ANO 24 – Nº 271 – Setembro/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

PROGRAMAS SAÚDE DO HOMEM E DA
MULHER E AGRINHO EM PLENA ATUAÇÃO

SENAR FAZ PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

Pag. 08

DIRETOR GERAL DO AGRONORDESTE CONHECE SISTEMA
FAEC/SENAR-CE

MUNICIPALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS É DISCUTIDO
NO AGROPACTO

Pag. 03

Pag. 04

PALAVRA DO PRESIDENTE
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PENSANDO UM NOVO SENAR

O

planejamento estratégico
do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural-SENAR
para 2020, em curso, deverá ser concluído por todo o mês de setembro.
Nesse sentido, e com a colaboração
do SEBRAE-CE, estão sendo realizadas oficinas apartir do repensar da
instituição, na perspectiva dos clientes e parceiros. A metodologia adotada, denominada Design Thinking,
propõe que se escute todos aqueles
que se relacionam com a instituição,
dentre estes, clientes, parceiros das
diversas esferas da administração, assim como seus próprios colaboradores. O trabalho está sendo construído
a partir de um desafio expresso na
frase: “O Senar que queremos”.
A primeira oficina foi realizada no
município de Ubajara, com a participação direta do Vice Presidente Regional da Ibiapaba, envolvendo produtores e parceiros da região
ibiapabana. Também, durante a oficina do dia 2 de maio, em Fortaleza,
que reuniu diversos órgãos e instituições voltadas para a agropecuária, foi
seguida a mesma dinâmica para estimular o processo criativo dos participantes, levantando sugestões a partir
de cada ponto de vista.
Os presentes são organizados em 5
grupos, trabalhando, inicialmente, as
questões que impedem e estimulam
o processo criativo nas organizações.
Em seguida, foram trabalhados os
desafios e o nível de conhecimento
que os presentes tinham quanto ao
Senar. Questões como: conhecer me-
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lhor o sistema sindical; o processo orçamentário; as necessidades do público; as possibilidades de parcerias e
resultados das pesquisas junto ao
treinandos, foram algumas das questões levantadas na categoria “gostaria de conhecer”.
Em sequência, foi feito um exercício de construção dos perfis dos diversos clientes a partir das entidades
que estavam compondo cada grupo
e, por fim, relacionadas algumas sugestões, dentre elas de buscar constantemente opiniões diversas, de
atuar efetivamente junto ao seu público alvo com foco na qualidade das
ações, estabelecimento de metas individuais e coletivas, mostrar ações
do Senar a futuros parceiros, criar um
setor voltado exclusivamente para
captação de recursos e tornar-se referência nos principais segmentos produtivos do Estado.
O município de Limoeiro do Norte
deverá sediar a próxima oficina, também com a participação de produtores e clientes do médio e baixo Jaguaribe. As oficinas com os sindicatos
rurais estão sendo concluídas ainda
no mês e setembro quando então, o
resultado consolidado de todas será
considerado para a definição do plano de ação que norteará a construção
do perfil da entidade, alinhado às expectativas dos parceiros e clientes e
que culminará no alcance do desafio
de construir o Senar-CE que queremos.

“A metodologia adotada,

denominada
Design
Thionking (Pensar o Modelo), propõe que se escute
todos aqueles que se relacionam com a instituição”.

(*) Flávio Viriato de Saboya Neto

Presidente da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado Ceará - FAEC
e Presidente do Conselho Administrativo do
SENAR-AR/CE
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DIRETOR GERAL DO AGRONORDESTE CONHECE AS AÇÕES DO
SISTEMA FAEC/SENAR-CE

Com a finalidade de conhecer as ações do Sistema FAEC/
SENAR-CE, o Diretor Geral do AgroNordeste, junto ao Minis-

tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA, ex-deputado Danilo Forte, esteve no dia 12 de setembro, na sede
da Federação da Agricultura e Pecuária. Ele foi recebido pelo
Presidente, Flávio Saboya, vice-presidente Rodrigo Diógenes e pelo superintendente do SENAR-CE, Sérgio Oliveira da
Silva, pelos presidentes dos Sindicatos Rurais de Moraújo e
Quixeramobim, Élder Aguiar e Cirilo Vidal, respectivamente.
Na ocasião, Danilo Forte informou que o lançamento do AgroNordeste, deverá ocorrer no dia 27 de setembro ou primeiro de outubro, em Brasília e, que, o anúncio
das ações deverá ser feito pela Ministra Tereza Cristina.
O presidente da FAEC apresentou  os principais programas e
ações do Sistema, incluindo as necessidades do setor, principalmente do setor leiteiro do Estado, uma vez que somos hoje o segundo maior produtor de leite do Nordeste,
e ainda não temos um laboratório de análise do leite, tema
que inclusive está sedo tratado junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do Estado-SEDET.
PROGRAMA DOUTORES DO SERTÃO
O presidente do SINRURAL de Moraújo, Élder Aguiar, apresentou ao diretor geral do AgroNordeste, o Projeto Doutores do
Sertão, com a linha temática de Desenvolvimento Rural , Agroecologia e Produção Orgânica e Subtema Agricultura Familiar,
Pequeno e Médio Produtor e Juventude. O Doutores do Sertão,
tem como foco a busca por uma agricultura agroecológica sustentável e competitiva e a sucessão no campo, em Moraújo e
municípios circunvizinhos.
A proposta inclui a implantação de seis unidades demonstrativas, sendo três UTRS - Unidades de Referência Tecnologia, de
pesquisa de forrageiras animal, e outras 3 Unidades Demonstrativas (UD), com hortas orgânicas, em parceria com três Sindicatos: Moraújo, Granja e Viçosa do Ceará, onde serão realizados cursos em várias áreas, especialmente de fruticultura.
Segundo Élder Aguiar o projeto Doutores do Sertão, deverá
atuar em cooperação com os Institutos Federais de Educação
- IFCEs, de Sobral e Tianguá, onde existem Campus Avançados
do Instituto. Inicialmente, o projeto prevê bolsas de estudos
remunerado para 8(oito ) estudantes, no valor de R$ 550,00.
Para ele o projeto se encaixa perfeitamente nas ações que

o Governo Federal tem planejado para o Nordeste. O projeto será avaliado pelo diretor geral do AgroNordeste, e a expectativa é que ele seja aprovado e inserido no programa.
SOBRE O AGRONORDESTE
O Diário Oficial da União publicou no dia 19 de agosto, portaria que estabelece o Plano de Ação para o Nordeste (AgroNordeste). Coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o plano tem como objetivo apoiar
a organização das cadeias agropecuárias, ampliar e diversificar os canais de comercialização, além de aumentar a eficiência produtiva e o benefício social na Região Nordeste.
O plano é considerado prioritário pela ministra Tereza Cristina, e já vem sendo desenhado por uma equipe multidisciplinar desde o início do ano. No mês de maio, foi realizada a primeira reunião do Comitê de Coordenação Central do Plano de
Ação para o Nordeste para definir as prioridades para região.
No primeiro semestre, a ministra visitou os estados do Piauí,
Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Bahia
e Pernambuco, onde conheceu diferentes iniciativas de produção e comercialização. Depois de ver de perto os desafios enfrentados pelos agricultores nordestinos, a ministra
e sua equipe têm atuado para definir políticas especiais para
a produção agrícola do semiárido, do Sertão e da Caatinga.
Entre suas diretrizes, o plano AgroNordeste define que as ações
empreendidas pelo Mapa devem encaminhar soluções para os
entraves identificados à competitividade das cadeiras agropecuárias relevantes ou com potencial de desenvolvimento e apoiar
a melhoria dos sistemas produtivos até a etapa de beneficiamento e processamento de produtos agropecuários da região.
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SISTEMA FAEC/SENAR APRESENTA DOUTORES DO SERTÃO A
EMPRESA NUTRILITE - AMWAY

Quem esteve no dia 16 de setembro, em visita ao Presidente da FAEC, Flávio Saboya, foi o consultor técnico
da Nutrilite-AMWAY, Clauberto Honorato, maior empresa do mundo em processamento de suplementos alimentícios para atletas, crianças, idosos e cosméticos ,
com sede no Sítio Jaburú, em Ubajara- Ceará, que utiliza a acerola na composição de 300 produtos da empresa.
O consultor estava acompanhado do presidente do Sindicato Rural de Moraújo, Élder Aguiar, que apresentou o Projeto Doutores do Sertão , que visa a inserção de estudantes
do IFCE, em estágios dentro da Nutrilete, e outro estágio na
propriedade de origem do jovem.
A ideia segundo Élder Aguiar é trabalhar esse jovem com
uma visão de futuro com integração na cadeia produtiva,
fazendo a sucessão no campo. O presidente da FAEC, Flávio Saboya sugeriu a instalação de uma Unidade Demonstrativa em Moraújo, replicando o conhecimento entre os
produtores, com o apoio do SENAR através do Programa
de Assistência Técnica e Gerencial - ATEG. Ele sugeriu também que o Ministério da Agricultura disponibilizasse estagiários, para atuar nesta Unidade e em outras propriedades dentro do Agronordeste, novo projeto do MAPA
a ser lançado até o final do mês. Estão previstas 200 bolsas de estágio para o Ceará, e Moraújo tem uma Cooperativa que poderá estimular e desenvolver essas ações.
O consultor Clauberto Honorato disse que a parceria é importante para a Nutrilete e prometeu levar as ideias para a
Direção da Empresa, para que realize um estudo técnico no
Município de Moraújo. O Vice-presidente da FAEC, Rodrigo Diógenes, disse que a Federação tem cinco (5) Sindicatos Rurais na Zona Norte, que podem atuar no plantio de
acerola nesta região. E, informou ainda, que a EBBA, localizada em Aracati, onde atua no processamento de acerola e bebidas, também manifestou interesse em fazer essa
parceria com o Sistema FAEC- SENAR- CE naquela Região.
Atualmente mais de 120 produtores em 600 hectares produzem acerola somente para a Nutrilite, empregando 300
pessoas diretamente e cerca de 2 mil pessoas no campo, distribuídos na Serra da Ibiapaba, Acaraú e no Estado do Piauí.
O advogado, Diego Trindade, assessor da FAEC, também participou da reunião.
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INICIADA AS AULAS DE CAMPO
DO PROJETO JOVEM APRENDIZ
O SENAR-AR/CE juntamente com a Fazenda Agrícola Famosa, iniciaram no dia 20 de setembro a prática profissional dos 40 jovens que estão fazendo estágio em Icapuí,
dentro do programa Aprendizagem Rural. A primeira etapa do estágio foi interna e teve inicio com as orientações
teóricas. As responsáveis pela orientação são a diretora
técnica do SENAR, Kelly Cláudio, a coordenadora do Programa, Elidyanne Teixeira e os supervisores locais da Agrícola Famosa, Eliana Bezerra e Jefferson Morais. Também
esteve presente a supervisora do SENAR Mariana Menezes.

Sistema FAEC/SENAR recebe
jovens estagiários via SEDUC

Através de uma parceria com a Secretaria de Educação
do Estado do Ceará - SEDUC, nove (9) estudantes do ensino médio profissionalizante, estão cumprindo um período de estágio de quatro meses na sede do Sistema FAEC/
SENAR, em Fortaleza, auxiliando na parte de secretariado.
Para a estudante do 3° ano do ensino médio e estagiária no setor administrativo, Natanaely Valdivino, a parte prática do estágio é fundamental, pois, alinha o conteúdo teórico, ensinado na escola, com o prático.
Há um mês no estágio, o estudante Jhonatan Martins vem
auxiliando o setor de contabilidade do sistema, ele já pensa em
seguir carreira na área contábil. “Depois que entrei no Sistema
Faec/Senar comecei a trabalhar e ver que a contabilidade realmente é minha área. Pretendo fazer faculdade e seguir carreira
como contador”, enfatiza.

PRESIDENTE DA FAEC PARTICIPA DA
POSSE DA NOVA DIRETORIA DA FIEC

CNA VAI AO SUPREMO DEFENDER REGISTRO DE DEFENSIVOS PELO MAPA

Foto: Ascom STF

O

industrial José Ricardo Montenegro Cavalcante, 57 anos,
tomou posse no dia 19 de setembro na presidência da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), ressaltando a necessidade das indústrias cearenses chegarem cada vez mais ao
interior do Estado. Ele afirmou que na sua gestão o Sistema FIEC
estará “junto de todos aqueles comprometidos com a redução
das desigualdades regionais” e que essas ações se darão através
dos sindicatos filiados, que “fortalecidos, serão os agentes indutores da nossa atuação”. Segundo Ricardo Cavalcante, “se hoje
a nossa indústria responde por 20% de todos os empregos no
Ceará, o que soma quase 300 mil vagas, acredito que podemos
fazer muito mais”.
Na sua fala, Cavalcante também se referiu a necessidade de
um compromisso social que “nos anime a lutar por uma distribuição de renda mais equilibrada; por uma carga tributária mais
justa; pelo fomento ao empreendedorismo em todos os níveis;
por uma classe política assentada na ética e no respeito ao que
é de todos. Em especial, que não nos furtemos de lutar por um
estado menor, que nos custe menos, pois somente assim haverá recursos para quem dele mais precisa”.
O Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado-FAEC, Flávio Saboya que esteve presente à solenidade fez
questão de lembrar que Ricardo Cavalcante é também o Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE-CE, com mandato até 2022, tendo nos sucedido no referido Conselho do qual
ainda fazemos parte e que o mesmo está sintonizado com as
reivindicações do setor produtivo cearense, disse. Ele destacou
ainda que Ricardo Cavalcante é também é membro da Associação Nordeste Forte, entidade que congrega todas as Federações
de Indústrias da Região Nordeste.
Diretoria Plena - Presidente: Ricardo Montenegro Cavalcante; 1º Vice-pre-

sidente: Carlos Prado; Vice-presidentes: André Montenegro de Holanda, Roseane Oliveira de Medeiros, Jaime Bellicanta; Diretor administrativo: Luiz Francisco
Juaçaba Esteves; Diretor administrativo adjunto: Germano Maia Pinto; Diretor
financeiro: Edgar Gadelha Pereira Filho; Diretor financeiro adjunto: José Agostinho Carneiro de Alcântara; Diretores: Pedro Alcântara Rêgo de Lima, Marco
Aurélio Norões Tavares, Rafael Barroso Cabral, Benildo Aguiar, Francisco Eulálio Santiago Costa, Francisco Norberto de Lima Oliveira, Ângelo Márcio Nunes
de Oliveira, Maria de Fátima Facundo Soares, José Antunes Fonseca da Mota,
Carlos Rubens Araújo Alencar, Francisco Oziná Lima Costa, André de Freitas Siqueira, Francisco Lélio Matias Pereira, Lauro Martins de Oliveira Filho, Aluísio da
Silva Ramalho Filho, Paulo César Vieira Gurgel.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) entrou,
no Supremo Tribunal Federal (STF), com um pedido de participação
no julgamento de uma ação do Partido Verde (PV) que questiona
o registro dos defensivos agrícolas pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa) em 2019.
Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
599, o PV contesta a legalidade e a constitucionalidade deste processo de liberação dos produtos pelo Mapa para utilização na atividade produtiva e alega que o Brasil é o maior consumidor mundial
destes produtos. O relator da matéria é o ministro Marco Aurélio.
Entretanto, a CNA rebate os argumentos da legenda e afirma na
petição de amicus curiae que “o Brasil tem uma das mais eficientes
agriculturas do mundo, com alta tecnologia e uso sustentável do
solo, utilizando-se, portanto, de menos defensivos do que diversos países do mundo (que, inclusive, são nossos concorrentes no
comércio internacional)”.
A Confederação afirma, também, que o registro de defensivos
agrícolas passa por um processo técnico e científico realizado por
importantes órgãos federais que fazem a avaliação toxicológica, o
potencial de periculosidade ambiental e a eficiência agronômica de
cada registro de defensivo agrícola.
Além do Mapa, realizam a análise a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ainda segundo a CNA na
petição, os alimentos brasileiros não causam riscos à população,
pois o produtor utiliza os defensivos de maneira adequada e responsável.
“A utilização dos agroquímicos, nos moldes como aprovados pelos órgãos competentes, é o que possibilita a efetivação do direito
fundamental da população à alimentação”, alega a CNA.

FNE PODERÁ TER R$4,89 BILHÕES PARA
O CEARÁ EM 2020
O Banco do Nordeste (BNB) deve operar, no próximo ano, mais de R$ 4,89
bilhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para o
Ceará. O valor representa um incremento de 5% em relação a 2019 e de 10% na
comparação com 2018. Segundo o superintendente estadual do Ceará, Rodrigo
Bourbon, a quantia é uma previsão e foi definida, no ia 20 de setembro ultimo
, durante discussões com entidades e representantes dos setores produtivos do
Estado.
“O orçamento global para o Ceará previsto para 2020 é da ordem de R$ 4,89
bilhões. Esse recurso está distribuído em diversos setores. Eu destacaria aqui
os setores de comércio e serviços que demandaram R$ 900 milhões, seguido
pela indústria, com R$ 670 milhões. Se eu somar agricultura e pecuária, os dois
juntos levariam mais de R$ 690 milhões. A agricultura com R$ 243 milhões e a
pecuária com R$ 450 milhões”, explica Bourbon.
De acordo com ele, o BNB se voltará cada vez mais em 2020 para atender
às micro, pequenas e médias empresas cearenses e fomentar o microcrédito
urbano (Crediamigo). “São premissas que, realmente, o Banco, com base nesse
orçamento, tentará privilegiar esses perfis de empresas”.
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Em dia com o AGROPACTO

AGROPACTO discute novas instruções do MAPA para produção de leite

O Ministério da Agricultura Pecuária
e Abastecimento-MAPA, acaba de publi-

car mais duas Instruções Normativas-INS
76 e 77, criando novos parâmetros e exigências quanto às normas de qualidade
do leite na propriedade e na indústria,
incluindo também, o atestado de brucelose e tuberculose do rebanho. Para
discutir sobre o assunto, e também sobre
a necessidade de um laboratório credenciado à Rede Brasileira de Qualidade do
Leite-RBQL e a Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado do Ceará, promoveu nesta terça-feira, 3, uma reunião do
Pacto de Cooperação da Agropecuária
do Estado do Ceará-AGROPACTO, com
a participação do Diretor Presidente do
Instituto CENTEC, Silas Barros Alencar, e
uma equipe da Faculdade de Tecnologiade Quixadá-FATEC-SC, o Diretor Francisco
Jardiel Rodrigues Paixão, os professores
Claudio Gonçalves Paulino, Coordenador do Eixo de Produção de Alimentos
e Natália Duarte, responsável técnica do Laboratório do Leite–LAQLeite.
A reunião contou ainda, com a presença do secretário executivo da Secretaria
de Ciência Tecnologia e Ensino SuperiorSECITECE, Francisco Carvalho de Arruda Coelho, do Secretário executivo da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado-SEDET, Silvio
Carlos Ribeiro, representantes da ADAGRI-Agencia de Defesa Agropecuária,
da Secretaria de Desenvolvimento Agrário-SDA, Ematerce, produtores e presidentes de Sindicatos Rurais de Quixeramobim, Cirilo Vidal, de Quixadá Fausto
Nobre e de Canindé Beltoldo Uiaquerê.
Os dois professores da FATEC apre-
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sentaram detalhadamente todas as informações na IN 76 que diz respeito ao
controle de qualidade do leite e a IN
77, que trata da política leiteira, destacando a importância da boas práticas
sanitárias tanto por parte do produtor,
como da indústria, que trazem benefícios à saúde da população. O Brasil é o
quinto maior produtor mundial de leite e o Ceará o segundo maior produtor
do Nordeste, mas infelizmente ainda
não exporta seus produtos, devido a
falta de controle sanitário, afirmaram.

O Brasil é o quinto maior produtor
mundial de leite e o Ceará é o segundo maior produtor do Nordeste. Mas, infelizmente não exporta
seus produtos, por falta de controle sanitário.
Eles informaram que o Laboratório da
FATEC/CENTEC instalado em ambiente
especial, tem serviço de água tratada e
energia, e especialmente, um corpo técnico de 14 professores, dos quais quatro doutores (dois pós-graduados), seis
mestres e quatro especialistas, entre engenheiros de alimentos, tecnólogos em
alimentos, tecnólogos em agronegócio,
recursos hídricos, irrigação, engenheiro agrônomo. Faz pesquisas em várias
áreas, inclusive sobre higiene na ordenha, qualidade da água, com mais de 50
trabalhos publicados na área do leite,
publicados em boletins internacionais.
Para o Presidente da FAEC, Flávio Saboya, as responsabilidades agora serão
compartilhadas entre produtores e indústria e chamou a atenção para a ausên-
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cia de um laboratório no Estado ligado a
Rede Brasileira de Qualidade do Leite-RBQL, ao mesmo tempo em que sugeriu
o credenciamento do LAQLeite de Quixeramobim, considerada a maior bacia
leiteira do Estado, com uma produção
dia de 200 mil litros de leite, fora outros
municípios da Região do Sertão Central,
como Jaguaretama que produz 70 mil
litro de leite/dia, Senador Pompeu: 60
mil e Milhã: 60 mil. Nesse sentido, encaminhei oficio ao Secretário Executivo do
MAPA, Marcos Montes Cordeiro, solicitando uma auditoria orientativa nestes
laboratórios da FATEC-SC, a fim de preparar os mesmos para atender as demandas do Estado e em um futuro próximo
à Região, disse Saboya, informando ainda
que, a FATEC tem hoje uma capacidade
reduzida de análise de 20 amostras/dia,
e em face as determinações das novas
instruções do MAPA, seriam insuficientes
para o atendimento das necessidades.
Segundo o Presidente do Instituto Centec, Silas Barros de Alencar, foi um momento muito importante e produtivo do
AGROPACTO, onde aprendemos as novas
instruções normativas do MAPA. Saímos
daqui com uma agenda formada, onde
nós possamos buscar sempre a melhor
qualidade e investimento, além do acompanhamento de todo o setor, disse ele.

O LAQ Leite de Quixeramobim
possui um corpo técnico de 14 professores e faz pesquisas em várias
áreas, inclusive sobre higiene na ordenha, qualidade da água com mais
de 50 trabalhos publicados na área
do leite.

Em dia com o AGROPACTO

MUNICIPALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS AMBIENTAIS: PRAZO
VAI ATÉ OUTUBRO DE 2019

A municipalização dos serviços ambientais e as novas alternativas de regularização ambiental na propriedade rural foram

debatidas na reunião do último dia 17/9 do Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense (Agropacto), promovido pela
Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (FAEC). A convite
da Federação, os advogados da empresa Adairton Carvalho –
Núcleo Jurídico Ambiental, Herbert Lobo e Daniel Pagliuca, falaram sobre como as atividades ambientais tiveram impacto em
todos os municípios.
Herbert Lobo, ex-superintendente do IBAMA, informou que a
Resolução Nº 01 de 2016 do Conselho Estadual do Meio Ambiente
(Coema), já previu a municipalização dos serviços de licenciamento e fiscalização ambientais, no entanto, faz-se necessário que os
municípios implantem o seu órgão municipal, que pode ser uma
secretaria, uma fundação ou um instituto, para que possa desafogar a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).
O prazo para implantar o órgão municipal é até outubro
de 2019. Segundo Herbert, o que precisa é agilidade por parte
das prefeituras. O advogado Daniel Pagliuca, palestrou sobre as
diversas resoluções que tratam do meio ambiente e da fiscalização. Para ele, é necessário que os municípios façam um convênio com a Semace.
A Superintendência Estadual definiu as competências e especificou as atividades possíveis de licenciamento pelos municípios que depende do porte da atividade, entre elas, a criação
de animais de porte médio e projeto de agricultura de sequeiro
para pequeno e médio produtor. Segundo informou o advogado, hoje dos 184 municípios cearenses apenas 20 licenciam em
sua área.
Resolução 2019
A Resolução Coema 11/2019 também foi destacada, pois,
define o impacto Ambiental e Potencial, Poluídor e Degradados (PPD). A licença de instalações e operação foi unificada e
digitalizada, beneficiarão ao agronegócio, principalmente empreendimentos ou atividades de porte micro e pequeno, com
potencial poluidor baixo e médio. Postos de combustíveis também estão incluídos nesta resolução, bem como a licença de
instalações e ampliações (CIIAM).
Para o presidente do sindicato rural de Horizonte e membro
do Coema como representante da FAEC, Francisco Franzé de
Sousa, a municipalização no que diz respeito à licença ambiental é de grande valia para o produtor rural que já passa por muitas dificuldades em relação a burocracia. Ele ainda destaca que
os municípios devem capacitar seus funcionários e técnicos,
para que possam atender e orientar da melhor forma possível
os produtores.

SENAR INICIA PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO 2019

O

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR-CE
iniciou o seu planejamento estratégico de 2019, com a temática “Construindo o SENAR que queremos”, com a participação de diversas instituições parceiras e produtores.
A didática da oficina no formato design thionking (pensar o modelo), através do facilitador Rogério Moraes do
SEBRAE, economista, que utiliza metodologia com foco
no cliente. No caso do SENAR, o objetivo é identificar as
necessidades, os anseios e a partir daí fazer a organização do planejamento, de fora pra dentro levando o participante a enxergar qual o melhor serviço a ser prestado.
Esta é a segunda oficina, de um total de três, que serão realizadas. A primeira ocorreu dia 29 de agosto, no Sindicato Rural de
Ubajara, reunindo os municípios da Região da Ibiapaba, envolvendo produtores, empresas contribuintes, em um total de 60
participantes, inclusive o superintendente do SENAR-CE, Sérgio
Oliveira, disse a Diretora Técnica do SENAR-CE, Ana Kelly Cláudio. A terceira oficina será realizada no município de Limoeiro do
Norte, onde o SENAR tem diversos parceiros e atua fortemente.
A abertura da oficina de Fortaleza foi feita pelo Presidente do
Conselho de Administração do SENAR, Flávio Saboya, Superintendente Sérgio Oliveira, Diretora Técnica Kelly Cláudio, representantes da Adece, Emater, o Sebrae, Cocepat, OCB- Secop, Associação dos Engenheiros Agrônomos, Adagre, Embrapa, Mapa,
Sedet, BNB e Sindicatos Rurais. Foram convidadas também Universidades, Banco do Brasil, Caixa Econômica, empresas contribuintes, Instituto Agropolos, Associações comunitárias.
Flávio Saboya destacou na ocasião, a importância deste tipo
de planejamento, pois precisamos ouvir o nosso público, nosso
parceiros e instituições que almeje projetos e parceiras conosco, para então, tomarmos as inciativas de melhoria de gastão.
Já o superintendente Sérgio Oliveira, ressaltou que o SENAR
tem que trabalhar de forma participativa com o seu público, daí
a importância do planejamento estratégico.

CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL EM
NOVOS MUNICIPIOS
Dando prosseguimento ao curso de Gestão Ambiental na Propriedade Rural, o Sistema FAEC/SENAR, Sindicatos Rurais através de uma
parceria com o BNB e IBAMA, realizou no mês de setembro mais quatro cursos nos municípios de Mosenhor Tabosa (09/09 a 13/09), Traíri
(09/09 a 13/09), Morrinhos (23/09 a 27/09) e Mauriti (23/09 a 27/09).
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. O objetivo é capacitar 800 técnicos e instrutores do
campo até o fim de 2019.
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Em dia com o SENAR

PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO SENAR
LEVA SERVIÇOS A MAIS DE MIL PESSOAS
A caravana do Programa Saúde do Homem e da Mulher, do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR/CE, já atendeu esse ano a mais de mil pessoas em
apenas cinco localidades da zona rural do
Ceará. No dia 20 de setembro, esteve na
localidade de Ipaguassu-Mirim, no município de Massapê e no dia 29 , em Frecheirinha, na localidade de Oiticica.
O programa leva o exame de prevenção
do câncer ginecológico para mulheres
(exame de papaniculau) PSA (para os homens), consulta com urulogista e ainda
realiza outras ações de saúde, como vacinação, medição de pressão, em parceria
com a secretaria de Saúde do Município
e os Sindicatos Rurais. Além de atender
no Posto de Saúde local, o Senar leva um
micro-ônibus adaptado, equipado com
dois consultórios, duas macas, ar condicionado, lavatório que faz também a coleta dos exames.

As atividades envolvem ainda ações
de promoção social e cidadania, através
de palestras, corte de cabelo, manicure,
e palestra de auto-estima para as mulheres. É um dia inteiro de atividades, que
movimentam a comunidade local em torno da importância da saúde do homem
e da mulher zona rural, disse Carolina
Machado, coordenadora de programas
e projetos do SENAR. Em cada localidade, o SENAR disponibiliza até 240 exames, distribuídos entre os dois sexos.
Este ano, o Programa já esteve nas
seguintes localidades: Almofala, no municipio de Itarema (dia 2/08), Córrego
do Forquilha, em Jijoca de Jericoacoara
(dia 10) na Serra do Félix, em Beberibe
(dia 29/08) e no dia 20/09, no Distrito
de Ipaguassu-Mirim, em Massapê onde
atendeu a 230 pessoas. Nestas cincos localidades incluindo Frecheirinha
foram atendidas mais de mil pessoas.

Atendimentos realizados em Ipaguassu
Mirim - Massapê

CULMINÂNCIAS DO PROGRAMA AGRINHO 2019
Teve início no mês de setembro as culminâncias (fechamento de trabalho) em vários municípios que estão participando do Programa Agrinho em 2019. Além de visitas a sede do Sistema FAEC SENAR, em Fortaleza, alunos, professores e coordenadores estão
promovendo diversas ações em suas comunidades. Acompanhe os principais momentos abaixo.

VISITA GRUPO PALMÁCIA
Um grupo formado pelos coordenadores
do Programa Agrinho no município de Palmácia, incluindo o professor Paulo Silva, o aluno,
Carlos Ruan de Sousa Araújo do CERUR, seu
pai, Francisco Gildenon Coelho Araújo, a coordenadora do Agrinho Ana Célia Ananias e
o vereador da Câmara Municipal, Marcondes
Barbosa, esteve no dia 18 de setembro, em
vista ao SENAR-CE, para comunicar o desejo de criar o dia D do Cooperativismo no município e também, discutir e solicitar o apoio
do SENAR nos estudos e implantação de uma
futura Cooperativa de Produtores naquela
cidade serrana do Estado. A comitiva foi recebida pelo Superintendente Sérgio Oliveira
da Silva, pela Diretora Técnica Kelly Claudio e
pela Coordenadora Estadual do Agrinho, Germana Moreira.
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VISITA GRUPO REDENÇÃO
No dia 23 de setembro estiveram em visita a
sede do Sistema FAEC/SENAR-CE, os alunos do
6 ao 9 ano da Escola Cel Joaquim Simão, professores e coordenadores do Agrinho no município
de Redenção, que foram recebidos pelo Superintendente do SENAR, Sérgio Oliveira, diretora técnica Kelly Cláudio e da coordenadora do
Programa Agrinho, Germana Moreira. A visita
fez parte de uma gincana da turma do sétimo
ano, vencedora do projeto o Cooperativismo e
os produtos da terra. Eles assistiram a um vídeo
institucional sobre o Sistema e sobre o Agrinho,
participaram de contação de história e sorteio de
brindes. A gincana foi realizada na Escola Cel Joaquim Simão de Oliveira, do distrito de Guassi,
onde o tema Cooperativismo e os produtos da
terra está sendo trabalhado , fruto de uma gincana realizada com.a turma do 7o ano.
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VISITA A DSM/TORTUGA
Dando prosseguimento as visitas guiadas à
sede da DSM/TORTUGA, no Município de
São Gonçalo do Amarante, durante o mês
de setembro foram realizadas mais duas visitas dos alunos do Programa Agrinho, envolvendo os municípios de Quixeré e Paracuru.
Em julho ocorreu a visita dos alunos de
Palmácia, em agosto foi a vez dos alunos
de Aratuba e em outubro, será a vez
dos alunos de Guaiúba e Guaramiranga.
A finalidade é levar os alunos a refletirem sobre as futuras profissões, através de palestras
que são realizadas pelos técnicos da Tortuga. Na
ocasião os alunos também conhecem a estruruta de funcionamento da indústria. A DSM TORTUGA é uma das patrocinadoras do Programa
Agrinho há 12 anos através do Instituto Tortuga.

INFORME
SINDICAL
CULMINÂNCIAS DO AGRINHO EM OUTROS MUNICÍPIOS
LIMOEIRO DO NORTE

DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Alunos da Escola Francisco José de Freitas visitam projeto de
hidroponia, no Sítio Santana.

Presidente do Sinrural de Limoeiro do Norte, Luiz Mendes, juntamente com a Secretária de Educação, Fátima Holanda e a coordenadora
do municipal do Agrinho, Gilmara Rodrigues participando das atividades.

CASCAVEL

Programa Agrinho no Festival do Arraiá, em Barra Nova - Cascavel e na
quarta Feira Municipal com grande número de alunos.

TIANGUÁ
Alunos e professores do Programa Agrinho participam de desfile de 7 de setembro.

QUIXERÉ
Coordenadora do Programa Agrinho em Quixeré, Luci Oliveira, apresentando o Projeto Gente que Coopera Cresce, como:
Mala Literária, Jogos Cooperativos, Coolheita Literária e Cooperação gera Independência.

ARATUBA
Desfile 7 de setembro
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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

MONSENHOR
TABOSA

CANINDÉ

(85) 99825-8951

AURORA
NOVA
RUSSAS

CAUCAIA

9TAMBORIL

MARANGUAPE

(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

MORRINHOS

JOÃO OSSIAN DIAS

TRAIRI

ANTONIO CLODOVEU PINHEIRO
ANDRADE FILHO

CRATO

LAVRAS DA MANGABEIRA

(88) 99951-9768/ (88) 3665.1586
(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) 99932-6652/
(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 SETEMBRO/2019
07.09 – LUIZ MENDES DE SOUSA - SINRURAL Limoeiro do Norte
12.09 – FRANCISCO DAS CHAGAS - SINRURAL Monsenhor Tabosa
25.09 – JOSÉ ARTÁLIO BARROSO - SINRURAL Mauriti
27.09 – MARIO DAVID FERREIRA DIAS- SINRURAL Granja
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

FRANCISCO 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

(88) 99949.2827/ (88) 3564-0155

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)3543.1438/
(88) 9998.7374
(88) 99859.1737
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Diretor do Campus do IFCE destaca a importância do Agri&Pec Cariri
O presidente da FAEC Flávio Saboya e o vice-presidente Rodrigo Diógenes estão com a expectativa de que o Agri&Pec Cariri
será um grande evento, assim como o PecNordeste - Seminário Nordestino de Pecuária. Nesta primeira edição o evento irá
abordar o uso da tecnologia e da inovação e nas atividades do
agronegócio.

Sobre os cursos ofertados no Campus

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) na cidade do Crato sediará nos dias 24 e 25 de outubro o 1° Agri&Pec Cariri, numa
promoção conjunta com o Sistema FAEC/SENAR e SEBRAE-CE
onde serão abordados e debatidos nove (9) segmentos. O diretor geral do campus do IFCE no município do Crato, professor
Joaquim Rufino Neto, enalteceu a importância e o orgulho de
ter o Sistema FAEC-SENAR como parceiro no evento. “É um motivo de orgulho para nós, o IFCE e o Sistema FAEC termos como
objetivo desenvolver a economia do estado”, enfatiza.
Segundo ele, o objetivo do evento é fortalecer as cadeias produtivas da agropecuária que serão discutidas. “O Agri&Pec vem
contribuir para o fortalecimento desses segmentos”, disse. Ele
ainda acrescentou que a programação visa trazer para o produtor o máximo de conhecimento do seu produto, para que ele
possa produzir em maior quantidade e qualidade.
Essa parceria do IFCE com o Sistema FAEC/SENAR surgiu em
junho desse ano, quando da realização do XXIII Seminário Nordestino de Pecuária-PECNORDESTE , onde os alunos do Campus do Crato participaram ativamente com a apresentação de
trabalhos técnicos em várias cadeias do agronegócio.
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O Campus de Crato oferta curso técnico em Agropecuária em
duas modalidades: integrado ao ensino médio e subsequente.
Oferta também a graduação em Zootecnia e dois cursos de especialização na área (produção animal no semiárido e manejo
sustentável da irrigação para o desenvolvimento dos sistemas
agrícolas). Sendo uma referência na região.

Serviço: Inscrições Agripec&Cariri
https//wwwsympla.com.br/agri-pec-cariri_627396
Contatos Sistema FAEC/SENAR-CE: 85 3535-8009

O Diretor do IFCE acompanhado do professor Messias, esteve na FAEC
acertando os últimos detalhes do Agri&Pec Cariri.

