeu
levar ao prefeito a ação realizada
na tentativa de ampliar a participação de mais produtores em
outras cadeias produtivas, em
parceria com a Prefeitura.
Na ocasião ocorreu a eleição
reconduzindo José Ferreira Lima
como presidente do Sinrural no
município.

O presidente do Sinrural de Mauriti, José Artálio Barroso Leite, lançou
no dia 19/02 o programa
ATeG/Senar que deverá
trabalhar a cadeia produtiva da Apicultura com a
participação de 20 produtores. O evento contou com a presença do Engenheiro Agrônomo
do Senar, Lauro Ramos Torres de Melo.

SINRURAL de Barreira elege Diretoria e lança ATeG
em cajucultura
O Sinrural de
Barreira realizou
a eleição da nova
Diretoria, sendo
reconduzida
à
Presidência a senhora Eleineide
Torres Brilhante
de Oliveira. Na
ocasião houve o lançamento do programa ATeG voltado para a cadeia produtiva da cajucultura para um grupo de 20 produtores.

PRODUTOR RURAL,
O VENCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
PESSOA JURÍDICA MUDOU PARA 22 DE MAIO.
CNA

