ANO 24 – Nº 266 – Março/2019

Informativo Mensal da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC ● Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR-AR/CE e do AGROPACTO - Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense

SISTEMA FAEC/SENAR, IBAMA E BNB
PROMOVEM CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL

GESTÃO AMBIENTAL
NA PROPRIEDADE RURAL

Artigo: O BANCO DO
NORDESTE E OS
PRODUTORES
RURAIS
Pag. 02

AGRINHO PROMOVE
IbamaI ENCONTRO DOS
Ministério do Meio Ambiente
COORDENADORES
MUNICIPAIS
Pag. 03

PROGRAMAÇÃO
DOS
SEGMENTOS DO
PECNORDESTE
2019
Pag. 06 e 07

2

PALAVRA DO PRESIDENTE

O BANCO DO NORDESTE E OS PRODUTORES RURAIS

O

s resultados proporcionado
pelo Banco do Nordeste do Brasil através de seu competente
quadro de pessoal, confirmam a dimensão socioeconômica do Banco. Segundo
dados divulgados por esse estabelecimento de crédito, somente em 2018 foram mais de R$43 bilhōes injetados na
Região nos diversos setores da economia,
sendo R$ 32 bilhões com recursos do FNE
– Fundo de Financiamento do Nordeste,R$10 bilhões do Microcrédito e o restante de outras fontes.
O FNE é a principal fonte de recursos
utilizada pelo Banco do Nordeste desde
a criação dos fundos constitucionais federais, em 1989. Sua aplicação volta-se à
redução da pobreza e das desigualdades
inter e intrarregionais, por meio do financiamento de setores produtivos, em consonância com o plano regional de desenvolvimento.
Para isso, dos recursos totais do FNE
aplicados anualmente pelo BNB na área
de atuação da Sudene, pelo menos, metade destina-se ao Semiárido. Mini, micro
e pequenos empreendedores são clientes
preferenciais e há conjugação do crédito
com a assistência técnica. No caso do Estado do Ceará, onde 98% da sua área está
Agenda do Presidente
A convite da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil- CNA, o Presidente da FAEC, Flávio Saboya
cumpriu uma agenda movimentada de 26 a 28 de
março, em Brasília. Nos dia 26 e 27, teve audiência com
a chefia do gabinete do MAPA e com o Secretário de
Política Agrícola/SPA – Neri Geller, para tratar de assuntos de interesse dos produtores cearenses. Ainda no
dia dia 27, participou da Reunião da Comissão Nacional
de Desenvolvimento da Região Nordeste/ CNA com o
objetivo de tratar de vários assuntos, entre eles a apresentação do Programa CNA / SENAR de Alimentos Artesanais e tradicionais do Brasil, atualização do projeto
“Forrageiras para o Semiárido, relato das tratativas com

localizada no semiárido. Os benefícios são
imensuráveis.
O Banco do Nordeste é hoje o principal
agente financeiro da Região para o setor
rural. Foi através da oferta de várias linhas
de crédito, que os produtores nordestinos
encontraram mais oportunidade para aumentar a sua capacidade produtiva. Não
é demais lembrar importantes programas
lançados pelo Banco como o FNE RURAL,
FNE Àgua, FNE Irrigação, FNE Aquipesca,
FNE Sol, FNE Verde e o FNE Inovação. Em
2005, o microcrédito orientado chegou
à zona rural com a criação do programa
Agroamigo, que já ultrapassa a marca de
1 milhão de clientes.
E as respostas dos nordestinos a esses
investimentos são visíveis, primeiro, houve um aumento considerável do PIB da
Região, de 4,3% ao ano, entre 2004/2013,
superior à média nacional, de 4% ao ano
e a participação de energias renováveis,
com a integração logística e portuária entre os Portos do Pecém, Suape e Salvador.
O BNB vem apoiando na abertura do canal da Transposição do Rio São Francisco,
como também, a Transnordestina.
Reconhecida como a maior instituição
da América Latina voltada para o desenvolvimento regional, o BNB é patrimônio
dos nordestinos, como bem disse o senador Mauro Benevides, um dos signatários
da criação do FNE.
Na qualidade de produtor rural e representante legítimo dos produtores rurais
cearenses, conclamamos ao novo Governo pela manutenção do BNB e maior injeção de recursos do FNE.
(*) 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
as Embaixadas da Austrália e de Israel sobre parcerias
voltadas ao desenvolvimento da agropecuária na região Nordeste. Já no dia 28, ele participou juntamente com os presidentes de Federações do Nordeste, de
uma reunião na Comissão Nordeste com a presidência
do BNB.
No dia 13/03 - Participou da audiência, que contou
com a presença da Exma. Ministra Tereza Cristina e de
representantes da diretoria executiva da APROCOCO
BRASIL, para tratar da entrada da água de coco desidratada no Ceará.
Dia 15/03- Participou de Workshop na Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado da Paraíba, para construção das propostas do Sistema CNA para o Plano Agrícola e Pecuário 2019/2020.
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AGRINHO PROMOVE I ENCONTRO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS

O SENAR-CE, realiza, no dia 2 de abril, no Hotel Amuarama, em Fortaleza, o I Encontro dos Coordenadores Municipais do Programa Agrinho, com o novo tema “Agrinho junto ao Cooperativismo”, que será
desenvolvido este ano, em mais de 50 municípios cearenses, numa
parceria com o Sistema SESCOOP/OCB-CE.
Na ocasião, serão distribuídas as cartilhas dos alunos do 2º ao 5º
ano, e do 6º ao 9º ano, e o Manual do Professor-Guia de Atividades.
Esse ano, o SENAR-CE está com uma parceria importante com o Sistema SESCOOP/OCB-CE, que ajudou na concepção das duas cartilhas e
na impressão das mesmas. A técnica em promoção social do Sistema
SESCOOP/OCB/CE, Marilúcia Sousa, está acompanhando o trabalho
juntamente com a Coordenadora do Agrinho do SENAR Germana Moreira e a formadora educacional, Maria José Barbosa. Duas reuniōes
preparatórias foram realizada nos dias 21 e 26 de março, com a coordenação do Programa.
A Diretora Técnica do SENAR Kelly Cláudio que foi coordenadora do
Agrinho durante 15 anos, ressalta a importância do tema deste ano,
lembrando que o programa completa 17 anos em 2009, já tendo beneficiado mais de 2 milhões e quinhentos mil alunos na zona rural. O SENAR tem dado uma grande contribuição aos jovens levando de forma
lúcida temas da mais alta importância para a formação de uma nova
mentalidade rural, e esse ano devemos ultrapassar os 50 municípios
cearenses, isso para nós é motivo de muito orgulho e comprometimento não só da nossa equipe, como dos professores, coordenadores e

PRESIDENTE DA FAEC VOLTA A APRESENTAR
PROPOSTA DO SEGURO- SECA NO PLANO
AGRÍCOLA E PECUÁRIO DA CNA

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) realizou no mês de março, uma
série de encontros regionais com federações, sindicatos, entidades setoriais e produtores
para levantar propostas para o Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2019/2020. Os workshops
foram realizados pela Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA com o objetivo de
reunir as principais demandas do setor agropecuário para a próxima safra nas cinco regiões do País. As propostas serão consolidadas em um documento que será entregue ao
Governo Federal como contribuição para elaborar o Plano Safra 2019/2020.
No dia 15, foi a vez do Nordeste discutir as demandas, em João Pessoa (PB), na sede da
Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa-PB). O presidente da FAEC, Flavio
Saboya participou do workshop e sua principal proposta foi a de implantação do Seguro
Seca. Além disso, sugeriu mudanças na política de crédito voltadas para o Nordeste. No
Ceará, temos em torno de 400 mil propriedades rurais , das quais somente 600 têm acima
de mil hectares. Isso significa que somos um Estado de pequenos, temos que ter uma
política direcionada para a pequena e média produção do semiárido, ressalta.
SOBRE O SEGURO SECA
Conforme explica o Presidente da FAEC, a proposta do Seguro Seca é de que o mesmo
venha a cobrir as despesas dos produtores com salários, parcelas do financiamento agrário e alimentação para os rebanhos , entre outros custos . “ Há três anos atrás, o governo
do Estado suspendeu uma outorga de água que atingiu a outorga de várias empresas de
fruticultura no Vale do Jaguaribe e no Apodi. As empresas tiveram que demitir mais de
1.500 famílias, citou como exemplo.
Sem questionar a importância das medidas para garantir a oferta de água para o consumo humano, Flávio Saboya defende que o seguro seca daria sustentabilidade às atividades na Região , que sofre com as intempéries das secas, que são cíclicas . “ No caso de
uma suspensão das atividades, evitaria a demissão de milhares de famílias , garantiria a
disponibilidade de alimentos para o rebanho, além do pagamento das parcelas do financiamento rural.
Esse modelo, segundo ele já é implementado no México e na Índia, com a garantia de
recursos aos produtores para que possam enfrentar a estiagem. Para ser viabilizada, a medida precisaria de contribuições dos próprios produtores, do poder público e de uma
empresa de seguros, explica.

Reunião de preparação do I Encontro de Coordenadores Municipais
com a presença da Diretora Técnica, Kelly Cláudio.
gestores municipais, disse Kelly.
Municípios AGRINHO 2019
Acarape, Aracati, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Beberibe, Boa
Viagem, Capistrano, Cascavel, Caridade, Chorozinho, Irapuan Pinheiro, Fortim, Guaiúba, Ibicuitinga, Ibiapina, Icapuí, Iguatu, Ipu, Itaiçaba,
Itapiúna, Jaguaribe, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Marco, Mauriti,
Morada Nova, Morrinhos, Ocara, Pacoti, Palmácia, Paracuru, Piquet
Carneiro, Quixelô, Quixeré, Redenção, Russas, Saboeiro, São João do
Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Tianguá, Ubajara, Umirim e Viçosa do
Ceará.

CNA FAZ PESQUISA COM O TEMA “PRODUTOR, O
QUE VOCÊ PRECISA?”
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) lançou no dia primeiro de
março a pesquisa “Produtor, o que você precisa?”. É possível respondê-la em poucos
minutos, basta clicar no link https://cnabrasil.org.br/oque-. O questionário foi desenvolvido pelo Instituto CNA e os resultados vão ajudar na elaboração de ações cada vez
mais focadas nas reais necessidades dos produtores rurais. A pesquisa é um instrumento que aproxima o produtor do Sistema CNA/SENAR/INSTITUTO. Os dados dos
participantes serão mantidos em sigilo . Ela tem como foco coletar propostas para
reduzir a burocracia, identificar a necessidade de fomento de instrumentos de mitigação de risco na atividade agropecuária e entraves para a contratação de crédito,
entre outros temas.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina gravou a seguinte mensagem: “ Produtor o você precisa? A CNA está lhe dando a oportunidade,
você precisa falar, o que você pensa e o que você quer de sua representação maior,
eu posso dar meu testemunho da importância da CNA nas grandes causas em Brasília,
eu tenho certeza que a CNA, vai dar uma resposta, se é que ela já não dá, o que
falta é o produtor conhecer melhor a entidade que o defende dia e noite em Brasilia.“
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Em dia com o AGROPACTO

AGROPACTO debate Sistema de Pastoreio Voisin

O método vem sendo adotado em uma fazenda em São Gonçalo e está permitindo reserva estratégica de alimentos para o rebanho

O

Sistema de Pastoreio Voisin: uma proposta de pastagem para o
semiárido, foi o tema da reunião do Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense - AGROPACTO, realizado no dia 26 de março, pelo
Sistema FAEC/SENAR tendo como palestrante o médico cardiologista
e produtor Marcelo Parahyba (foto). Criado pelo francês André Voisin,
o Pastoreio Voisin é um sistema intensivo de pastejo também conhecido como Pastoreio Racional. Seu objetivo é manter o equilíbrio entre o
solo, o capim e o gado, sem beneficiar um em detrimento do outro. Em
termos práticos, o conceito básico é manter grande quantidade de animais juntos em uma pequena área, por pouco tempo, no limite de uma
cerca elétrica e após a saída dos animais, roçar o local”, explicou Marcelo
Parahyba que é pioneiro nesta técnica francesa no Ceará e que segundo
ele, vem dando muito certo em sua fazenda Mandacaru, no município
de São Gonçalo. O mais importante de tudo, segundo o produtor , é
adotar essa sistemática no período de chuvas, mesmo irregulares, para
garantir uma reserva estratégica para o rebanho nos meses seguintes,
através da armazenagem da forragem colhida em dois ou três meses.
O tema despertou interesse dos produtores presentes à reunião
que foi coordenada pelo vice-presidente da FAEC, Rodrigo Diógenes.
Conforme ressaltou o produtor Marcelo Parahyba, o Ceará tem todas
as condições de utilizar esse sistema, inclusive pelas nossas condições

climáticas, que são favoráveis, embora chova pouco acima de 300 milímetros, dois ou três meses no ano, é possível produzir em larga escala
neste período, se o capim atingir a labareda já assegura alimento para o
rebanho o ano todo, basta seguir os quatro passos da lei de Voisin. Além
disso, é um sistema barato, que precisa de apenas três ferramentas: cerca
elétrica, uma roçadeira e o estoque estratégico.
AS TRÊS LEIS DO SISTEMA
Entretanto, para alcançar bons resultados, não basta apenas dividir as
pastagens e fazer o simples rodízio do rebanho de um piquete a outro.
É indispensável seguir as três leis universais do Pastoreio Racional, a
saber:
1ª lei do repouso
As condições ambientais, como fatores climáticos e aspectos geográficos, determinam o período de repouso da pastagem. Normalmente, em
todas as regiões do país, no decorrer do ano, os piquetes do Pastoreio
Racional Voisin são ocupados de seis a oito vezes. Nas melhores épocas, os piquetes são ocupados com intervalos de 28 a 35 dias entre um
pastejo e outro. Já em períodos ruins o intervalo pode chegar a 120 dias
(ou mais).
2ª lei da ocupação
O produtor deve impedir que o gado se alimente continuamente dos
rebrotes do capim, pois isso enfraquece suas reservas e causa degradação das pastagens. Além disso, o produtor deve usar maior número de
piquetes, para evitar que o rebanho permaneça muito tempo em um só
piquete. É importante lembrar que o sucesso no manejo de pastagens
vem da obediência ao período de repouso antes da ocupação pelo gado.
3ª lei da ajuda
Alguns animais do rebanho requerem níveis mais elevados de nutrientes, como é o caso das vacas prenhas. Portanto, o produtor deve permitir
a esses animais que consumam um volume maior de pasto e que ele
seja de qualidade. De acordo com o especialista André Voisin, quanto
menor a terminação do pastoreio (ou trabalho de raspagem), maior a
coleta do pasto pelo animal.

Nova opção de alimentação para rebanho é discutida

N

a manhã do dia 12 de março, o Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense – AGROPACTO, debateu com o engenheiro agrônomo Hélio Chaves e o Pecuarista e produtor Manoel Belarmino, a
utilização do Capim BRS Capiaçu como uma nova alternativa alimentar para rebanhos, no auditório-sede do Sistema FAEC/SENAR.
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Com a finalidade de mostrar uma nova opção para alimentação
de rebanho, os palestrantes fizeram a apresentação da cultivação
do capim-elefante BRS Capiaçu. Segundo Hélio, essa variedade de
capim apresenta como vantagem a suplementação volumosa, tem
uma alta produtividade e baixo custo em relação ao milho, pois tem
um cultivar perene. Uma de suas vantagens é a segurança alimentar
com menor custo e o aproveitamento da produção de verão. Além
disso, tem um elevado potencial de produção e bom valor nutritivo,
visando à utilização na forma de silagem ou picado verde.
Segundo o produtor Manoel Belarmino, a silagem da BRS Capiaçu
constitui alternativa de fonte de suplementação volumosa barata e
de boa qualidade para uso em sistemas de produção de leite e carne bovina e, também, para pequenos ruminantes. Existe ainda uma
modalidade de conservação para a silagem denominada silo-bolsa,
que tem baixo custo e torna a silagem prática para se estocar.
Além de diversos produtores, estiveram presentes no AGROPACTO o Presidente da FAEC, Flávio Saboya; o Secretário de Agricultura
de Pedra Branca, Vicente Filho Abreu; o presidente do Conselho de
Agronegócio da FIEC, Bessa Júnior; subsecretário de Agronegócio
da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará
(SEDET), Silvio Carlos e o representante do BNB, Francisco Celestino.

Em dia com o SENAR

NOS TRÊS PRIMEIROS MESES DE 2019 SENAR JÁ OFERECEU
158 CURSOS EM DIVERSAS ATIVIDADES RURAIS

do turmas entre 20 a 30 produtores,em diversas cadeias produtivas.
SOBRE O SENAR
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar proporciona mudança de atitude do produtor e
do trabalhador rural, que se desdobram para garantir
alimento de boa qualidade aos brasileiros. Desperta
a população do campo com oferta de ações de For-

O

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR Administração Regional do Ceará, considerada a maior Escola da terra, ofereceu nestes três primeiros meses do ano 158
cursos em diversas atividades, sendo 101 cursos de Formação
Profissional Rural - FPR e 57 de Promoção Social- PS, em vários
municípios cearenses. Até o final do ano, a meta é chegar a 750
cursos de FPR e 250 de PS, todos gratuitos, cujas demandas são
encaminhadas pelos Sindicatos Rurais ao SENAR.
Os principais cursos demandados são: cultivo perene de caju,
plantas medicinais, irrigação local, avicultura, tratorista, avicultura, administração rural, motoserra, cultivo de algodão, apicultura, inseminação artificial, olericultura orgânica, viveirista,
piscicultura, ovinocultura, suinocultura, manejo sanitário, aplicação de defensivos, etc.
Além dessas atividades, o SENAR oferece Ensino Técnico de
Nível Médio, presencial e à distância, e um modelo inovador de
Assistência Técnica e Gerencial- AteG. No Ceará, assinaram o
temo de adesão a AteG 38 Sindicatos Rurais, que estão forman

mação Profissional Rural, Atividades de Promoção Social, Ensino
Técnico de Nível Médio, presencial e a distância, e um modelo
inovador de Assistência Técnica e Gerencial.
COMO PARTICIPAR
Os produtores devem procurar os Sindicatos Rurais para
apresentarem suas demandas que serão repassadas a Administração Regional do SENAR- CE. www.senarce.org.br.
ATENDIMENTOS EM JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2019
JANEIRO
FPR:
46 cursos
PS:
20

FEVEREIRO
FPR:
27
PS:
20

MARÇO
FPR:
28
PS:
17

TOTAL GERAL:
158 CURSOS
101 DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL /
57 DE PROMOÇÃO SOCIAL

Finalistas do CNA Jovem do CE participam do Encontro Nacional

Na foto, os finalistas do CNA Jovem do Ceará: Felipe Alves, Renato Mesquita e
Rodrigo Dias, da esquerda para a direita

O primeiro encontro do ano do CNA Jovem Nacional, que
realizou-se dia 22 de março ultimo, teve como foco apresentar e debater o processo legislativo com os seus participantes.
O programa, promovido pelo Sistema CNA/Senar, está na sua
3ª edição e busca desenvolver lideranças para os desafios do
setor agropecuário brasileiro. Os três finalistas do Programa
no Ceará, participaram deste primeiro encontro: classificado
em 1° lugar, Felipe Alves da Costa – graduado em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas do Município de Quixeramobim,
apresentou o Tema: Gestor Jovem: o Jovem como protagonista
da gestão rural com o apoio da tecnologia no campo; 2° lugar:
Renato Mesquita Peixoto – Mestrando em Zootecnia e Douto-

rando em Ciências Veterinárias pela UVA, do Município de Miraíma, Tema: Aplicar os preceitos da agricultura 4.0 aos ovinocaprinocultura da Região Norte do Ceará e no 3° lugar: Rodrigo
Dias Silva, formando em Agronomia e Mestrando em Zootecnia
de Massapê, com o Tema: criação de um manual interdisciplinar
para educação no campo.
A programação começou com uma palestra sobre o funcionamento do Poder Legislativo e uma visita ao Congresso Nacional.
Durante a atividade, os jovens aprenderam sobre as funções da
Câmara dos Deputados, princípios da instituição e como ocorre
a tramitação constitucional, entre outros pontos. O deputado
federal Kim Kataguiri (DEM-SP) acompanhou os trabalhos.
Nesse primeiro encontro, além de conhecer a estrutura física do Legislativo, eles vão exercitar como que é aprovado um
Projeto de Lei e aprender todo o trâmite existente até a votação. Queremos que eles vivenciem esse processo na prática”,
afirmou a diretora de Educação Profissional e Promoção Social
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Andréa
Barbosa.
À noite aconteceu a solenidade de abertura, onde os 61
jovens de 21 estados participantes dessa etapa foram apresentados. O grupo assistiu à palestra “No topo do mundo – Conquistando o seu Everest”, com o alpinista Cristiano Müller. Ele
foi o 16º brasileiro a escalar o Monte Everest, no Nepal, com
8.848 metros. O diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, esteve
presente no evento.
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ESPAÇO DO

PECNORDESTE
MINISTRA DO MAPA CONVIDADA PARA A PALESTRA MAGNA DO PECNORDESTE

Flávio Saboya e Ministra Tereza Cristina

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, Tereza Cristina, foi
convidada oficialmente pelo Presidente da FAEC, Flávio Saboya para fazer a palestra
magna de abertura do 23º Seminário Nordestino de Pecuária - PECNORDESTE/2019,
dia 13 de junho próximo, às 9 hs, no Centro de Eventos do Ceará. A ministra disse ser
uma honra e está agendando sua vinda novamente ao Ceará.
O PECNORDESTE é uma promoção do Sistema FAEC/ SENAR/SINRURAL/SEBRAE- CE
e apresenta uma ampla programação técnico-científica de capacitação, envolvendo
9 segmentos da cadeia produtiva do agronegócio, através da realização de palestras,
cursos, oficinas, seminários, mesas redondas e painéis, com a participação dos segmentos da Apicultura, Aquicultura e Pesca, Avicultura, Bovinocultura de Leite, Caprinovinocultura, Equinocultura e da Suinocultura, além das atividades não agrícolas no
meio rural, como o Artesanato e o Turismo, importantes cadeias produtivas na dinamização da economia rural.

O XXIII Seminário Nordestino de Pecuária é uma promoção do Sistema FAEC/SENAR/SEBRAE/SINRURAL e acontece de 13 a 15 de
junho, no Centro de Eventos do Ceará. Entre as novidades do evento deste ano estão a oferta de cursos e mini-cursos de pequena
duração, a Mostra de trabalhos científicos, e o Festival do Queijo. Estão sendo mantidas a EXPOPEC - exposição de animais de
diversas raças, o ShowRoom Agropecuário, a Feira de Produtos e Serviços Agropecuários e as oficinas de Capacitação do SENAR.
PROGRAMAÇÃO TÉCNICO - CIENTIFICA E OS COOORDENADORES
Para maiores informações sobre o PECNORDESTE, estamos divulgando abaixo a programação dos segmentos .As inscrições para as
palestras, mini- cursos e cursos, estão abertas no site do evento: www.pecnordestefaec.org.br/2019/.
AQUICULTURA E PESCA

Coordenador:
Antônio Albuquerque

13 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA
14h às 15h20min: Palestra: Projeto BRSAQUA Momento atual das ações na
carcinicultura e piscicultura
15h30min às 16h50min: Palestra: Custos de produção e arranjos produtivos na
carcinicultura e piscicultura no Nordeste
17h às 18h: Palestra: Ferramentas para a racionalização econômica e financeira de
projetos aquícolas
14 DE JUNHO - SEXTA-FEIRA
08h30min às 10h20min: Painel: Parques Marinhos no Ceará: Legislação e
desenvolvimento atual dos cultivos de macroalgas e peixes marinhos
10h30min às 12h: Palestra: Cultivo de peixes marinhos no Brasil
14h às 15h20min: Palestra: Mercado Nacional de
varejo na Aquicultura e Pesca
15h30min às 16h50min: Palestra: Cultivo de panga: avaliação de dados técnicos,
ambientais, econômicos e de mercado
15 DE JUNHO - SÁBADO
08h30min às 12h: Mesa Redonda: Visão, planejamento e ações propostas para a
Aquicultura Nacional até 2022
14h às 15h20min: Palestra: A genética como ferramenta na melhoria da sanidade
da carcinicultura nacional
15h30min às 16h50min: Palestra: Tecnologias de
cultivo e manejo de camarão frente aos desafios
sanitários

6

APICULTURA E
MELIPONICULTURA

Coordenador:
Vinícius Araújo de Carvalho
13 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA
14h às 18h: Curso: Beneficiamento de produtos e
subprodutos das abelhas
14h às 15h20min: Palestra: Mercado e comercialização do mel - Palestrante: Reginaldo Braga Lobo
15h30min às 16h50min: Palestra: Cadastro obrigatório ADAGRI: Requisito necessário para produtores
de mel exportarem seus produtos
17h às 18h: Palestra: Apresentação do projeto de
apicultura desenvolvido na Região Crateús e Centro
Sul
14 DE JUNHO - SEXTA-FEIRA
08h30min às 10h20min: Palestra: Apicultura de alta
produtividade
10h30min às 12h: Palestra: Custos de produção por
região e seu ponto de equilíbrio
14h às 18h: Curso: Beneficiamento de produtos e
subprodutos das abelhas
14h às 15h20min: Mesa Redonda: Panorama da apicultura e meliponicultura no Nordeste
15h30min às 16h50min: Palestra: Rotas estratégicas do mel
17h às 18h: Palestra: Abelha como alternativa para
recuperação de ambientes degradados
15 DE JUNHO - SÁBADO
08h30min às 10h20min: Palestra: História da apiterapia - A apiterapia no Brasil e no mundo
10h30min às 12h: Palestra: Sistema agroflorestal
melitófilo
14h às 18h: Curso: Beneficiamento de produtos e
subprodutos das abelhas
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14h às 15h20min: Palestra: Comercialização de mel
para o mercado externo e interno
15h30min às 16h50min: Palestra: Multiplicação de
colônias de meliponini que produzem realeiras.

AVICULTURA

Coordenador:
André Siqueira

13 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA
14h às 15h20min: Palestra:
Boas práticas em fábrica de ração
15h30min às 17h: Palestra: Pontos críticos em fábrica de ração
14 DE JUNHO - SEXTA-FEIRA
08h30min às 10h20min: Palestra: Elementos climáticos e conforto térmico na criação de galinhas
08h30min às 12h: Mini-curso: Produção de ovos
caipiras
10h30min às 12h: Palestra: Uso de recursos tecnológicos na gestão zootécnica e financeira na produção avícola
14h às 15h20min: Palestra: Organização de produtores familiares na produção, gestão e comercialização de frangos de corte e ovos caipira
15h30min às 17h: Palestra: Certificação de sistemas
de produção de aves e ovos caipira com foco no
bem estar animal
15 DE JUNHO - SÁBADO
08h30min às 10h20min: Palestra: Enfermidades em
frangos e galinhas caipiras
08h30min às 12h: Mini-curso: Produção de ovos
caipiras
10h30min às 12h: Palestra: Produção de ovos e carne de frango no sistema orgânico
14h às 15h20min: Palestra: Manejo, nutrição, ali-

mentação alternativa de frango e ovos caipira
15h30min às 17h: Oficina: Gastronomia nordestina
- Pratos a base de galinha caipira e ovos

ARTESANATO
Coordenadora:
Lúcia de Fátima Sá Gondim
13 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA
14h às 17h: Oficina: Artesanato
em fibra vegetal/macramê
14 DE JUNHO - SEXTA-FEIRA
08h30min às 12h: Oficina em couro
14h às 17h: Oficina em couro
15 DE JUNHO - SÁBADO
08h30min às 12h: Oficina: Artesanato com sementes, cascas, raiz, folha e flores
14h às 17h: Oficina: Artesanato com sementes, cascas, raiz, folha e flores

BOVINOCULTURA
Coordenador:
Mateus Diógenes
13 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA
14h às 15h20min: Palestra: Tripanossomose em bovinos do Ceará, o que
precisamos saber?
15h30min às 16h50min: Palestra: Manejo de pastagem para bovinos no semiárido
17h às 18h: Palestra: Engorda e terminação em confinamento de gado de corte
14 DE JUNHO - SEXTA-FEIRA
08h30min às 10h20min: Palestra: Conforto animal
para produção de leite
10h30min às 12h: Palestra: Gestão de propriedades
10h30min às 12h: Oficina na Arena EXPOPEC: Como
instalar cerca elétrica
14h às 15h20min: Palestra: Impacto do período de
transição na reprodução de
vacas de leite
15h30min às 16h50min: Palestra: Capins capiaçu e
curumi, técnicas de produção
15 DE JUNHO - SÁBADO
08h30min às 10h20min: Palestra: Princípios da
doma racional em bovinos
10h30min às 12h: Oficina: Manejo de ordenha:
Como obter leite de qualidade
14h às 15h20min: Palestra: Caso de Sucesso Fazenda Várzea da Russa - Quixeramobim/CE
15h30min às 16h50min: Palestra: Produção de forragem para gado de leite com
excelência

EQUINOCULTURA

Coordenador:
Rodrigo Freitas

13 DE JUNHO (QUINTA-FEIRA)
14H: Palestra: Passo a passo para montar um centro
de Equoterapia
16h10: Palestra: Benefícios de fazer seguro do seu
cavalo
17h: Palestra: Lesões ortopédicas mais frequentes
em cavalos atletas
18h: Oficina de Doma Connect Horse - Módulo 1 Doma, iniciação da doma e trabalho de chão

14 DE JUNHO (SEXTA-FEIRA)
08H30: Palestra: Segurança e bem estar dos animais
nos pisos das pistas de vaquejadas e tambor
10h10: Palestra: Importância do médico veterinário
na gestão de Haras
14h: Palestra: Odontologia equina, conversão alimentar e máxima performance
16h10: Palestra: Exercícios de correção apra vaquejada
18h: Oficina de Doma Connect Horse - Módulo 2
- Exercícios montado, flexionamento de pescoço,
garupa e parada
15 DE JUNHO (SÁBADO)
08h30: Palestra: Como escolher o melhor capim
para fazer o pasto do seu cavalo?
08h30: Mini-curso: Regras, técnicas e ética para juízes de vaquejada
10h10: Palestra: O uso de pré secado para equinos
13h30: Palestra: A vaquejada legal e a chancela ABVAQ
14h: Oficina de Coma Connect Horse - Módulo 3 Exercícios montado, flexionamento costela, espadua e recuo.

CAPRINOVINOCULTURA
Coordenador:
André Medeiros
13 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA
14h às 15h10min: Palestra:
Avanços da técnica de inseminação artificial em pequenos ruminantes
15h20min às 16h30min: Palestra: Processamento
de queijo caprino com bactéria nacional (Lactobacillus rhamnosus EM 1107)
16h40min às 17h40min: Palestra: Integração lavoura pecuária (ILP) para caprinos e ovinos nas condições do semiárido
14 DE JUNHO - SEXTA-FEIRA
08h30min às 10h20min:
Palestra: Explorações caprina e ovina no semiárido
brasileiro com foco em sistema de produção
10h30min às 12h:
Palestra: Pecuária no semiárido: A experiência da
Fazenda Carnaúba
14h às 15h10min:
Palestra: Alimentação do cordeiro com foco na produção de carne de qualidade
15h20min às 16h30min:
Palestra: Modelo tecnológico de produção escalonada de cordeiros /cabritos no estado do Ceará
16h40min às 17h40min:
Palestra: Manejo sustentável de pastagens para ovinos e caprinos
15 DE JUNHO - SÁBADO
08h30min às 10h20min:
Palestra: Selo arte: O que é? Onde pode ser aplicado? Como obter? Quem pode fazer? Quem é o
responsável? Quais as exigências? Normatização?
10h30min às 12h:
Palestra: Cadeia produtiva da carne caprina e ovina,
situação atual, tecnologias na produção e organização
14h às 15h10min:
Palestra: Experiência exitosa: O avanço da produção
de leite caprino no município de Jaguaretama/CE
15h20min às 16h30min:
Palestra: Experiência exitosa: Produção e comercialização de cortes de carne de ovinos e caprinos no
sertão do Araripe/PE

SUINOCULTURA
Coordenador:
Tiago Silva Andrade
13 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA
14h às 18h:
Curso: Formulação de Ração
14h às 15h20min:
Palestra: Uso de fontes de fibra na nutrição de fêmeas suínas hiperprolíficas
15h30min às 16h50min:
Palestra: O que não podemos esquecer ao produzir
ração?
17h às 18h:
Palestra: Preparação de marrãs - que cuidados devemos ter?
14 DE JUNHO - SEXTA-FEIRA
08h30min às 10h20min: Palestra: Impacto da variabilidade de peso na suinocultura
10h30min às 12h: Palestra: Como melhorar a qualidade da leitegada ao nascimento: oportunidades
nutricionais
14h às 18h: Curso: Formulação de Ração
14h às 15h20min: Palestra: O impacto negativo das
microtoxinas no sistema de produção de suínos
15h30min às 16h50min: Palestra: Como a gestão
comportamental gera aumento de produtividade
no trabalho?
15 DE JUNHO - SÁBADO
08h30min às 10h20min: Palestra: Novos conceitos
do uso de aminoácidos na suinocultura
10h30min às 12h: Palestra: Impacto da peste suína
clássica para os produtores do Ceará
14h às 18h: CURSO: Formulação de Ração
14h às 15h20min: Palestra: Controle de enfermidades do complexo respiratório dos suínos
15h30min às 16h50min: Palestra: Qualidade de
água na suinocultura

TURISMO RURAL
Coordenadora:
Juniar Ellyan
13 DE JUNHO (QUINTA-FEIRA)
14h às 15h20min: Palestra: A gastronomia rural e
sustentável no Ceará: Vivências do Maciço de Baturité
15h30min às 16h40min: Palestra: Pousadas domiciliares como alternativas de geração de renda no
campo
16h50min às 18h: Palestra: Experiências na ruralidade a partir do Turismo

SOBRE AS INSCRIÇÕES:
Mostra de Trabalhos Científicos: até o dia 30 de
abril
Palestra, cursos e mini-cursos: com descontos
até o dia 10 de maio, para estudante o valor é de
R$ 80,00 e profissional/produtor R$ 160,00. A partir
desta data até o dia 9 de junho, os valores passam
a ser R$90,00 para estudante e R$ 180,00 para profissional /produtor. No dia do evento (13/06) a inscrição passa a custar R$ 100,00 para estudante e R$
200,00, para profissional/produtor.
MAIS INFORMAÇÕES:
www.pecnordestefaec.org.br
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INFORME
SINDICAL
Banco do Brasil quer parceria com
Sindicatos Rurais
A Superintendência do Banco do Brasil promoveu no dia 21
de março, em sua sede, em Fortaleza, encontro com a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará e Sindicatos Rurais,
representados pelo presidente da FAEC, Flávio Saboya, vice-presidente de Administração, Carlos Bezerra e os seguintes
representantes de Sindicatos: Elder Aguiar (Moraújo), Tarcísio
Fontenele (Viçosa do Ceará), Kátia Sá (Jaguaribe), Ossian Dias
(Morrinhos) e Eduardo Júnior (Morada Nova).
O objetivo da reunião foi apresentar a nova Direção do BB,
bem como expor o direcionamento do Banco em estreitar parcerias estratégicas com o Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL. O
Superintendente Adjunto do BB, Fábio Alexandre saudou os
presentes e apresentou a gerente de mercado Olávia Leopoldino, Gerente de Mercado e Andressa, Assessora Técnica do
Banco. Dra Olávia explanou sobre O papel do Agente de Crédito
Rural e a importância dos parceiros do Banco do Brasil para originar negócios rurais via Portal de Crédito.
O vice-presidente da FAEC, destacou a importância da implantação do Correspondente Bancário–COBAN, junto aos Sindicatos Rurais, sugestão protocolada pelo presidente do Sindicato Rural de Moraújo, Elder Aguiar, que parabenizou a nova
Direção do Banco e o momento favorável para o agronegócio
no Ceará. Abordou, ainda, sobre as parcerias estratégicas entre o BB, Sindicatos Rurais e Senar para avançar no desenvolvimento do setor agropecuário. Na ocasião, informou sobre

Projeto “Doutores do Sertão” e a necessidade de se difundir o
conhecimento acadêmico no meio rural e incentivar a sucessão
no Campo. Finalizou suas palavras com a entrega do Projeto às
mãos do Superintendente Adjunto do Banco.
O representante do Sindicato Rural de Viçosa do Ceará, Tarcísio Fontenele, aproveitou o ensejo e entregou às mãos da Dra
Olávia Leopoldino uma via do Projeto: Festival Mel, Chorinho e
Cachaça de Viçosa do Ceará como importante evento para integração da cadeia produtiva da Região da Ibiapaba.

SINRURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Oferece Curso de Saúde Materno-Infantil a mulheres

Atendendo a uma demanda do Sindicato Rural de Viçosa
do Ceará, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/
CE, ofereceu o Curso de Saúde Materno Infantil, beneficiando
20 mulheres de comunidades rurais de Cacimbão, Baixa Grande, Ingá, Capiberibe, Lagoa Seca e Cacimbinha, do município
de Viçosa. O curso faz parte da programação do treinamento
da Promoção Social do SENAR, e foi ministrado pela instrutora
enfermeira Yruama Guerra, com carga horária de 24 horas, contando também com o apoio da Secretaria de Saúde municipal,
que ofereceu o curso no prédio sede da Unidade Básica de Saú-
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de do Cacimbão.
Segundo a Diretora Técnica do SENAR/CE, Kelly Claudio, esse
ano o SENAR realizará 250 treinamentos em promoção social
em diversas áreas. Até março já foram ministrados 57 cursos
em vários municípios cearenses, sempre atendendo a demanda
dos Sindicatos, e destes, três (3) foram sobre Saúde Materno
Infantil. Nós já oferecemos o Programa Saúde do Homem e da
Mulher, que visa a prevenção do câncer, agora abrimos mais
essa janela para atender às mães na parte da saúde maternoinfantil, disse a Diretora Técnica.
Os cursos de promoção social do SENAR são inteiramente gratuitos e visam sempre promover o empreendedorismo
rural, assim os mais demandados são sobre pães artesanais,
derivado de frutas, derivados do leite, alimentação alternativa,
aproveitamento da mandioca, conservação de vegetais e aproveitamento da palma forrageira na alimentação humana, entre
outros. Os cursos podem ser solicitados pelo site do SENAR/ CE.
O presidente do SINRURAL de Viçosa Willame Reis esteve
presente na abertura.

CEARÁ

INFORME
SINDICAL
SINRURAL DE MORADA NOVA
IFCE promove I Encontro das
Ciências Agrárias
No intuito de divulgar a Mostra de Trabalhos Científicos do
PECNORDESTE2019, representantes do Sistema FAEC/SENAR-CE participaram no dia 13 de março, do Encontro de Ciências
Agrárias promovido pelo IFCE do município de Morada Nova.
Além do coordenador dos trabalhos científicos Emerson Pinto
que é presidente do Sinrural de Coreaú, estiveram presentes os
presidentes dos Sindicatos de Morada Nova, Eduardo Júnior e
de Limoeiro, Luís Mendes.
As inscrições para a Mostra de Trabalhos Científicos do PECNORDESTE estão abertas até o dia 30 de abril, podendo ser
prorrogadas até abril e tem como objetivo, reunir as melhores
experiências científicas voltadas para a agropecuária .Os melhores trabalhos serão premiados. Os requisitos são: submeter o

resumo de acordo com o modelo do edital, abordando a temátia central do evento “Tecnologia e Inovação para uma pecuária
sustentável”, nos segmentos participantes do Seminário. Cada
resumo contará com 01 autor principal e até 03 coautores, deve
estar no idioma português e o autor deverá se inscrever no Seminário para ter seu trabalho apresentado durante o evento.
Inscrições e edital: As inscrições deverão ser feitas no site
www.pecnordestefaec.org.br/trabalhos-cientificos/

SINRURAL DE UBAJARA
Recebe grupo de produtores de flores e avalia
projetos conjuntos com o Sistema FAEC/SENAR
O Sindicato Rural de Ubajara, na pessoa de seu presidente Inácio Parente, recebeu no dia 20 de março um grupo de produtores de flores
da Reijers e da agricultura familiar. A reunião foi feita com o objetivo de
discutir a possibilidade de projetos conjuntos entre a Reijers, o BNB e o
Sistema FAEC/SENAR. O encontro contou com a presença da gerente
de agronegócios do Banco do Nordeste, Jeânia Gomes. O BNB enxerga com alta importância o acordo que visa adequar a destinação de
financiamento ao produtor com a assistência técnica e gerencial do
Senar e às políticas governamentais de apoio ao produtor rural.

SINRURAL DE BARREIRA
Inicia convênio com a UNILAB
O Sindicato dos
Produtores
Rurais
de Barreira, através
da sua presidente
Eleneide Brilhante,
acertou no dia 23 de
março um convênio
de cooperação com
a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab para atender os produtores
principalmente nas questões jurídicas (advogados), de saúde, no
qual se conta com atendimento de médicos, inclusive com C.A. de
pele e sala de fisioterapia. Tudo isso com o apoio da Dra. Auxiliadora, Dr.Valderlan e dos produtores rurais, que participaram do evento
que marcou a abertura do convênio. Parabéns a Presidente Eleneide
por essa tão importante conquista para os produtores de Barreira.

SINRURAL DE BANABUIÚ
Oferta cursos em parceria com o SENAR
Em visita à sede do SISTEMA FAEC/
SENAR-CE, o presidente do SINRURAL de
Banabuiú José Ernando de Oliveira, informou que, dentro da programação do
SENAR, nos três primeiros meses deste
ano, foram ofertados nove (9) cursos ,
sendo três cursos por mês (dois de FPR
e um de Promoção Social). naquele município. Em janeiro, foram beneficiadas a localidade de Várzea da Esmera, com um curso de Piscicultura
e Jurema Nova, com um curso de Avicultura. Em cada curso participam
em torno de 20 pessoas. No mês de março, os cursos ofertados foram de
Produção de Mudas, na sede da secretaria de Agricultura do Município e
outro curso de Avicultura, na localidade de Várzea da Esmera. Em abril
haverá mais três cursos, sendo eles: manejo alimentar e manejo sanitário na bovinocultura de leite. “Um programa que queremos implantar,
a partir de junho é o Assistência Técnica e Gerencial-Ateg do SENAR, já
estamos formando o nosso grupo da bovinocultura de leite.Temos o Banco do Nordeste, que é também um parceiro do município e devemos
em conjunto ampliar o programa. Sempre procuramos os parceiros para
fazermos mais ainda, diz o Presidente do Sinrural de Banabuiú.
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INFORME
SINDICAL
SINRURAIS de Limoeiro do
Norte e Russas
Produtores anunciam participação
no IV INOVO

O Sistema FAEC/SENAR-CE, através dos Sindicatos Rurais de Limoeiro do Norte e Russas anunciaram que mais
uma vez participam este ano, da Feira da Agricultura Familiar,
que será promovida no Sítio Cabeça da Vaca - Distrito de Bixopá, Limoeiro do Norte - CE, no dia 7 de junho próximo.
Dentro do evento, ocorre o IV INOVO- Exposição de Produtos, Aves e Ovos Caipira, uma ação desenvolvida desde 2015,
e que segundo o vice-presidente da FAEC na Região do Vale do
Jaguaribe, Luís Mendes, contou inicialmente com recursos do
PRONATEC-SENAR-CE, através de um projeto piloto do INOVO
- considerado hoje um Caso de Sucesso na Região, envolvendo
produtores, fornecedores e consumidores de produtos da avicultura Caipira.
O SENAR, vem sendo o agente de
capacitação dos produtores desde
a primeira edição deste programa,
disse o Presidente do SINRURAL de
Limoeiro do Norte (foto), um dos
grandes incentivadores do INOVO.
Nosso objetivo é unir todos os produtores da Região para fortalecer cada vez mais este projeto de galinha caipira. Como resultado do PRONATEC, a produtora Maria Santa, do Distrito de
Bixotá, tem obtido excelentes resultados, e já implantou diversos
galpões para criação de galinha caipira, com bons resultados econômicos. Ainda em conformidade com a líder comunitária, cerca
de 06 famílias da região do Bixopá , em Limoeiro do Norte e 08 famílias do distrito de Peixe, na cidade de Russas estão atuando diretamente na atividade e com perspectiva de mais crescimento.
O objetivo do INOVO é divulgar os produtos da avicultura
caipira da região na busca de garantir a comercialização dos mesmos; promover intercâmbio de conhecimentos (troca de saberes
e sabores); organizar exposição e venda de produtos da agricultura familiar; apresentar e divulgar o artesanato da região; realizar
palestras e oficinas e fortalecer as relações entre produtores /
parceiros / apoiadores e fornecedores
PROMOVENTES DO EVENTO:
- PROAVI – PRODUTORES DA AVICULTURA CAIPIRA DA REGIÃO
DO BIXOPÁ – LIMOEIRO DO NORTE, GRAC/AVI – GRUPO DA AVICULTURA CAIPIRA DA REGIÃO DO PEIXE – RUSSAS.
APOIO: SISTEMA FAEC/SENAR-CE / SINRURAL DE LIMOEIRO DO
NORTE E RUSSAS.
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SINRURAIS DE HORIZONTE E
MORAÚJO
Participam de evento político na
Assembleia Legistativa-CE

Atendendo o convite do Deputado Federal Heitor Freire
(PSL) e de seu Assessor Dr Albino, considerando a necessidade do apoio da Câmara Federal e, ainda, a visita do Deputado
à FAEC, quando na ocasião foram colocadas as solicitações de
apoio ao Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL, os Presidentes do
Sinrural Horizonte, Francisco José de Sousa (Franzé), do Sinrural
de Moraújo, Elder Aguiar e representante da Câmara Setorial
do Agronegócio na ADECE, Amilcar Silveira, estiveram presentes
no evento realizado no Auditório Governador Manuel de Castro
Fiho, na Assembleia Legislativa sobre a Marcha da Família com
Deus pela Liberdade.
Na ocasião, foram apresentadas palestras sobre o histórico
do movimento de 64 pelo Capitão de Mar e Guerra Bastos; a
participação das mulheres da igreja católica na defesa da família
e da política contra o regime comunista feita pela Sra. Amanda
e do movimento da Direita do Ceará, pela eleição e vitória do
Presidente Bolsonaro e a situação política na Câmara Federal na
luta pelo desenvolvimento do Brasil e da aprovação das Reformas encaminhadas ao Congresso Nacional, feita pelo Deputado
Heitor Freire. Os presidentes presentes consideraram um momento de muita aprendizado.

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

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

FONE

PRESIDENTE

(85) 99763-4343

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

ARACOIABA

MATEUS NUNES DIÓGENES

BARREIRA

ELENEIDE TORRES B. DE OLIVEIRA

(85) 99174.7667

INDEPENDÊNCIA

BATURITÉ

JORGE LUIS ALMEIDA CORREIA

(85) 99242-1232

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

MONSENHOR
TABOSA

(85) 99825-8951

AURORA
NOVA
RUSSAS

CANINDÉ
CAUCAIA
MARANGUAPE

(85) 99997.2618
(85) 98879.8949

9TAMBORIL

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

REGIÃO DO CARIRI

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

AURORA

BEBERIBE

(85)99104-4645/(85) 99137.3393

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

CASCAVEL
HORIZONTE

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

MILAGRES

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

HUMBERTO ALBANO DE MENEZES

(88) 99955.1178

ITAPIPOCA

ANTÔNIO ALVES AGUIAR

(85) 99991.7237

MARCO

ALEXANDRE MAGNUM LEORNE
PONTES

(88) 99637-0304

MORRINHOS

JOÃO OSSIAN DIAS

TRAIRI

CLAUDIO AUGUSTO TEÓFILO
JUNIOR

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

REGIÃO NORTE

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

EMERSON PINTO MOREIRA

(88) 99928.0301/ (88) 99405.7000

GRANJA

MÁRIO DAVID FERREIRA DIAS

(88) 99993.4447/ (88) 99217.7649

MASSAPÊ

JOSÉ TUPINAMBÁ V. JÚNIOR

(88) 99955.6915/ (88) 99293-5366

MORAÚJO

ELDER ALBUQUERQUE AGUIAR

(85) 99202.3797/ (85) 98794-5384

SANTANA DO ACARAÚ

PAULO ERCY ARAÚJO

(85) 99988.6194

SOBRAL

FRANCISCO REGINALDO ROCHA
FILHO

(88) 99447-2784

REGIÃO DA IBIAPABA

VICE PRESIDENTE REGIONAL: INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (UBAJARA)
GUARACIABA DO NORTE
IBIAPINA
UBAJARA

INÁCIO DE CARVALHO PARENTE

(88) 99953.5382/ (88) 99737-1999

VIÇOSA DO CEARÁ

WILLAME REIS MAPURUNGA

(88) 99237.1085/ (88) 99617.1673

REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL
VICE PRESIDENTE REGIONAL: CIRILO VIDAL PESSOA (QUIXERAMOBIM)
(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) 2149-5700 / (88) 99971.1489

SENADOR POMPEU

JOSIEL BARRETO DA SILVA

(85) 99986.4789/ (88) 3449-0251

(85) 99198.9826
(88) 99493-2726/ (88) 99664-7005

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

MORADA NOVA

FCO EDUARDO B.DE LIMA JUNIOR

RUSSAS

PEDRO MAIA ROCHA JÚNIOR

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

TABULEIRO DO NORTE

REGIÃO DO MÉDIO JAGUARIBE
VICE PRESIDENTE REGIONAL: EXPEDITO DIÓGENES FILHO (JAGUARETAMA)
JAGUARETAMA

EXPEDITO DIÓGENES FILHO

JAGUARIBE

ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS

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

SOLONÓPOLE

REGIÃO CENTRO-SUL
DE

CRATO
MAURITI

(88) 99729-6508/
(88) 99998.7374

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

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO/2019
02.03 – HENRIQUE MATIAS DE PAULA NETO - SINRURAL Caucaia
19.03 – JOSÉ QUEIROZ MAGALHÃES - SINRURAL Iguatu
25.03 – FRANCISCO FAUSTO NOBRE FERNANDES - SINRURAL Quixadá
AOS ANIVERSARIANTES ACIMA CITADOS OS PARABÉNS DO SISTEMA
FAEC/SENAR/SINRURAL COM VOTOS DE SAÚDE, PAZ E PROSPERIDADE EXTENSIVOS A SUA FAMÍLIA.

ELEIÇÕES SINDICAIS
(EDITAIS)

SINDICATO RURAL DE QUIXERAMOBIM. ELEIÇÕES SINDICAIS – AVISO.
Será realizada eleição no dia 26 de abril de 2019, das oito horas (08h00)
às quatorze horas (14h00), na sede do Sindicato Rural de Quixeramobim, na Rua Dr. Monteiro Filho nº 10 – Sala B, Centro, nesta cidade,
para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e seus respectivos suplentes, devendo o registro de chapas ser
apresentado à secretaria da entidade, no horário de oito horas (08h00)
às quatorze horas (14h00), no período de 15 (quinze) dias, a contar
do primeiro dia útil após a data de publicação deste aviso. Quixeramobim, 13 de março de 2019. CIRILO VIDAL PESSOA, Presidente. CPF:
081.969.403-78;

(88) 9 9773-9977
(88) 99614.0495

LIMOEIRO DO NORTE

CRATO

LAVRAS DA MANGABEIRA

JOSÉ MARIA RANGEL DE
MACEDO

ACOPIARA

FRANCISCO CHAGAS
CARVALHO NETO

CEDRO

JOSÉ FERREIRA LIMA

IGUATU

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

AURORA
PIQUET
CARNEIRO

MARCÍLIO ROBERTO
FRANCISCO
ERIVANDO MAIA
MACEDO
TAVARES

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

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

SINDICATO RURAL DE INDEPENDÊNCIA. ELEIÇÕES SINDICAIS – AVISO.
Será realizada eleição no dia 29 de abril de 2019, das 08:00 às 14:00
horas, na sede do Sindicato Rural de Independência, na Rua da Liberdade, 582-A – Centro, nesta cidade, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e seus respectivos suplentes,
devendo o registro de chapas ser apresentado à secretaria da entidade,
no horário de oito (08:00) às quatorze (14:00) horas, no período de 15
(quinze) dias, a contar do primeiro dia útil após a data de publicação
deste aviso. Independência, 13 de março de 2019. MOACIR GOMES DE
SOUSA, Presidente. CPF: 056. 373.763-87.
SINDICATO RURAL DE JAGUARETAMA. ELEIÇÕES SINDICAIS – AVISO.
Será realizada eleição no dia trinta (30) de abril de 2019, das 08:00 às
14:00 horas, na sede do Sindicato Rural de Jaguaretama, na Avenida
Marilândia, 130, nesta cidade, para composição da Diretoria, Conselho
Fiscal e Delegados Representantes e seus respectivos suplentes, devendo o registro de chapas ser apresentado à secretaria na entidade,
no horário de oito (08:00) às quatorze (14:00) horas, no período de 15
(quinze) dias, a contar do primeiro dia útil após a data de publicação
deste aviso. Jaguaretama, 13 de março de 2019. EXPEDITO DIÓGENES
FILHO. Presidente, CPF: 068.855.783-04.
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INFORME
SINDICAL
SISTEMA FAEC/ SENAR, IBAMA E BNB OFERECEM
CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL NA PROPRIEDADE RURAL

No dia 12 de fevereiro deste ano, o SENAR-CE realizou a 1ª
etapa do Curso de Gestão Ambiental com a capacitação dos
instrutores que irão participar da formação continuada nos
meses de março a outubro.
Através de uma parceria com o IBAMA e o BNB, o Sistema
FAEC/ SENAR-CE está oferecendo a partir do dia 15 de abril, diversos cursos sobre Gestão Ambiental na Propriedade Rural. O
objetivo é promover a capacitação e gestão voltadas para a
requalificação ambiental, buscando estabelecer um novo relacionamento da sociedade com o meio ambiente do semiárido
brasileiro com enfoque na convivência com o recorrente fenômeno climático das secas no bioma caatinga.
Serão capacitados 800 participantes, distribuídos em 28 turmas em diversas regiões do Estado. A referida capacitação terá
40 horas–aula de duração, distribuídas em municípios localizados em uma das microregiões do Ceará. Pretende-se assim,
melhorar a qualidade ambiental, e, consequentemente, a me-

lhoria do bem-estar das populações assistidas, seja do ponto de
vista dos benefícios econômicos, sociais e ambientais auferidos,
com a geração de renda e postos de trabalho, a conservação
ambiental, a melhoria da saúde e/ou educação da população
regional, contribuindo para a convivência adequada ao semiárido, disse a Coordenadora de programas e projetos do SENAR-CE
Carolina Machado.
METODOLOGIA
O curso é dividido em dois módulos concomitantes:
1º módulo: De natureza conceitual e informativa, onde são
abordados aspectos de maior relevância para a gestão ambiental da propriedade, onde será discutido questões determinantes para a formação de uma ideia geral de organização
administrativa da propriedade rural – duração 16 horas-aula:
Importância socio-econõmica e ambiental do espaço rural; Aspectos ambientais relevantes, Aspectos legais relacionados à
gestão ambiental, Uso e ocupação sustentáveis
2º módulo: De caráter mais específico e dirigido, voltado a
apreensão do conhecimento de métodos e técnicas destinadas
à requalificação do meio ambiente sob a diretriz da sustentabilidade – duração 24 horas-aula
SOBRE A INSCRIÇÃO
Para conferir os locais e datas do curso, basta acessar: http://
senarce.org.br/novo/formulario-de-inscricao-curso-gestao-ambiental-da-propriedade-rural/ e preencher o formulário disponibilizado. Todos os cursos são gratuitamente disponibilizados
pelo Sistema FAEC/SENAR-CE.

FAEC ORIENTA SOBRE NOVA LEI DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC)
desde 2004, O SENAR-CE proporcionou aos contadores associados no último dia 27 de fevereiro, uma palestra sobre as
mudanças que foram introduzidas pela Lei 13.606/2018. A responsável pela palestra foi a gestora do Núcleo de Arrecadação
da FAEC, Ivonisa Holanda, que conversou com os participantes
sobre a redução de alíquota e suas mudanças, como a isenção
para quem participa da produção animal para cobaia ou para
engorda, produção de sementes, etc.
Segundo Inovisa, a partir de 2019 foi introduzida para os
produtores em pessoa física ou jurídica a opção de escolher em
qual base de cálculo deve fazer sua contribuição na previdência:
se sobre a comercialização da produção como é atualmente, ou
dando a opção de pagar sobre a folha de pagamento. “Entendemos ser um momento especial porque é uma informação que
o Senar estará durante todo o ano fazendo eventos e palestas
como está mensalmente, além dos eventos em outros municípios.”, afirmou a gestora.
Na ocasião, também foi lançado o podcast previdenciário.
Podcasts de 1 minuto de duração disponíveis no site do CRC e

do Senar. O evento é uma ação do evento Cidadania Rural em
parceria com o CRC, Receita Federal, INSS e todos envolvidos na
divulgação do eSocial e do EFD Reinf.

Visando aproximar cada vez mais os produtores e contadores,
o Núcleo de Arrecadação, da FAEC está produzindo toda sexta-feira, um podcast com informações atualizadas sobre diversos
temas de interesse do setor. Ivoniza Holanda, gestora do Núcleo está à frente da produção e edição dos videos. Já foram
produzidos três podcasts: um sobre Mudanças na Lei 13606 e
Produtor Rural Pessoa Jurídica parte 01 e parte 02.

