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PALAVRA DO PRESIDENTE
O FORTALECIMENTO DO DNOCS

M

uito nos honra, na qualidade de Presidente da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado do Ceará – FAEC,
ter lançado, na reunião do Pacto de
Cooperação da Agropecuária Cearense – o nosso AGROPACTO, ocorrido
no dia 25 de junho de 2019, a FRENTE
CEARENSE EM DEFESA DO DNOCS.
O Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas- DNOCS, um dos órgãos mais antigos do Nordeste, que
comemora este ano 110 anos de existência, vem passando ao longo dos
últimos anos por sucessivas ameaças
de extinção e até fusão com outros.
Órgãos e, paralelamente, perdendo
recursos no seu orçamento, sem falar
no número de servidores que se aposentaram.
Se o Ceará hoje detém 60% de toda
a água armazenada no Nordeste brasileiro, isso é decorrente de um trabalho signiﬁcativo, persistente e competente do DNOCS, que esta Federação

reconhecendo sua importância não
poderia deixar de defender.
Neste momento, gostaríamos de
destacar o pronto apoio desta Augusta Casa que, por iniciativa da Excelentíssima Deputada Fernanda Pessoa
promove esta Audiência.
Pública que hoje aqui participamos, para discutir sobre a necessária
e urgente revitalização do DNOCS,
entidade de capital importância para
o desenvolvimento do estado e a sobrevivência do nosso povo na aridez
do Ceará e dos demais estados nordestinos.
Senhores e Senhoras, nobres deputados, Dr. Ângelo José de Negreiros
Guerra, dirigente maior do DNOCS,
na nossa visão todos os passos foram
seguidos, até o momento, faltando
somente a formação de uma comissão constituída por representantes
do poder legislativo e de entidades
públicas e privadas, capitaneadas por
esta Casa, para submeter ao Senhor
Presidente da República, o nosso posicionamento e apelo.
Finalmente, sentimo-nos realizados
em estar hoje nesta Audiência Pública defendendo tão nobre causa.
Muito obrigado!
(*) 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

PRESIDENTE DA CNA PARABENIZA
Recebi
com muita honra e
a g ra d e ç o
as congratulações
que me foram feitas
em virtude do meu aniversário ocorrido dia
19 de agosto ultimo, em especial, ao
Presidente da nossa Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA,

João Martins da Silva Junior, que nos
enviou a seguinte mensagem.
“Um abraço pelo aniversário e o desejo de muito sucesso nessa trajetória
que estamos empreendendo juntos
em busca de um novo sindicalismo,
mais eﬁciente, moderno e dinâmico,
capaz de manter e fortalecer a atuação do nosso Sistema na grande caminhada em defesa dos produtores
rurais brasileiros”.
Abraço,
João Martins da Silva Júnior
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AGRINHO TRAZ VIVÊNCIAS DE QUIXERÉ PARA A BIENAL DO LIVRO

D

ois dias (19 e 20/O8) de intensas atividades cooperativas,
com contação de histórias, rodas de conversas, oﬁcina de pinturas no papel e no rosto, apresentação das cartilhas tudo em torno
do tema Cooperativismo do Programa AGRINHO do Município
de Quixeré, na XIII Bienal Internacional do Livro, que se realizou
em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará, recebendo alunos
de diversas escolas divulgando o programa a nível estadual.
No dia 20 alunos de Quixeré e de outras cidades do estado,
inclusive da capital, como a Escola -Creche Toca da Criança, também puderam conhecer como funciona o Agrinho, que é desenvolvido apenas nas escolas públicas da zona rural, pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR-CE . Os alunos puderam
conhecer através de uma forma lúdica, os objetivos do Agrinho,
através da contação de uma história pela coordenadora municipal de Quixeré Luci Oliveira, seguindo-se outras atividades com
as crianças. Para nós, é motivo de muita alegria trazer para outros alunos, inclusive de escolas particulares, a ﬁlosoﬁa de atuação do Agrinho, que leva a cada ano uma temática diferente para
debater com alunos, professores e comunidade, assuntos da
mais alta relevância como o deste ano, que é o Cooperativismo.
Os dirigentes do Sistema FAEC/ SENAR E OCB -CE, participaram de uma oﬁcina cooperativa, com um jogo em grupo,
cujo objetivo foi mostrar que todos precisam dar as mãos
em torno de objetivos comuns, conforme ressaltou o coordenador pedagógico do município de Quixeré, Mário César
Fernandes. O Superintendente do SENAR-CE, Sérgio Oliveira da Silva, que participou da oﬁcina, disse que o Agrinho é

um programa que está extrapolando as fronteiras do campo, e que já recebeu solicitação para implantação em escolas da capital e da zona urbana, o que mostra a eﬁcácia do
programa durante estes 17 anos em várias escolas do Ceará.
A diretora técnica do SENAR-CE, Kelly Claúdio destacou a importância do Agrinho estar participando pela primeira vez da Bienal
trazendo ricas experiências do município de Quixeré , num programa de responsabilidade social do SENAR, ressaltando que hoje
Quixeré é um município-modelo, promovendo inclusive, uma segunda premiação para alunos e professores, além da premiação
estadual que é feita pelo Sistema FAEC-SENAR e seus parceiros.
O superintendente do Sistema /OCB-CE, SESCOOP - José Aparecido dos Santos que participa este ano da parceria com o SENAR-CE , ﬁcou impressionado com a dedicação e com a forma lúdica
de como o tema está sendo tratado. É exatamente isso, que nós
estamos buscando, o Agrinho tem uma forma simples e objetiva
de preparar os jovens para ingressar no cooperativismo, disse ele.
A Coordenadora do Centro Vocacional Tecnológico - CVT, de
Quixeré, Maria Euvirene Ferreira também presente ao momento Agrinho, disse que o CVT vem apoiado todas as ações do
Programa, ressaltando que o tema cooperativismo fortalece as
parcerias entre o SENAR, Prefeitura, alunos, professores, fortalecendo também as comunidades. A Coordenadora Municipal do
Agrinho Luci Oliveira comunicou na ocasião, que este ano, estão implantando dentro do CVT , o Projeto “ Pomar do Agrinho,
onde os alunos vão aprender a cultivar hortaliças .Ela destacou
ainda a parceria que mantém com o Centro Vocacional que cede
os espaços para aulas de teatro, cinema e outras atividades.
Estamos muito felizes e já agradecemos a iniciativa
do município de Quixeré de trazer o Agrinho para dentro da Bienal do Livro, disse a Coordenadora do Programa Agrinho do SENAR-CE, Germana Moreira que acompanhou de perto os dois dias de vivências da programação

VEM AÍ O AGRIPEC - CARIRI

De 24 a 25 de outubro
próximos, uma das regiões mais prósperas do
Ceará, que congrega as
principais atividades do
agronegócio, formada por
28 municípios e que tem
como área de inﬂuência
a região sul do Ceará e
a região da divisa entre
o Ceará e os estados de
Pernambuco, Paraíba e
Piauí, recebe o Seminário
Agri & Pec Cariri. O evento será realizado na sede do Campus do IFCE do Crato, e é uma promoção conjunta do Sistema FAEC/ SENAR/Sindicato Rural, Serviço
de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/CE e do próprio

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE.
A exemplo do Pecnordeste, o Agri & Pec Cariri é um evento
de capacitação tecnológica, contando com a realização de diversas palestras e oﬁcinas, envolvendo 12 setores da Agricultura e
da Pecuária na região do Cariri, abordando temas e atividades
que impactam positivamente no desenvolvimento regional e na
melhoria das atividades agropecuárias dos produtores rurais,
técnicos e estudantes do setor, disse o Coordenador geral, engenheiro agrônomo Rodrigo Diógenes, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará- FAEC.
Nesta primeira edição, o evento irá abordar o uso da tecnologia
e da inovação nas atividades do agronegócio e sua importância para
fortalecer a competitividade no setor. Neste contexto, o Agri &PEC
Cariri se insere como um importante evento de caráter regional que
estimula a discussão de temas que apontam para o desenvolvimento sustentável da região do Cariri, apoiado no fortalecimento do
agronegócio e no debate de temas de relevância para o setor rural.

Agosto 2019 |

3

Papel Político

AUDIÊNCIA PÚBLICA DNOCS: FRENTE CEARENSE DEFENDE ENTREGA
DE PROPOSTAS AO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO

P

or solicitação da Frente Cearense em
Defesa do DNOCS, realizou-se no dia 12 de
agosto, uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará, sobre a revitalização do DNOCS, sob a presidência da deputada Fernanda Pessoa ( PSDB),m autora
do requerimento, com a participação do
deputado federal Roberto Pessoa, Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos
Órgãos do Nordeste, do deputado Heitor
Freire, Presidente Regional do PSL, do deputado estadual Walter Cavalcante, Flávio
Saboya Presidente da FAEC e Coordenador
da Frente Cearense em Defesa do DNOCS,
Dedé Teixeira, Secretário Executivo da SRH,
Heitor Studart, Presidente do Conselho
de Infraestrutura da FIEC, Bessa Júnior, da
Câmara Setorial do Agronegócio da Adece.
O diretor Geral do DNOCS, Ângelo Guerra estava acompanhado dos outros diretores do Órgão , servidores e representantes das associações de servidores da Casa
(ASSECAS e ASDEC), fez uma retrospectiva
sobre o trabalho do DNOCS, seu acervo
patrimonial e pioneirismo em barragens
de terra, o primeiro laboratório de solo,
na perfuração de poços, além de rodovias
e energia. O Diretor do DNOCS, assegurou
que o Órgão vai continuar com a construção de barragens e de açoēs de segurança
de barragem, perfuração de poços e que
o contingenciamento de recursos não signiﬁca que seja exclusão do órgão junto ao
Ministério do Desenvolvimento Regional.
O presidente da FAEC, Flávio Saboya , coordenador da Frente Cearense disse que após
várias reuniões iniciadas no dia 25 de junho
durante uma reunião do Pacto de Cooperação daAgropecuária Cearense- AGROPACTO, diversas ações foram desencadeadas ,
inclusive uma audiência com o governador
em exercício deputado José Sarto , que
prometeu apoiar a iniciativa. Para Flávio Saboya, o próximo passo agora é formar uma
comissão de deputados da bancada nordestina para entregar um documento com
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as reivindicações ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o mais rápido possível.
Heitor Stuart, representante da FIEC,
concorda que revitalização do DNOCS é urgente, necessária e sua primazia é inquestionável, o setor produtivo criou as Rotas
estratégicas que precisam de segurança
hídrica, daí ser fundamental a participação
cooperativa do DNOCS, colocando a FIEC
e a CNI, à disposição do DNOCS. A representante da ASDEC, Keila Rolim destacou
o grande papel do deputado Roberto Pessoa em Defesa do DNOCS desde 2006 e
que servidores continuam na luta mas para
hoje, o que a ASDEC solicitou foi agregar ao
trabalho de defesa do DNOCS, a tese de
mestrado da Dra Zita Timbó, sobre construção e manutenção de barragens. Aloísio
Bastos da ASSECAS, agradeceu ao apoio
da deputada Fernanda Pessoa na realização da audiência pública, que contou com
a presença dos servidores de ontem e de
hoje, agradecendo o apoio do Presidente
da FAEC, Flávio grande mentor da Frente
em Defesa do DNOCS e daí surgiu a esperança dos servidores para que o DNOCS
seja reestruturado com novos servidores.
Ele também ressaltou a participação do deputado federal Roberto Pessoa há muitos
anos na luta pela manutenção do DNOCS.
O ex- Diretor de Hidrologia do DNOCS,
Cássio Borges e integrante da Frente Cearense em Defesa do DNOCS, disse que essa
Frente está trabalhando há 4 meses, também em defesa do BNB,Codevasf e Sudene, para oferecer as diretrizes ao governo
Bolsonaro, que resultou num livreto denominado: Sugestões para o fortalecimento
das instituições de Desenvolvimento do
Nordeste do Brasil, com a participação de 6
colaboradores, dentre eles José Maria Marques de Carvalho, ex-funcionário do BNB e
ﬁlho de um servidor do DNOCS, que também se pronunciou na ocasião, oferecendo
mais subsídios ao documento que deverá
ser entregue ao presidente da república.
Para ele o tema desenvolvimento dos re-
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cursos hídricos é fundamental
para o DNOCS, porque todas
as barragens da região foram
construidas pelo DNOCS e não
pela Codevasf, que está se propondo a esse trabalho. Bessa
Júnior , representante da Câmara Setorial da Adece destacou também o papel do DNOCS
e o futuro do órgão que ainda
pode fazer muito pelo Nordeste.
Na ocasião, o Diretor Geral
do DNOCS, Angelo Guerra, destacou o papel dos deputados
federais Roberto Pessoa, Heitor Freire e o
estadual Walter Cavalcante, este último
que já tinha realizado uma audiência com
a presença de 43 parlamentares e no Parla Nordeste . Segundo Walter Cavalcante,
foi elaborado inclusive um documento entregue ao presidente da Câmara e do Senado propondo a revitalização do Órgão .
O deputado federal Roberto Pessoa(
PSDB), Presidente da Frente Parlamentar
em Defesa dos Órgãos do Nordeste, conﬁrmou que existe uma discriminação com
os nordestinos e que o DNOCS era carimbado “na indústria da seca”, mas estamos
trabalhando a muitos anos trabalhando
pela causa do DNOCS. Ele propôs imediatamente um concurso público, sem isso o
Órgão vai morrer, o DNOCS tem a maior
engenharia de construção de barragens e
de de criação de peixes do mundo e tem
que estar à frente da administração da
transposição das águas do São Francisco.

O deputado federal Heitor Freire, Presidente do PSL no Ceará, ressaltou que
o DNOCS é um órgão importante e vital
para o semiárido e com grande qualidade técnica. Me somei ao DNOCS desde
o primeiro momento do meu mandato,
vejo que é um órgao que precisa do nosso
apoio e irei inclui-lo na comissão especial
sobre as águas do São Francisco, disse o
parlamentar. Ele informou que o Ministro
Canuto Aguiar estará no dia 30 de agosto, no dique de Negreiros, que vai trazer a
água do Rio São Francisco para que o projeto do cinturão das águas seja concluído
e chegue ao Ceará. Contem comigo vamos lutar e fortalecer, conseguir recursos
para o próximo ano, disse Heitor Freire.

CNA, ABCS E FAEC PROMOVEM WORKSHOP SOBRE SUINOCULTURA

O grande desaﬁo neste momento é
trabalhar a mitigação dos fatores de risco, aplicar a vacinação, fazer notiﬁcação
rápida , ter um olhar diferente para a Suinocultura de subsistência com procedimentos mínimos de sanidade . Foi o que
disse a diretora técnica da Associação
Brasileira de Criadores de Suínos-ABCS,
Charli Ludtke, na abertura do Workshop
Suinocultura envolvendo os estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte,
no dia 21/8, no auditório do SEBRAE-CE , com mais de 120 participantes.
O encontro foi aberto pelo presidente
da Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado do Ceará - FAEC, Flávio Saboya que
representou também a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA , que
juntamente com a Associação Brasileira
de Criadores de Suinos-ABCS, Associação
dos Criadores de Suínos do Ceará- ASCE
,Paulo Helder Braga, está patrocinando o
workshop .Serão 14 workshops em todo
o país, que surgiram a partir da crise
ocorrida nos estados do Ceará e no Piauí.
Flávio Saboya disse essa crise no setor de
Suinocultura serve de alerta ao setor , e
que a vacinação de todo o rebanho deve
ser imediata em todo o Estado , e que o
prejuízo poderia ter sido maior caso não
tivesse ocorrido a contenção dos focos
pelas equipes da ADAGRI e do MAPA.
Segundo a representante da ABCS, a
ideia surgiu a partir da instalação da peste suína no Ceará e no Piauí, onde foram
sacriﬁcamos cerca de 6 mil animais, dos
quais , 3 mil só no Ceará, sendo necessário melhorar a biossanidade, harmonizar as informações entre o serviço veterinário oﬁcial e a iniciativa privada, para
agilizar os procedimentos e fazer a vacinação.Ele acha que os impactos sobre a
cadeia seriam maiores , por isso a ABCS

está trabalhando os impactos da crise
Se a crise nesses dois estados não fosse
debelada, poderíamos chegar a um prejuízo de mais de 5 bilhões, tendo como
consequências maiores o fechamento
de mercados internos, caso à peste suína
chegasse a zona livre, disse Charli Ludtke,
Paulo Helder Braga , presidente Associação dos Suinocultores do Ceará,- ASCE,
informou que o Ceará teve 48 focos de
peste suína clássica na zona norte do Estado, que foram eliminados, resultando
também na eliminação de cerca de 3 mil
animas. Na ação foram investidos mais
de R$500 mil ( meio milhão de reais) ,
em termos de indenização aos produtores , graças a ação da ABCS, através
do presidente Marcelo Lopes, que conseguiu os recursos junto aos produtores do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato
Grosso, Goiás, Minas Gerais, e também
através da ABPA- Associação Brasileira de
Proteína Animal. Assim, o Ceará não não
vai levar a culpa de dizer que prejudicou
as exportações de suínos, disse Paulo
Helder, o problema poderia ter atingido a zona livre causando um prejuízo
de mais de 5 bilhões de reais, disse ele.
O coordenador de Defesa da Agência
de Defesa Agropecuária- ADAGRI , Amorim Sobreira, destacou a importância do
trabalho dos colegas da ADAGRI, que se
deram as mãos neste trabalho de combate à peste suína, onde tiveram grande
ajuda do Ministério da Agricultura e Pecuária, já que não tínhamos muita experiência no combate à peste suína, foi um
momento de treinamento em campo. O
Coordenador de Defesa Animal do superintendência Estadual do MAPA ,Caio
Breno Moreira Damasceno, registrou a
importância dos fundos de apoio e da
vacinação contra a peste suína, que não

ocorria no Ceará há mais de 10 anos, ele
acredita que o Ministério deverá agir rapidamente nesta questão e que a Ministra Tereza Cristina, já tem ciência do fato.
A secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, SEDET foi representada pelo Coordenador de Agronegócio ,
Euvaldo Bringel que fez questão de registrar o esforço desenvolvido pela equipe
ADAGRI, alertando que tem que ter uma
instituição privada para bancar as crises,
porque o governo não têm pernas para resolver crises e focos, imediatamente .Nós
aqui do Ceará, aprendemos com a crise .
BOAS PRÁTICAS NA SUINOCULTURA
A professora Dra Mizuno
Ishizuka, titular
de epidemiologia de doenças
infeciosas da
FMVZ e do Departamento de
Medicina Veterinária Preventiva e Saúde
Animal , fez uma palestra sobre a epidemiologia da peste suína africana, quando
discorreu sobre as causas, consequências e como evitar as doenças em suínos.
Com o sentimento de amor ao próximo e aos animais, a professora destacou o empenho da equipe da ADAGRI
e do MAPA, na eliminação dos focos
de peste suína no Ceará,mesmo sem
ter a metodologia dos procedimentos.
Ela sintetizou em poucas palavras as
boas práticas que os suinocultores de um
modo geral, tanto das granjas tecniﬁcadas como de fundo de quintal, devem
ter:-Impedir entrada de animais como
ratos e gatos, controlar com rigor as
moscas, limpeza e desinfeção das instalações permanentemente e não permitem que animais entrem nas instalações,
eliminando também os estercos. Os
criadores devem ser devidamente orientais com relação ao cuidado com seus
animais, não comprem animais de qualquer procedência e não alimentem os
animais de forma nenhuma com restos
de alimentos de hotéis, restaurantes, etc.
OS PARTICIPANTES
Um total de 120 pessoas participaram
do workshop do Ceará, entre produtores de suínos, empresas e instituições
públicas como a EMATERCE, SDA, CENTEC, SEDET, SEBRAE, ADAGRI,SENAR,
FAEC,ABRAVES, estudantes de medicina
veterinária da UECE e 23 presidentes de
sindicatos rurais do Ceará ﬁliados a FAEC.
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Em dia com o AGROPACTO

BNB APRESENTA RESULTADOS DE APLICAÇÕES NO AGRONEGÓCIO

A convite do Pacto de Cooperação
da Agropecuária Cearense - AGROPACTO,

promovido pela Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado do Ceará - o Superintendente Regional do Banco do Nordeste do Brasil, Rodrigo Bourbon Nava
de Oliveira, foi o palestrante da reunião
do dia 6 de agosto, sobre o Plano Safra:
Atuação do Banco do Nordeste no Ceará.
Segundo ele, até julho de 2019 o
Banco já aplicou 330 milhões na agropecuária cearense. Ano passado, foram
538 milhões e a expectativa é que as
aplicações deste ano superem a 10%
em relação ao ano passado. E anunciou
um novo projeto o BNB AGRO Inovação,
que permite o produtor adquirir drones,
antenas para conexão à internet, energia limpa, entre outros equipamentos.
Acompanharam o superintendente, a
gerente executiva da Superintendência
Regional do BNB,Jeânia Gomes, o geren-

te da Central de Agronegócio, Leonardo
Bruno e os facilitadores do curso de projetista, Almir Ribeiro e Ricardo Mesquita.
Em sua palestra, o superintendente
estadual disse que o Banco do Nordeste vem fortalecendo cada vez mais as
cadeias produtivas, atuando de maneira intensiva no ﬁnanciamento do mini,
pequeno e médio produtor rural. Em
números, temos 2018 com 530 milhões
de reais destinados aqui no Ceará para o
agronegócio, dos quais 309 milhões destinadas a metodologia do Agroamigo. O
Banco está cada vez mais inserido nesse
contexto do desenvolvimento regional,
no crédito orientado Uma novidade é o
lançamento do PRODETER, o Programa
de Desenvolvimento Territorial, que também visa fortalecer esse crédito orientado, atuando junto as cadeias produtivas
vocacionais do estado e tendo parceiros
como a FAEC, SENAR, CNA, que são de
suma importância para o desenvolvi-

mento dessa ação do banco, disse ele.
O Banco tem recursos orçados em
torno de 3,5 bilhões envolvendo todos
os setores, dos quais parte disso vai ser
destinado ao agronegócio para atender
a demanda do Plano Safra, orçamento
que o Governo Federal destina ano após
ano, trazendo um recursos para períodos
como o pós-seca. O cuidado que o banco
tem de se inserir ao Plano Safra é levando
o FNE e seus recursos e se inserindo dentro da metodologia do governo, o crédito de maneira adequada e oportuna.
Produtores, presidentes de sindicatos
rurais, representantes da ADECE, SEDET,
Ematerce, SDA, SENAR-CE, secretários de
agricultura de Marco e Viçosa do Ceará,
entre outras instituições, participaram
do AGROPACTO, aberto pelo presidente da FAEC, Flávio Saboya destacando a
importância da parceria do BNB com o
Sistema CNA e Federações do Nordeste.

MINISTRA LANÇA AGRONORDESTE E CEARENSE É O COORDENADOR
A ministra da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, deputada federal Tereza Cristina, lançou no ultimo dia 16
de agosto, em Brasilia , o AGRONORDESTE,e anunciou como coordenador,
o assessor especial e agora também Diretor Geral da Unidade de Gestão do
Plano de Ação para o Nordeste, o cea-

rense Danilo Forte, ex-deputado federal.
O AGRONORDESTE é uma estratégia do
governo federal para integrar a região ao
agronegócio nacional, responsável hoje ,
por cerca de 1/3 o PIB brasileiro. Danilo
vai coordenar um grande esforço de capacitação da agroindústria nordestina,
através de parcerias com órgãos como o
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Banco do Nordeste, Codevasf, Senar e Senai. Uma das metas é ajudar a desenvolver projetos de energia solar, que tem potencial para baratear custos de produção.
Para Danilo Forte, a ocasião é propícia para o agronegócio nordestino, destacando que o tratado econômico com a União Européia abre
uma
janela
de
oportunidades.

Em dia com o AGROPACTO

SELO ARTE IMPORTÂNCIA E DESAFIOS É DEBATIDO NO AGROPACTO

Selo Arte e sua importância e desaﬁos
para os produtores rurais, foi o tema da

reunião do AGROPACTO do dia 20 de agosto, que teve como palestrante a médica
veterinária Adrianne Paixão, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará.
O selo está previsto pela Lei 13.680/2018,
que altera a Lei 1.283/50, que em seu Artigo 10 diz que é permitida a comercialização interestadual de produtos alimentícios elaborados com predominância de
matérias-primas de origem animal produzidos de forma artesanal. Destacou que
com o Selo Arte os produtos podem concorrer de igual para igual com aqueles de
outros estados, além de agregar valor aos
mesmos, porém, ele permite o comércio
apenas dentro do país. Conforme disse,
a concessão do Selo Arte é feita pelos ór-

gãos de agricultura e pecuária dos Estados e do Distrito Federal, e, que no caso
do Ceará existe um selo de inspeção da
Adagri, mas que ainda precisa ser discutido pelo executivo. Compete à ANVISA
fazer o controle dos aditivos utilizados
nos produtos, e que pode ocorrer o cancelamento do Selo quando o produto não
atender no prazo estabelecido a correção
de alguma não conformidade ou das irregularidades identiﬁcadas na ﬁscalização.
Segundo a médica veterinária a a
instrução normativa ainda está em consulta pública no site do Ministério da
Agricultura, dos procedimentos para
concessão do mesmo, cujos prazos e a
análise da documentação para a concessão é de 45 dias, sob auditorias de
BPA, BPF, produção artesanal anual e

SIO (cronograma especíﬁco), além das
auditorias dos Estados e DF (anual).
DEBATES
O representante da SEDET e produtor
rural Hélio Chaves abriu a rodada de debates discorrendo sobre o Agronordeste
lançado pela Ministra do MAPA, e sua
experiência sobre a compra de produtos
artesanais em outros Estados. Também
se manifestaram o Presidente do Instituto Centec, Silas Barros, representante da
ADAGRI, Antonio Amorim, Paulo Jorge
do SEBRAE, André Siqueira, da FIEC, Amilcar Silveira, ADECE, Augusto Júnior do
CENTEC e Rodrigo Diógenes, este ultimo
vice-presidente da FAEC, comentando e
questionando sobre temas como: capacitação na apicultura; boas práticas de
produção; o credenciamento de um laboratório no interior para análises da qualidade do leite exigidas pelo Ministério
da Agricultura; a importância de mudar
conceitos para a aquisição de produtos
de qualidade e da criação de um plano de
ação para legalizar o processo de aquisição do Selo, assim como o incentivo para
a obtenção do SIE, na tentativa de facilitar o processo; o problema de permitir
que uma organização social esteja à frente da concessão do Selo Arte; a diferença
do certiﬁcado de origem, SISBI (Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de
Origem Animal - SISBI-POA) e Selo Arte.

AGRINHO REÚNE COORDENADORES MUNICIPAIS

A Coordenação do Programa Agrinho
do SENAR- CE, realizou no dia 23/8, o II
Encontro dos Coordenadores do Programa, com a participação de 45 municípios.
Na pauta , um panorama sobre a repercussão do tema Cooperativismo entre
os alunos, comunidade e professores e o
acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos. Ocorreu também a discussão
e apresentação do laudo avaliativo de

mudanças na escolha da premiação do
concurso da Experiência Pedagógica .
Na abertura um momento de acolhida a cargo da professora Mazé Campos
uma palestra motivacional com o tema
encorajamento, pela gestora do núcleo
de arrecadação do SENAR- CE, Ivoniza
Holanda. o presidente da OCB-CE, Nicédio Nogueira, participou do encontro
destacando a importância do cooperati-

vismo e da parceria com o Senar Coordenadora do Programa Agrinho, Germana
Moreira, esteve à frente do encontro.
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Em dia com o SENAR

PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER LEVA SERVIÇOS A ZONA RURAL

No dia 29/08 a caravana do Programa Saúde do Homem e da Mulher esteve na localidade da Serra do Félix, no município de Beberibe.

D

ando sequência ao Programa Saúde
do Homem e da Mulher Rural, o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural- SENARCE, a Federação da Agricultura e Pecuária

do Ceara- FAEC reiniciou as atividades no
mês de agosto, que já beneﬁciam três localidades dos municípios, Jijoca, Itarema
e Beberibe.

No dia 2 de agosto, a caravana esteve
no posto de saúde do Distrito de Almofala, em Itarema, quando atendeu 92 mulheres e 139 homens. A ação executada
pelo Sistema Faec/ Senar- Sinrural contou com o apoio da Secretaria de Saúde
do município de Jijoca e do Sindicato de
Morrinhos.
No dia 10 de agosto o programa foi
ao Distrito realizou no dia 10 de agosto
no Distrito de Córrego da Forquilha, no
município de Jijoca de Jericoacoara, promovendo cidadania, saúde e educação
no campo.
Segundo a técnica do SENAR, Carolina
Machado ocorreram 240 atendimentos,
sendo 120 mulheres e 120 homens, com
exames de prevenção do câncer (papanicolau e PSA) consulta com urologista, vacinação e ainda palestra, ações de beleza
e auto-estima para as mulheres.
O superintendente do Senar Sérgio
Oliveira da Silva, acompanhou as ações
executadas nos municípios de Jijoca e
Itarema, acompanhado do presidente do
SINRURAL de Morrinhos, Ossian Dias.

CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL EM NOVOS MUNICIPIOS
Dando prosseguimento ao curso de
Gestão Ambiental na Propriedade Rural,
iniciado o Sistema FAEC/SENAR, Sindicatos Rurais através de uma parceria com o
BNB e IBAMA , realizou no mês de agosto mais três cursos nos municípios de
Ubajara (05/08 a 09/08), Cedro ( 05/08 a
09 /08) e Lavras da Mangabeira( de 9 a
23/08), com mais de 68 participantes.
O curso é gratuito e foi iniciado em
abril deste ano , com uma carga horária
de 40 horas sendo ministrado por instrutores com formação na área , disse
a coordenadora de programas e projetos
do SENAR-CE, Carolina Machado.
Acompanhe o calendário de cursos até
o mês de outubro e procure o seu Sindicato Rural para fazer sua inscrição.
09/09 a 13/09
09/09 a 13/09
23/09 a 27/09
23/09 a 27/09
30/09 a 04/10
30/09 a 04/10
14/10 a 18/10
14/10 a 18/10

MONSENHOR TABOSA
TRAIRI
MORRINHOS
MAURITI
SOBRAL
JAGUARIBE
ALCÂNTARAS
SENADOR POMPEU
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INFORME
SINDICAL
REUNIÃO DA DIRETORIA PLENA

No último dia 20/08/19, ocorreu na Sede do SENAR-AR/CE, a
Reunião da Diretoria Plena da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC, na qual o Superintendente do SENAR-AR/CE, Sérgio Oliveira da Silva, apresentou as novas ações
da Assistência Técnica e Gerencial – ATeG para os próximos dois
anos. Estavam presentes: Rodrigo Diógenes, Vice- Presidente
da FAEC; Carlos Bezerra, Diretor Administrativo e Financeiro da
FAEC; Cirilo Vidal, Presidente do Sinrural de Quixeramobim; Luiz
Mendes, Presidente do Sinrural de Limoeiro do Norte; Eleneide
Brilhante, Presidente do Sinrural de Barreira e João Ossian Dias,
Presidente do Sinrural de Morrinhos.

SINRURAL DE LIMOEIRO DO NORTE
COMEMORA 15 AOS DE TROPICAL NE

Sérgio Oliveira da Silva, Superintendente do SENAR-AR/CE,
participou da comemoração dos 15 anos de atividade da Empresa Tropical Nordeste, produtora de banana nanica na Chapada
do Apodi, cuja produção, com a marca Pura Vida, é comercializada nos supermercados brasileiros e exportada para a Europa,
dirigida pelo empresário Edson Brok. A confraternização ocorreu no dia 16/08/19, à tarde, na Fazenda Banesa, no município
de Quixeré, e contou também com a presença do Presidente
do Sindicato dos Produtores Rurais de Limoeiro do Norte, Luiz
Mendes de Sousa Andrade.

SINRURAL DE BARREIRA REALIZA OOFICINA DE CAJUCULTURA
Sindicato Rural de Barreiras encerrou no dia 27/08 visita à oﬁcina de caju do sistema FAEC/SENAR/SINRURAL, com a instrutora
Lúcia Lima na comunidade de Lagoa Grande, um complemento
do Projeto Agrinho que o professor Marcos diretor da escola
Pedro Alexandrino de Lima é o responsável, contou com a participação da comunidade envolvendo pais, alunos, professores
e a coordenadora do projeto Agrinho no Município a professora
Glória Maria.

Incra lança serviço digital para envio de documentos do cadastro rural
A partir de agora, é possível enviar os documentos comprobatórios do cadastro rural para o Sistema Nacional de Cadastro de Dados através de um sistema online, que recebe os
documentos digitalizados. É uma funcionalidade desenvolvida
pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (Incra) e
que irá impactar cerca de 2 milhões de detentores de imóveis
rurais, de acordo com a Serpro.
A ideia é que até o início de 2020 o Incra não receba mais os
documentos físicos, somente através do sistema digital e nos
formatos de arquivo PDF, PNG ou JPG. E a vantagem deste novo
formato é que irá facilitar o recebimento e organização dos documentos, ao trazer mais praticidade, eﬁciência e segurança na
gestão.
Os documentos continuam os mesmos: desde os pessoais,
comprovantes de residência, certidões, títulos, registros carto-

riais, contratos de compra e venda das propriedades, até plantas dos imóveis. Antes era necessário entregar pelos Correios
ou presencialmente em um posto de atendimento do Incra e
agora é só digitalizar.
O Certiﬁcado de Cadastro de Imóvel Rural é expedido pelo
Incra, com a ﬁnalidade de comprovar a regularidade cadastral,
além disso contém informações sobre a área, titular, localização, situação jurídica e classiﬁcação fundiária do imóvel. Esses
dados são declaratórios e não legitima direito de domínio ou
posse. O documento é indispensável para legalizar em cartório
qualquer alteração em relação ao imóvel rural. Por ﬁm, os bancos e agentes ﬁnanceiros exigem o cadastro para conceder o
crédito agrícola.
Para utilizar o novo sistema, acessar por dispositivos móveis, o aplicativo SNCR Mobil está disponível para os sistemas
Android e iOS.
Agosto 2019 |
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INFORME
SINDICAL
BNB CAPACITA PROJETISTAS NOS SINDICATOS RURAIS

O Banco do Nordeste do Brasil através de uma parceria de
Cooperação técnica com a CNA e Federações do Nordeste, ini-

que estão sendo capacitados para elaboração de projetos.
Na abertura dos trabalhos, a diretora técnica do SENAR Kelly Cláudio e o coordenador da rede ETEC Eduardo
Barroso apresentaram os votos de boas vindas aos participantes do curso e destacaram a importância do mesmo.

FAEC realiza treinamento sobre ITR

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DA ATEG

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC realizou no dia 22 de agosto, treinamento sobre o
ITR –Imposto Territorial Rural com a participação de 09(nove)
sindicatos ﬁliados, que solicitaram este treinamento, para qualiﬁcar e atualizar as informações referente ao ano de 2019.
Uma das novidades deste ano, conforme IN 1902 de 17 de
julho de 2019 da Receita Federal do Brasil, é a obrigatoriedade da entrega do ADA – Ato Declaratório Ambiental, junto
ao IBAMA e informar o número do recibo da entrega no ITR
para quem fez o CAR- Cadastro Ambiental Rural , como também o número do recibo do CAR-Cadastro Ambiental Rural.
O treinamento foi ministrado pela Sra. Jucileide Nogueira, Contadora e Assistente Adminisrativa do Departamento Sindical da FAEC com a participação dos
Sindicatos Rurais de Caucaia, Moraújo, Tamboril, Independência, Mombaça, Quixadá, Ibaretama e Morrinhos.
A entrega do ITR teve início em 12 de agosto de 2019.

Inscrições abertas para credenciamento de pessoa juridica para
demandas da ATeG no Ceará.

cia hoje, dia 6, um curso de capacitação de projetistas de 16
horas, para 22 técnicos dos Sindicatos Rurais ﬁliados a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará- FAEC. Segundo a Gerente Executiva da Superintendência Regional do
BNB, Jeânia Gomes, o curso vai oferecer informações que vão
da planilha simpliﬁcada a sistemas de elaboração de projetos.
Ela lembrou que o BNB é um banco de fomento ao desenvolvimento do Nordeste e que a capacitação com elaboração de
projetos e assistência técnica é um casamento perfeito, sem
isso as coisas não funcionam. Lembrou ainda que através desse termo de Cooperação com a CNA, desde o início do ano, o
Banco está também oferecendo capacitação a técnicos na área
de Gestão Ambiental, que beneﬁciará mais de 400 Técnico aqui
no Estado do Ceará. O curso de projetista tem como facilitadores os técnicos do BNB, Ricardo Mesquita e Almir Ribeiro.
O presidente do SINRURAL de Quixeramobim, Cirilo Vidal
destacou a importância da parceria do Banco, destacando a
importância da capacitação cada vez maior para que o produtor tenha segurança na aplicação dos recursos e no pagamento de suas dívidas. O secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Marco, Júnior Osterno e o Secretário
de Agricultura de Viçosa do Ceará, Renato Andrade Gurgel,
participaram da reunião do AGROPACTO e abertura do Curso e em parceria com os Sindicatos Rurais indicaram técnicos

DÚVIDAS
Em caso de dúvidas sobre o ITR fazer
contato
com
Jucileide
Nogueira
(85) 98857-1321/3535-8021 FAEC de 8:00 às 12:00hs.
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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
CASCAVEL
HORIZONTE

MARCELO MOREIRA COLAÇO

(85)99681-4057

PAULO HELDER DE ALENCAR
BRAGA
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA
(FRANZÉ)

(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
(88) 99951-9768/ (88) 3665.1586

MORRINHOS

JOÃO OSSIAN DIAS

TRAIRI

ANTONIO CLODOVEU PINHEIRO
ANDRADE FILHO

CRATO

LAVRAS DA MANGABEIRA

(85) 99991.5445

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

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 AGOSTO/2019
11.08 – ANTÔNIO ALVES AGUIAR - SINRURAL Itapipoca
13.08 – FRANCISCO REGINALDO ROCHA - SINRURAL Sobral
22.08 – ANTONIO CARLOS DE FREITAS - SINRURAL Jaguaribe
22.08 – CIRILO VIDAL PESSOA - SINRURAL Quixeramobim
24.08 – FRANCISCO FERNANDES FERREIRA - SINRURAL Crato
AOS ANIVERSARIANTES ACIMA CITADOS OS PARABÉNS DO SISTEMA
FAEC/SENAR/SINRURAL COM VOTOS DE SAÚDE, PAZ E PROSPERIDADE EXTENSIVOS A SUA FAMÍLIA.

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
(88) 9 9773-9977
(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
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ELEIÇÃO DO SINRURAL DE RUSSAS
Ocorreu no dia 06 de agosto, na sede do Sindicato
de Russas a votação para eleição da presidência do
Sinrural do município. Na ocasião foi eleito como presidente o senhor Pedro Maia Rocha, e estará a frente nos próximos três anos, inciando-se no dia 19 de
setembro de 2019 indo até o dia 18 de setembro de
2022.
A diretoria executiva ainda contará com Silvio Ramalho como vice-presidente, José maria Araújo como
secretário, além de Tarcisio Rodrigues de Lima como
tesoureiro. A posse da nova diretoria acontecerá no
dia 19 de setembro deste ano.
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SENAR E AGRÍCOLA FAMOSA CAPACITAM 40 JOVENS APRENDIZES
EM FRUTICULTURA

Diretora Técnica do SENAR participa da abertura da capacitação.
Teve inicio no dia 23/8, no município de Icapuí, a capacitação de 40 jovens dentro do projeto Aprendizes , que será
executado através de uma parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR- CE e a Empresa Agrícola Famosa, maior produtora de frutas do Brasil, localizada
no município de Icapuí . A abertura do curso contou com a
presença do Superintendente do SENAR-CE, Sérgio Oliveira
da Silva e da Diretora Técnica Ana Kelly Claúdio Gonçalves.
A assinatura do convênio entre as duas entidades ocorreu no dia 12 de agosto na sede da empresa, na presença
da Diretora Técnica do SENAR- CE, Ana Kelly Cláudio, que
esteve pessoalmente acompanhando a seleção de 40 jovens,
em conjunto com a Secretaria de Educação de Icapuí e representantes da Agrìcola Famosa , se inscreveram 182 jovens e
foram selecionados 40 , que serão divididos em duas turmas.
O objetivo é formar jovens aprendizes na fruticultura básica, devendo o curso ter duração de 960 hs, sendo 480 hs
de responsabilidade do SENAR, dividido em 180hs do módulo básico e 300 hs do módulo especíﬁco. As outras 480 hs

são de responsabilidade da empresa Agrícola Famosa. A carga horária é de 4 H/dia e o curso dura em torno de dois anos.
São jovens estagiários do programa Aprendi que vão receber uma bolsa de meio salário mínimo e auxílio transporte.
O SENAR tem a espertize de capacitação em vários setores da agropecuária e esta iniciativa da Agrícola Famosa,
através do empresário José Roberto Barcelos é muito importante, o empresário pensando na sucessão e na inclusão de jovens no campo, disse o presidente do Conselho de
Administração do SENAR/ CE e Presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, Flávio Saboya.

CARLOS BEZERRA É REELEITO PRESIDENTE DO SINRURAL DE IBARETAMA

Aconteceu no dia 09 de agosto, na sede do Sindicato de
Ibaretama a votação para eleição da presidência do Sinrural do município. Na ocasião foi reeleito como presidente
o senhor Carlos Bezerra, e estará a frente nos próximos
três anos, inciando-se no dia 21 de setembro de 2019
indo até o dia 20 de setembro de 2022.
A diretoria executiva contará com José Nobre como
vice-presidente, Raimundo Farias como secretário, além
de Antônio Fernandes como tesoureiro.
A posse ocorrerá no dia 21 de setembro de 2019. Carlos
Bezerra também é vice-presidente de Administração de
Finanças da FAEC.
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