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GESTÃO 2018-2021

PALAVRA DO PRESIDENTE

ramobim), envolvendo 37 municí-
pios.
          O evento contou com a presença 
do coordenador geral do Agro Nor-
deste, Danilo Forte, de representan-
tes dos diversos setores produtivos, 
bem como de produtores de diversas 
regiões do Estado. O programa come-
çará a ser executado a partir do pró-
ximo ano, tendo a FAEC importante 
participação na sua realização.
    Ocorreu também em 2019 outro 
evento motivo de orgulho não só para 
a  Federação, mas, também, para os 
seus Sindicatos. Trata-se do 1º  AGRI 
& PEC Cariri, realizado em conjunto 
com o Instituto Federal de Educação 
e Tecnologia do Ceará – IFCE/Campus 
do Crato, nos dias 24 e 25 de outubro, 
envolvendo 28 municípios da Região 
do Cariri,tendo como destaque a par-
ticipação decisiva do presidente do 
Sinrural do Crato, Bartô Fernandes.
      O AGRI & PEC Cariri trata-se de 
um seminário tecnológico de caráter 
regional baseado no modelo bem su-
cedido do Seminário Nordestino de 
Pecuária -  PECNORDESTE, que já está 
na sua 23º edição, porém ocorrendo 
sempre em Fortaleza.  A idéia agora é 
expandir para as demais  Regiões  ad-
ministrativas do Estado .
        O AGRI & PEC Cariri teve uma 
grande repercussão e contou com 
1.000 participantes nos dois dias de 
programação. Foram 41 palestras téc-
nicas, envolvendo 09 (nove) cadeias 
produtivas do Agronegócio, além do 
dia de campo e da participação das 
caravanas de produtores vindas de 
diversos municípios circunvizinhos.   
Na ocasião, lançamos, através do Sin-
dicato Rural de Moraújo, o Programa 
Doutores do Sertão, que deverá ser 
incorporado pelo IFCE, em outras re-
giões do Estado, aproveitando  os es-
tudantes dos cursos de Agronegócio. 
Realizamos em conjunto com a CNA e 
a Embrapa Semiárido, um dia de cam-
po  na Fazenda Triunfo, em Ibareta-
ma, dentro da Unidade de Referência 
Tecnológica (UTR)  do Ceará. 

RETROSPECTIVA 2019 

Chegamos ao final de mais um ano 
de atividades do Sistema FAEC/

SENAR/CE. Avaliando as ações,  ape-
sar das constantes dificuldades , con-
sideramos  um ano positivo, especial-
mente no Programa de Assistência 
Técnica e Gerencial – ATeG,  que con-
seguiu se firmar, em pelo menos 32 
municípios, beneficiando  640  produ-
tores com as modernas estratégias de 
administração da propriedade rural.
     Para 2020, já temos como meta 
atender cerca de 5 (cinco) mil  produ-
tores rurais, inseridos em 144 turmas 
que serão formadas.  A ascensão da 
ATeG ocorre por meio do Programa 
Prospera  Nordeste, realizado pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA, em parceria 
com a Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil – CNA e, respec-
tivamente, as Federações que a com-
põe, estando o SENAR habilitado pela 
ANATER para oferecer uma assistên-
cia técnica e gerencial  de qualidade.  
    O referido programa foi lançado 
no mês de  outubro último, e os con-
tratos de adesão com os nossos Sin-
dicatos dos Produtores Rurais estão 
sendo firmados para que as ações se 
iniciem nos primeiros meses de 2020.       
      A sede do Sistema FAEC/SENAR 
foi o palco, no dia 11 de setembro, do 
lançamento de outro importante pro-
grama do MAPA, o Agro Nordeste,  
específico do Governo Federal, com 
o foco voltado para algumas  cadeias 
produtivas e  que, no caso do Ceará,  
deverá beneficiar inicialmente  as Re-
giões  dos Inhamuns, do Vale do Ja-
guaribe e  do Sertão Central (Quixe-
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(*) 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

BALANÇO 2019:  SENAR  OFERECE TREINAMENTO A 12.147 PARTICIPANTES 

       O intuito era mostrar os resul-
tados das pesquisas dentro do Pro-
jeto Forrageiras para o Semiárido 
– Pecuária Sustentável, que tem 
13 UTS espalhadas pelo Nordeste. 
Outro momento a ser relembrado, 
foi a realização do  AGROPACTO em 
Quixadá, ocasião em que debatemos 
os resultados do Programa  Bioma Ca-
atinga, importante ação de pesquisa 
que a CNA desenvolve há 05 (cinco) 
anos  no  estado do Ceará,  em conjun-
to com a EMBRAPA e que conta com 
o apoio do Sinrural de Ibaretama .   
       Envolvemos-nos em diversas  ati-
vidades de apoio, participando de 
audiências públicas e promovendo 
debates no Pacto de Cooperação da 
Agropecuária Cearense –AGROPACTO.  
    Constituímos com o apoio de um 
grupo de servidores do DNOCS, BNB 
e da FAEC, uma  Frente em Defesa da 
Revitalização do DNOCS, mais uma 
vez ameaçado de extinção. Tendo 
essa causa como tema, promove-
mos um AGROPACTO e participamos 
de  diversas reuniões  com grupo 
de gestores da Frente, culminando 
com uma  visita ao governador em 

exercício, DR. Sarto Nogueira, e 
uma audiência pública na Assem-
bléia Legislativa do Ceará. Felizmen-
te, com a ação  conjunta de todos, 
e da bancada nordestina, o DNOCS 
continua exercendo suas atividades.  
   O AGROPACTO em 2019, promo-
veu 22 reuniões, sendo duas delas 
itinerantes, uma no Crato, no mês 
de julho, durante a EXPOCRATO,  e 
outra em Quixadá,  no mês de  abril.
      O tema debatido durante o evento 
realizado na EXPOCRATO foi “O desa-
fio na produção de suínos e a impor-
tância da gestão dos recursos”, even-
to ocorrido  no auditório da URCA 
- Crato/CE.  Já em Quixadá, o tema 
tratado foi o lançamento do Progra-
ma ATEG na Região do Sertão Central.
     Durante a EXPOECE,  no mês de 
novembro, realizamos, dentro do 
Parque de Exposições, outra reunião  
muito importante do AGROPACTO, 
dessa vez para tratar da vacinação da 
febre aftosa e as mudança  provenien-
tes da suspensão da vacina a partir 
de 2021. Esse assunto é de suma im-
portância para os pecuaristas, inclu-
sive, a FAEC e seus Sindicatos  foram 

incluídos no Grupo Gestor compos-
to por dez instituições que vão tra-
balhar nesse processo de transição. 
Finalizando, podemos  afirmar que o 
Sistema FAEC/SENAR AR/CE,  com o 
apoio dos nossos  colaboradores, mais 
uma vez cumpriu, com determinação 
e muito trabalho, os seus objetivos, 
que são de promover a capacitação e 
a promoção social do produtor rural 
e de sua famílias, através dos vários  
programas que oferta,  sem esquecer 
o Agrinho, um programa de respon-
sabilidade social que chegou à sua 
17ª Edição, levando educação aos jo-
vens do campo. Destaque final para  
o  Programa Saúde do Homem e da 
Mulher,  que busca levar mais saúde 
e dignidade ao trabalhadores rurais.

Obrigado a todos pelo apoio e 
colaboração.

Feliz Natal e um Ano Novo Venturoso 
e de muitas realizações

     O  Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural-  em parceria com 
a Federação da Agricultura e Pe-
cuária do Estado do Ceará- FAEC, 
através de seus Sindicatos Rurais,  
encerra o ano de 2019, oferecen-
do 618  cursos de capacitação  em 
diversas áreas, que proporcio-
naram o atendimento a 12.147 
participantes nos programas de 
Formação Profissional Rural- FPR 
e no Programa de Promoção 
Social(PS), em 132 municípios. 
     O Balanço é positivo, se con-
siderarmos a limitação de re-
cursos, e outros projetos im-
portantes que oferecemos ao 
produtor rural como o Agrinho, 
que trabalha com crianças e ado-
lescentes, o Jovem Aprendiz, o 
Saúde do Homem e da Mulher .
disse o Superintendente do SE-

NAR, Sérgio Oliveira da Silva.
    O foco no Programa de As-
sistência Técnica e Gerencial 
- ATeG do SENAR demandou 
muita atenção da equipe técni-
ca,  tanto na implantação como 
no acompanhamento das tur-
mas em 30 municípios. Nós es-
tivemos pessoalmente acom-
panhando essas demandas em 
mais de 80% das regiőes. Em 
2020 vamos implantar 144 tur-
mas, gerando apoio para quase 
5 mil produtores, muito traba-
lho e novas equipes que terem
os que contratar , mas acredita-
mos que estamos no caminho 
certo.Nosso papel é apoiar o 
produtor , oferecer ferramentas 
modernas  de Assistência Técnica 
para que ele possa gerir sua fa-
zenda como um negócio rentável.  

 
 TREINAMENTOS FPR 2019
TURMAS: 429 
PARTICIPANTES: 8.983 
CARGA HORARIA: 13.040

 TREINAMENTOS PS 2019  
TURMAS: 189 
PARTICIPANTES: 3.164 
CARGA HORARIA: 6.008
 

MUNICIPIOS ATENDIDOS: 123 

Superintendente do SENAR, Sêrgio Oliveira
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     Com foco no planejamento 2020, o SENAR promo-
veu treinamento envolvendo 44 mobilizadores ligados 
aos Sindicatos dos Produtores Rurais afiliados à Federa-
ção de Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec). 
    O curso ocorreu na sede do Sistema Faec/Senar duran-
te dois dias, na presença de um técnico da Rezolve Tec-
nologia, Lucas Guimarães, acompanhado pelas supervi-
soras do SENAR/CE, Mariana Menezes, Roberta Gondim 
e  das assistentes Laurilene Rebouças e Patricia Adely

      Um dos pontos altos do treinamento foi o acesso das informações produzidas pela ferramenta Senar nas Nuvens, ope-
racionalização e o Planejamento Anual de Trabalho 2020.  De acordo com a  Diretoria  Técnica do SENAR/CE, com o trei-
namento, os mobilizadores estarão aptos para solicitarem treinamentos para as áreas de abrangência dos sindicatos.
     Esta ação é uma exigência relacionada ao programa de Nivelamento do SENAR Central, que tem 
por objetivo identificar as principais potencialidades dos municípios e solicitar treinamentos específi-
cos para as comunidades. “Com este treinamento, os mobilizadores terão condições de acessar a ferramen-
ta certa para encaminhar as suas demandas e participar do processo de produção de cursos para as suas comunidades”.
 “Bastante positivo o encontro com os mobilizadores, uma vez que esclareceu dúvidas a respei-
to de como desenvolver as ações, com aspectos importantes para o Senar e para o produtor rural”, frisou ela.

Mobilizadores do Sindicatos de Produtores participam de treinamento do Programa 
SENAR nas Nuvens

  DIRETORA TÉCNICA FAZ BALANÇO DAS ATIVIDADES 

Kelly Cláudio participando da Solenidade da Premiação 
do AGRINHO 

   Novos desafios e metas superadas assim definem 
o ano de 2019, dos trabalhos da Diretoria Técnica. 
Os cursos gratuitos de capacitação, execu-
tados pelo Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural – SENAR-AR/CE, viabilizam a qua-
lificação do homem e da mulher do campo.
      Em 2019, o SENAR Ceará capacitou mais 
de 12.147 pessoas, com a realização de 618 cur-
sos de Formação Profissional Rural e de Pro-
moção Social, impulsionando as atividades 
produtivas de 123 municípios cearenses com treina-
mentos nas áreas de agricultura, pecuária, avicultura 
e fruticultura, alimentação e nutrição, entre outros. 
    Além disso, capacitamos, também, os produtores e 
as produtoras rurais na gestão da propriedade, com 
os programas Mulheres em Campo, com dois cursos/
treinamentos, beneficiando 40 mulheres e na Inclusão 
Digital realizamos 99 treinamentos, para que todos 
aprendam a utilizar o computador, a redigir e forma-
tar documentos, a criar planilhas e acessar a internet 
e buscar informações que tragam melhores resultados 
na gestão de seus negócios, capacitando  681 treinados.
 Na Assistência Técnica e Gerencial aten-
demos 600 propriedades, engloban-
do 30 municípios, nas cadeias da Apicultura 
Avicultura, Bovinocultura de Leite, Fruticultura, no-

de Leite, Fruticultura, Ovino-
-caprinocultura, com meto-
dologia própria e inovadora.
Na área social realizamos o Pro-
grama Agrinho, levando às escolas 
de ensino fundamental da zona 
rural, uma proposta pedagógica 
baseada nos temas transversais 
(meio ambiente, saúde, cidada-
nia, trabalho e consumo e viver 
bem no semiárido), na transdis-
ciplinaridade e na pedagogia da 
pesquisa, atendendo 45 municí-
pios e beneficiando 196.987 alu-
nos. No ano de 2019 lançamos 
um novo tema “Agrinho de mãos 
dadas com o Cooperativismo”.
Também levamos saúde para o 
homem e a mulher do campo, 
com os programas Saúde do Ho-
mem e Saúde da Mulher, aten-
dendo 937 homens com o exame 
de PSA e consulta com o médico 
urologista e 686 mulheres com 
os exames de papanicolau, em 08 
municípios do estado do Ceará.
Na Educação Formal oferecemos 
o curso Técnico em Agronegócio, 
com 46 alunos matriculados, divi-
didos em 04 pólos: Fortaleza, Cas-
cavel, Quixadá e Quixeramobim.  
Também estamos com a Facul-
dade CNA, onde ofertamos 04 
cursos de nível superior: Tecno-
logia em Gestão do Agronegócio, 
Tecnologia em Processos Geren-

ciais, Tecnologia em Gestão Am-
biental, Tecnologia em Recursos 
Humanos, no qual oferecemos 
o ensino superior de qualidade.
O nosso desafio de 2019 foi ofer-
tar, juntamente, com a Empresa 
Agrícola Famosa 02 turmas de 
Aprendizagem Rural na Fruticul-
tura, beneficiando 40 jovens do 
município de Icapuí. Trata-se de 
um curso de qualificação que tem 
por objetivo contribuir para um 
cenário de crescente desenvolvi-
mento no agronegócio, criando 
oportunidades de emprego aos jo-
vens trabalhadores que constituem 
a base sobre a qual se constroem o 
presente e o futuro das empresas e 
da nação, baseado nessa perspec-
tiva é que o SENAR-AR/CE acre-
dita nesta estratégia educacional, 
como uma grande oportunida-
de para os jovens no meio rural. 
 Sendo assim, o nosso 
intuito é realizar um trabalho efi-
ciente para atender as demandas 
dos produtores rurais e promo-
ver o desenvolvimento do agro-
negócio. Os nossos resultados 
são satisfatórios, conseguimos 
alcançar e muitas vezes superar 
as nossas metas, o que nos moti-
va a continuar traçando objetivos 
e ir em busca de concretizá-los.
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BALANÇO 2019:     EVENTOS DO SISTEMA FAEC / SENAR
FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE E-TEC

AGROPACTO NA EXPOECE 2019

 SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO AGRINHO 2019

Foi realizado no dia 15 de junho,  
a solenidade de formatura de 91 
técnicos em agronegócio da Rede 
E-Tec, dos Polos de Fortaleza, 
Cascavel, Quixeramobim e Quixa-
dá. O evento fez parte da progra-
mação do Seminário Nordestino 
de Pecuária – PECNORDESTE, 

no Centro de Eventos do Ceará., com a realização do  Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural do Ceará - SENAR/CE e a a participação de autori-

No dia 12 de novembro, o reali-
zou-se no auditório da Associa-
ção dos Criadores do Ceará- ACC 
dentro da 65° EXPOECE uma 
reunião do AGROPACTO com 
a presença de vários convidados, 
onde foi discutida a vacinação 
da febre aftosa no Ceará, que 
será modificada a partir de 2020. 

A palestra foi ministrada pelo Diretor da ADAGRI, Amorim Sobrei-
ra, e contou com a presença de diversos. Na ocasião o Presidente da 
FAEC, Flávio Saboya, foi homenageado pela ACC. 

  Umas das solenidades 
mais importantes do ano, 
foi realizada 22 de no-
vembro, onde ocorreu a 
entrega de prêmios aos 
vencendores dos seis con-
cursos promovidos pelo 
Programa AGRINHO. 

A festa foi realizada pela manhã no buffet La Maison Coli-
seum é uma realização do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural – Administração Regional Ceará – SENAR-
-AR/CE, em parceira com a FAEC e o SEBRAE e com 
o apoio do Instituto Tortuga, BNB e Sistema OCB/CE

XXIII PECNORDESTE 2019

   I AGRI & PEC CARIRI

 EVENTO DO SISTEMA S - Café da manhã com 
parlamentares e imprensa

   Foi realizado nos dias 13 a 15 
de julho. O XXIII Seminário 
Nordestino de Pecuária - PEC-
NORDESTE, uma promoção do 
Sistema CNA/FAEC/SENAR/ 
SEBRAE, o PECNORDESTE 
consagrou-se como o maior 

evento técnico-científico do nordeste, ofereceu 121 even-
tos técnicos , em forma de cursos, seminários, palestras, 
mesas redondas e oficinas.   O tema principal  foi   Tec-
nologia e Inovação para uma  pecuária competitiva.   

O Sistema FAEC/SENAR, SEBRAE e 
o Instituto Federal do Ceará (IFCE - 
Campos do Crato) realizou  nos dias 
24 e 25 de outubro o I AGRI&PEC 
CARIRI , um seminário tecnológico 
baseado na metodologia do PECNOR-
DESTE. O evento ofereceu 41 palestras, 
mesas redondas, dia de campo  e con-
tou com 1.000 participantes, inclusive 

15 caravanas de produtores da região do Cariri. Devido ao suces-
so do seminário, o  Reitor do IFCE,Virgílio Araripe, e o Diretor do 
Campus do Crato, Joaquim Rufino Neto , já solicitaram ao Presiden-
te da FAEC a realização do segundo AGRI&PEC CARIRI em 2020. 

 O presidente do Siste
-ma FAEC/SENAR, Flá
-vio Saboya, participou 

no dia 18 de novem
-bro, de um importante 

encontro promovido 
pelo Sistema S com 
os deputados federais 
cearenses, discutindo

a importancia das instituições que integram o Sistema e dos 
programas e ações que oferecem a mais de 70 anos aos cea

-renses.  A reunião foi realizada na nova sede do SENAC/Re
-ference, contou com a presença diversos orgãos da imprensa. 

IV INOVO NO LIMOEIRO DO NORTE EXPOECE - SENAR OFERECE OFICINAS 

As oficinas foram sobre: Delicias do Mel (sobremesas e ou-
tros alimentos que o mel esteja contidos); Delícias da Macaxei-
ra (Suco, Sorvete, Torta, Bolo, Brigadeiro e etc); Delícias do Caju 
(Biscoito, Brownie, Hambúrguer, Salame, Bife, Bolo, Torta e etc )
Delicias dos Derivados do Leite ( Queijo, Bebida Láctea, Iogurte)

   No periodo de 13 a 
16 de novembro ocor-
reram oficinas de gas-
tronomia do Serviço 
Nacional de Apren-
dizagem Rural (SE-
NAR), dentro da Ex-
posição Agropecuária 
e Industrial do Estado 
do Ceará (EXPOECE)

O Sistema FAEC/SENAR 
através dos Sindicatos Ru-
rais de Limoeiro do Norte 
e Russas realizaram mais 
um Encontro de Produto-
res de Aves e Ovos ocor-
rido no dia 7 de junho, na 
comunidade de Bixopá. O  
evento  transformou-se em 

“case de sucesso” do SENAR que desde do inicio vem oferecendo 
capacitação aos criadores de galinha caípira da região.  O IV INOVO 
contou com a presença do  Superintendente do SENAR/CE, Sérgio 
Oliveira, Vice-Presidente, Rodrigo  Diôgenes, a diretoria da ACE-
AV e o Presidente do CIC , André Siqueira, representantes do BNB, 
SEBRAE, SENAR, FAEC e os presidentes dos Sindicatos Rurais  de 
Limoeiro do Norte, Jaguaribe, Russas, Morada Nova e Madalena. 



Em dia com o AGROPACTO
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CONAB DISCUTE AGRICULTURA FAMILIAR

No dia 26 de novembro o AGROPACTO, realiza-
do na Federação de Agricultura e Pecuária do 

Estado do Ceará (FAEC), contou com a presença da 
Analista e Engenheira Agrônoma, Cristina Diniz, e 
do Analista e Economista, José Iranildo da Silva, re-
presentando a Companhia Nacional de Abastecimen-
to (CONAB) e discutindo sobre o tema: Políticas Pú-
blicas para o Fortalecimento da Agricultura Familiar. 
      Os palestrantes debateram a importância dos pro-
gramas sociais para o produtor e a agricultura fami-
liar, como o programa de aquisição de alimentos e a 
doação simultânea, que têm como objetivo trabalhar 
com o preço de mercado facilitando uma remuneração 
mínima para uma grande parte de agricultores, além 
da vertente social, a CONAB realiza um trabalho eco-
nômico, oferecendo programas que disponibiliza uma 
balança e regularização de preços, ofertando recursos 
financeiros para uma melhor estabilidade ao produtor.
  A CONAB ainda realiza políticas sociais com 
a doação de alimentos através da distribuição 

O Programa Venda Balcão que realiza um atacado 
de produtos com preços acessíveis e tem uma gran-
de venda pelo Nordeste tendo aproximadamente 260 
mil toneladas de produtos distribuídos em várias regi-
ões, outro programa importante é o Banco de Milho, 
que repassa o produto abaixo do valor de mercado. 
    A reunião do AGROPACTO foi coordenada pelo 
Vice-Presidente da FAEC, Rodrigo Diógenes, ten-
do em vista o Presidente do Sistema de Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC), 
Flávio Saboya, estar em viagem a Brasilia e São Paulo.

      
O SENAR/CE está com edi-
tal aberto para o credencia-
mento de Pessoa Jurídica 
para atuar como supervisor 
de campo, técnico de cam-
po e médico veterinário no 
Programa de Assistência 
Técnica e Gerencial - AteG.

Acesse o link abaixo e 
participe

http://senarce.org.br/novo/
credenciamento-2/edital-
-de-credenciamento-no-

-001-2019-ateg/

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
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AGROPACTO REALIZA 22 REUNIÕES EM 2019
    O  Pacto  Cooperação da Agropecuária Cearense - AGROPACTO 
realizou durante o ano de 2019, 22 seminários, das quais, duas  fo-
ram itinerantes, um  em julho, na EXPOCRATO e outro no mês de 
abril, em Quixadá, onde houve o lançamento do programa ATeG, 
no Sertão Central. Esses seminários contaram com a participação 

de 916 pessoas. 

TEMÁTICAS DOS SEMINÁRIOS: Assistência Técnica e Gerencial 
– Um novo modelo de atuação do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural – SENAR/CE / Hortas Sociais – Agricultura Urbana / 
Capim BRS Capiaçu – Uma nova alternativa alimentar para os reba-
nhos / Pastoreio Voisin: Uma proposta de manejo de pastagens para 
o semiárido / Lançamento do Programa ATeG no Sertão Central  
/ Mandioca na alimentação animal: Uma alternativa sustentável a  
baixo custo para o semiárido / Projeto estratégico para prover água 
de esgoto para fins de irrigação no Ceará e no Nordeste Brasileiro / 

 Lançamento do PECNORDESTE 2019 / As ações do DNOCS 
na sua área de atuação – Semiárido Nordestino Brasileiro / O 
desafio na produção de suínos e a importância da gestão dos re-
cursos / Apresentação do Plano Estratégico para retirada da va-
cinação contra febre aftosa no Ceará / Plano Safra: Atuação do 
Banco do Nordeste do Brasil – BNB no Ceará e Nordeste / Selo 
Arte: Importância e desafios/ Leite no Ceará e sua adequação às 
legislações do MAPA quanto à qualidade / Novas alternativas para 
a regularização ambiental na propriedade rural /Apresentação 
do projeto de fomento da acerola – ABBA – Empresa Brasileira 
de Bebidas e Alimentos / Apresentação da produção e expor-
tação da empresa Frutã – criadora, em parceria com a UFC, do 
ketchup natural de acerola: Natchup / Destinação do imposto de 
renda – Doações ao Funcriança e Fundo do Idoso / Ceará livre 
de febre aftosa sem vacinação / Políticas Públicas voltadas para o 
fortalecimento da Agricultura Familiar / Barragens Subterrâneas 

AGROPACTO apresenta aos produtores e prefeitos 
modelos de Barragens Subterrâneas

Barragens Subterrâneas, uma solução agropecuá-
ria  no semiárido foi o tema discutido  no dia 10 de 
dezembro, no Pacto de Cooperação da Agropecuá-

ria Cearense- AGROPACTO , que teve como palestrante 
o economista  e pesquisador  do Instituto Centro de Ensino 
Tecnológico- CENTEC, Francisco Marvignier Cavalcante 
França.  Na abertura da reunião, o Presidente da FAEC,  Flá-
vio Saboya,  disse que convidou  prefeitos e produtores para 
que possam  ampliar  as barragens subterrâneas no Estado.  
Hoje,  segundo  o pesquisador do CENTEC,  existem 514 
barragens subterrâneas sendo utilizadas no Ceará, sendo 
uma solução exitosa, uma alternativa tecnológica que via-
biliza, em média,   até  2 hectares de área plantada , e cus-
ta, em média, entre  R$ 23 a 30 mil reais. Com 300 milíme-
tros de chuva  a barragem enche , e suporta, também, uma 
colmeia  de abelhas que precisa de água para sobreviver.
       O Presidente do Sindicato Rural de Monsenhor Tabosa,  
Francisco das Chagas Frota Almeida, foi quem sugeriu a FAEC 
o debate do tema  e segundo ele, a barragem subterrânea  demo-
cratiza  a oferta da água. O tipo de barragem denominada de Mo-
delo Costa & Melo é o mais difundindo no semiárido do Brasil. 
      O  Presidente da APRECE- Associação dos Municípios e 
Prefeitos do Ceará, prefeito  do Cedro Nilson Diniz,  que par-
ticipou da reunião  do AGROPACTO  disse que a iniciativa 
da FAEC é muito importante pois todo recurso natural  no 
Nordeste, deve ser aproveitado ao máximo, e que a barragem 
subterrânea permite o aproveitamento da água armazenada 
no subsolo  para produção de diversos tipos de culturas, a um 

tor rural. Ele assegurou que vai repassar as informações aos 
demais prefeitos e trabalhar junto ao Governo do Estado, 
para que viabilize as barragens subterrâneas nos municípios 
que tenham melhores condições de adotar essa tecnologia.

 Sobre Barragem Subterrânea

 A Barragem subterrânea consiste em construir um septo no 
depósito aluvional de um rio ou riacho, com a finalidade de 
impedir que a água nele acumulada, continue a escoar du-
rante o período de estiagem. Como resultado, tem-se, a mon-
tante, um subtrato úmido para cultivo agrícola e suporte para 
oferta de água de consumo. É uma alternativa tecnológica que 
contribui com a redução dos efeitos negativos dos longos pe-
ríodos de estiagem por ser um projeto hidroambiental que 
incrementa a disponibilidade de água reduzindo os riscos das 
explorações agrícolas, viabilizando a agricultura em peque-
nas e médias propriedades rurais. Tem capacidade de demo-
cratizar a oferta da água. O tipo de barragem denominada 
de Modelo Costa & Melo e o mais difundindo no semiárido 
do Brasil, no Nordeste tem-se Pernambuco com 560, Ceará 
com 400, e Rio Grande do Norte com 200 (posição de 2010).

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
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Em dia com o SENAR

SENAR APOIA 3º POTENCIALIZA VALE
DO JAGUARIBE  E O 4º AGROLEITE

   Realizou-se no período nos 
dias 5 a 8 dezembro, a XIV 
edição do Festival do Queijo 
Coalho Regional, dentro do 
3° Potencializa Jaguaribe, uma 
promoção do SEBRAE e da 
prefeitura de Jaguaribe, e que 
teve o apoio do SINRURAL de 

 Jaguaribe e do SENAR/Ceará.  O evento teve como objetivo mostrar, or-
ganizar e fortalecer o empreendorismo regional, focando principalmente 
nas cadeias do leite, frutas, suinocultura, aquicultura, varejo e artesanato, 
promovendo a melhoria da qualidade e a competitividade dos pequenos 
negócios da região. O Festival do Queijo Coalho Regional reuniu pro-
dutores, valorizando a produção do queijo artesanal e industrial, bem 
como contribuir com informações para toda a cadeia produtiva. O SE-
NAR apoiou o evento oferecendo oficinas gratuitas de capacitações de 
derivadas do leite. Ocorreram também exposições de produtos da cadeia 
(queijos e derivados do leite); concurso gastronômico do melhor pra-
to à base de queijo coalho; concurso regional do melhor queijo coalho 
(artesanal e industrial), exposição do artesanato, outlet do MEI, ME e 
EPP; arena da inovação; espaço de convivência; e praça de alimentação. 

SENAR-CE reúne servidores e colaboradores
em duas Oficinas de planejamento

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural- 
SENAR, Administração 
Regional do Ceará, reali-
zou dois encontros com 
parceiros e colaboradores 
do Sistema FAEC/SENAR 
em uma oficina, com a 
presença do facilitador 
do SEBRAE /CE, Marcos 
Vinicius para elaboração 
do planejamento estra-
tégico da  Instituição. A 
primeira oficina realizou-
-se no dia 15 de abril, na

sede do Sistema FAEC/SENAR, com a participação de 
representantes ADECE, SEBRAE, BNB, Banco do Brasil, 
AEAC, entre outros. No dia 9 de. setembro a oficina foi no 
município do Limoeiro do Norte, com a participação de 
produtores coordenados pelo Presidente do SINRURAL DE 
LIMOEIRO, Luiz Mendes.   Segundo o Presidente do Con-
selho  Administrativo do SENAR, Flávio Saboya, o objeti-
vo foi buscar cada vez mais um atendimento de excelência 
para o produtor rural, razão maior da existência do Sistema 
CNA.  O Superintendente do SENAR/CE, Sérgio Oliveira 
da Silva, explicou que esses encontros teve como finalidade 
obter novas informações do público que é beneficiário dos 
serviços, definir ações baseadas em uma nova visão empre-
sarial e eixos estratégicos para o próximo horizonte. A Di-
retora Técnica do SENAR, Kelly Claudio também destacou 
a importância deste novo momento vivido pelo SENAR, 
que desde sua criação há 26 anos, organiza, administra  e 
executa, em todo o Brasil, o ensino de formação profissio-
nal rural e a promoção social do trabalhador do campo, 
e agora, presta também assistência técnica e gerencial. 

O ano de 2019 marcou uma importante 
parceira do Sistema FAEC/SENAR com 
a empresa Agrícola Famosa, uma das 
maiores produtoras de frutas do Brasil, 
com sede no município de Icapuí/CE

interessados em receber estagiá-
rios do programa Jovem Aprendiz 
devem procurar o SENAR a par-
tir de janeiro de 2020, acessando o 
site ou indo pessoalmente na Rua 
Eduardo Girão, 317, Jardim Ame-
rica, Fortaleza,  fone: 3535-8000

AGRICOLA FAMOSA x SENAR FAZEM PARCERIA NO PROGRAMA 
JOVEM APRENDIZ

através do programa Jovens Aprendi-
zes, a empresa recebeu 38 estagiários 
SENAR por um período de dois anos. 
O estágio já está na sua segunda eta-
pa que compreende aulas de campo, 
sobre fruticultura, iniciada no mês de 
novembro. Durante o mês de Setem-
bro, foram realizadas as aulas teóricas 
sobre a mesma temática. A Diretora 
Técnica do SENAR, Kelly Cláudio está 
acompanhando de perto mais esta 
ação, e segundo ela, os empresários 

BALANÇO 2019
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AEAC HOMENAGEIA O EX-PRESIDENTE DA FAEC

AAssociação de Engenheiros Agrônomos do Ceará 
(AEAC) promoveu no dia 12 de dezembro, no Restau-

rante Coco Bambu Sul, em Fortaleza, a comemoração do Dia 
do Engenheiro Agrônomo, com um encontro técnico-cul-
tural, com a participação dos seus associados e convidados 
especiais. Na programação, além da mensagem de abertura 
pelo presidente Flávio Barreto, haverá a entrega de certifica-
dos aos dirigentes da diretoria da AEAC gestão 2016-2018, 

 seguindo-se a instalação do Conselho Consultivo e divulgação de 
seus membros; homenagem aos associados beneméritos, os cin-
co mais antigos  ex-presidentes da AEAC, José Anchieta Moura 
Fé, José Eloísio Maramaldo Gouveia, Antônio de Albuquerque 
Sousa Filho, Ernani de Moraes Peloso e José Moreira de Andra-
de; homenagem ao Associado Honorário de 2019 ao Engenheiro 
José Ramos Torres de Melo Filho; e, por fim, a entrega da Me-
dalha Guimarães Duque ao  Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas – DNOCS, representado pelo seu diretor geral.
         O  engenheiro José Ramos Torres de Melo Filho foi escolhido 
como o  Associado Honorário de 2019 , com base em critérios de-
finidos pelo novo estatuto, que diz : “ Honorários : são as pessoas 
brasileiras ou estrangeiras de notório valor ou relevante atuação 
em prol da ciência agronômica, das atividades agropecuárias, do 
desenvolvimento rural ou da categoria agronômica, cujas ad-
missões façam-se de acordo com as exigências  deste Estatuto”. A 
programação será finalizada com um jantar de confraternização.

BALANÇO 2019: PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER ATENDEU 
1623 PESSOAS

    Além das ações de saúde: com palestras 
educativas sobre saúde e qualidade de vida, 
os exames de papanicolau, PSA e consulta 
com médicos urologistas, tivemos consul-
tas com dentistas, vacinações, testes rápi-
dos, apresentação de outros programas dos 
municípios, consulta jurídica entre outros

MUNICIPIOS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO 

ITAREMA - DISTRITO DE ALMOFALA 
 227 participantes - 02/08/2019 

JIJOCA DE JERICOACOARA - DISTRITO DE CÓRREGO DA 
FORQUILHA 2 205 participantes  - 10/08/2019

BEBERIBE - Distrito Serra do Felix 
200 participantes   - 29/08/2019

MASSAPÊ - Distrito de Ipaguassu Mirim  
223 participantes  - 20/09/2019

FRECHEIRINHA - DISTRITO DE OITICICA  
214 participantes  - 27/09/2019 

ACARAPE -Distrito de Canta Galo-
 152 participantes - 26/10/2019

DEP. IRAPUAN PINHEIRO - Distrito de Vila Betânia 
 213 participantes  - 08/11/2019

GRAÇA - Distrito de Estrema de Santa Luzia 
189 participantes  - 05/12/2019
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INFORME 
SINDICAL

       No dia 29 de novembro, foi rea-
lizado a visita de Campo à Fazenda 
Nutrilite/Amway. O Presidente do 
Sindicato Rural de Ubajara, Inácio 
Parente, recepcionou os visitantes. 
Estiveram presentes: Elder Aguiar, 
Presidente do Sindicato Rural de 
Moraujo; Francisca Paula Gomes, 
Técnica contratada da ATeG de 
Moraujo; Helvicio, Empresário e 
Produtor Rural de Moraujo; Paulo 
Carleone, Produtor Rural; Tarcísio 

Visita de Campo à Fazenda 
Nutrilite/Amway

Fontenele, Secretário do Sindicato Rural de Vi-
çosa e Eduardo Queiroz, representante do Senar. 
   O Sr Clauberto Honorato, Técnico de Campo da Nutrilite, recebeu os vi-
sitantes à entrada da Empresa e apresentou a estrutura produtiva, contando 
das produções de mudas e viveiros e os pomares de acerola. Em seguida, vi-
sitou-se a Fazenda de produtores, parceiros da Empresa. Verificou-se as téc-
nicas empregadas e o potencial da atividade na geração de trabalho e renda. 
  A Empresa tem estimulado a parceria com produtores rurais. O ob-
jetivo da visita de Campo foi conhecer a Empresa e os parceiros que 
trabalham para ela, bem como apresentar o Projeto Doutores do Ser-
tão e propor parceria estratégica para viabilização deste Projeto. Por 
fim, às 11 horas, realizou-se reunião com o Diretor Joaquim Duran e 
Cecília Oliveira, Chefe do Setor de Recursos Humanos da Nutrilite.
     Na ocasião, o Sr. Elder Aguiar apresentou o Projeto Doutores do Sertão e 
entregou ao Diretor uma cópia do Projeto e a revista União Rural da FAEC. 
Logo após, o Sr. Eduardo Queiroz fez uma abordagem sobre a ATeG do Senar. 
    O Sr. Joaquim Duran, ao encerrar a reunião, falou que a Em-
presa está elaborando Plano Estratégico de Desenvolvimento com 
os parceiros da Nutrilite. Afirmou que iria convidar a FAEC/Se-
nar para firmar parceria visando a viabilização do Projeto Douto-
res do Sertão e da ATeG aos produtores fornecedores da Empresa.

FAEC presente na posse dos novo Coordenador 
Regional do DNOCS

      A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará- FAEC, se fez representar na solenidade de pos-
se do novo Coordenador Regional do DNOCS, Dr An-
tonio José Mota, filho do Ex- governador Gonzaga Mota. 
      Na ocasião, deu-se a nomeação do Sr Francisco Fernandes 
Ferreira, Presidente do Sindicato Rural do Crato, como Chefe 
da Unidade de Campo do DNOCS no Alto Jaguaribe e Cariri. 
O evento foi prestigiado pelo Diretor Geral do DNOCS , Rosi-
lônio Magalhães , deputados estaduais Lucilvio Girão, Lonar-
do Mota, Fernanda Pessoa , Fernando Hugo e Oriel Nunes. 
  O Presidente do Sinrural de Moraújo, Elder Aguiar, 
representou o presidente da FAEC, Flávio Saboya, na so-
lenidade de posse do seu companheiro de Sindicato. 
   O diretor do SINRURAL de Viçosa do Cea-
rá Tarcisio Fontinele também prestigiou o evento. 

Eleições Sindicais 2019

Em 2019, a Federação da Agricultura e Pecuária do Esta-
do do Ceará, através do Departamento Sindical  elaborou e 
acompanhou os processos eleitorais dos Sindicatos Rurais 
de: Barreira, Cedro, Independência, Jaguaretama, Quixera-
mobim, Milagres, Russas, Ibaretama, Caucaia, Morrinhos, 
Massapê, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Senador Pom-
peu, Ubajara, Viçosa do Ceará, Limoeiro do Norte e Igua-
tu. O Mandato das novas Diretorias é trienal 2019/2022. 
Todos os presidentes foram eleitos e empossados. 
Ressaltamos que o sindicato Rural de Caucaia tem um novo 
presidente eleito, Ricardo Bezerra Nunes. Seja Bem-vindo. 



VICE PRESIDENTE REGIONAL: JOÃO OSSIAN DIAS (MORRINHOS)

REGIÃO DE MACIÇO DE BATURITÉ

REGIÃO DO LITORAL LESTE

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

VICE PRESIDENTE REGIONAL: LUIZ HILDEMAR COLAÇO (BEBERIBE)

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

VICE PRESIDENTE REGIONAL: EXPEDITO DIÓGENES FILHO (JAGUARETAMA)

MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

ARACOIABA MATEUS NUNES DIÓGENES (85) 99763-4343

BARREIRA ELENEIDE TORRES BRILHANTE DE 
OLIVEIRA (85) 99174-7667

Baturité JORGE LUIS ALMEIDA CORREIA (85) 99242-1232

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

Caucaia Ricardo Bezerra Nunes (85) 99812-7656

BANABUIÚ JOSÉ ERNANDO DE OLIVEIRA (88) 99965-0181

IBARETAMA CARLOS BEZERRA FILHO (85) 99198.9826

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

MOMBAÇA FRANCISCO DANÚBIO DE ALENCAR (88) 9 9773-9977

ARACATI

BEBERIBE MARCELO MOREIRA COLAÇO (85)99681-4057

CASCAVEL PAULO HELDER DE ALENCAR (85) 99981-4357

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

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

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

PRESIDENTES DE SINDICATOS RURAIS E VICE-PRESIDENTES REGIONAIS DA FAEC

QUIXADÁ FCO FAUSTO NOBRE FERNANDES (88) 99614.0495

REGIÃO DO CARIRI

AURORA 
JOSÉ MARIA RANGEL DE 
MACEDO

(88) 99932-6652/  
(88) 99998.7374

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

REGIÃO DO MÉDIO JAGUARIBE

VICE PRESIDENTE REGIONAL: INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (UBAJARA)

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

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

REGIÃO DO LITORAL OESTE

AMONTADA HUMBERTO ALBANO DE MENEZES (88) 99955.1178

ITAPIPOCA ANTÔNIO ALVES AGUIAR (85) 99991.7237

MARCO ALEXANDRE MAGNUM LEORNE 
PONTES (88) 99637-0304

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

TRAIRI ANTONIO CLODOVEU PINHEIRO 
ANDRADE FILHO  (85) 99991.5445

JOSÉ OSMAR LOPES (88) 99469.4612

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

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

VICE PRESIDENTE REGIONAL: EMERSON PINTO MOREIRA (COREAÚ)

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

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

REGIÃO NORTE

SANTANA DO ACARAÚ PAULO ERCY ARAÚJO (85) 99988.6194

SOBRAL FRANCISCO REGINALDO ROCHA 
FILHO (88) 99447-2784

REGIÃO DA IBIAPABA

GUARACIABA DO NORTE

IBIAPINA

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

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

QUIXERAMOBIM CIRILO VIDAL PESSOA (88) 2149-5700 / (88) 99971.1489

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

REGIÃO DO BAIXO JAGUARIBE

RUSSAS PEDRO MAIA ROCHA JÚNIOR (88) 99450.2819

TABULEIRO DO NORTE

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

CRATEÚS ANTONIO NARCÉLIO DE O. 
GOMES

 (88) 99291.4881/  
(85) 99616-9442

INDEPENDÊNCIA MOACIR GOMES DE SOUSA  (88) 99693.8150

MONSENHOR 
TABOSA

FCO DAS CHAGAS FROTA 
ALMEIDA

(85) 8777.4275/                     
(85) 99965-3125

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

(88) 3672.1231 

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

LAVRAS DA MANGA-
BEIRA 

DORIMEDONTE TEIXEIRA 
FERRER FILHO 

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

MILAGRES FRANCISCO WILTON FURTA-
DO ALVES

(88) 99999.1562/                            
(88) 99434-0058

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

JAGUARIBE ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS (88) 99742.0403

REGIÃO CENTRO-SUL

ACOPIARA  

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

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

AURORA MARCÍLIO ROBERTO 
MACEDO TAVARES (88)3543.1438/ (88) 9998.7374

PIQUET CARNEIRO FRANCISCO ERIVANDO MAIA (88) 99859.1737

CAUCAIA RICARDO BEZERRA NUNES   (85) 998.127656

MARANGUAPE

SOLONÓPOLE

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO/2019

AOS  ANIVERSARIANTES ACIMA CITADOS OS PARABÉNS DO SISTEMA FAEC/
SENAR/SINRURAL COM VOTOS DE SAÚDE, PAZ E PROSPERIDADE EXTENSIVOS 

A SUA FAMÍLIA.

DEZEMBRO 2019 |     11

MATEUS NUNES DIÓGENES

JOSIEL BARRETO DA SILVA

EUGÊNIO MENDES MARTINS

HUMBERTO ALBANO DE MENEZES

WILAME REIS MAPURUNGA

MOACIR GOMES DE SOUSA

JOSÉ RUBENVAL SOARES DE SOUZA

04.12

07.12

11.12

18.12

19.12

20.12

30.12

ARACOIABA

SENADOR POMPEU

NOVA RUSSAS

AMONTADA

VIÇOSA DO CEARÁ

INDEPENDÊNCIA

TAMBORIL
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Governo sanciona a LEI nº 13.907 de 2019 que dispõe 
orçamento para renegociação de dívidas rurais 

 

O Congresso Nacional sancionou o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) nº 9 de 2019, que foi 
transformada na Lei nº 13.907/2019, que disponibiliza ORÇAMENTO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 
RURAIS POR MEIO DO ART. 3 DA LEI 13.340 de 2016 no valor de R$ 1,85 bilhão. Em julho deste ano, o 
Tesouro Nacional publicou o Decreto nº 9.905 de 2019 que regulamentou o artigo 3º da Lei nº 13.340 de 
2016.  
 
Para o produtor rural, isso significa que os BANCOS OFICIAIS FEDERAIS, como o Banco do Brasil, 
DISPÕEM DE ORÇAMENTO para concessão de rebate para LIQUIDAÇÃO das operações de crédito rural 
referentes a uma ou mais operações do mesmo mutuário de valor até R$ 200 mil, contratadas até 31 de 
dezembro de 2011. Os valores dos descontos estão descritos na Tabela abaixo. 
  
Tabela 1 – Diferentes faixas de descontos oferecidos pela Lei nº 13.340/2016 para LIQUIDAÇÃO das dívidas, com 
base no valor e data de contratação.  

FAIXAS DE DÍVIDAS 
SEMIÁRIDO1 DEMAIS MUNICIPAIS2 

Até 31/12/2006 De 01/01/2007 até 
31/12/2011 

Até 
31/12/2006 

De 01/01/2007 
até 31/12/2011 

Até R$ 15 mil 95% 50% 75% 30% 
Entre R$ 15 mil e R$ 35 mil 90% 40% 70% 20% 
Entre R$ 35 mil e R$ 100 mil 85% 35% 65% 15% 
Entre R$ 100 mil e R$ 200 mil 80% 25% 60% 10% 

¹Empreendimentos localizados nas regiões do semiárido e do norte do Estado do Espírito Santo e nos Municípios do norte do 
Estado de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, compreendidos na área de atuação da Sudene. 
²Demais Municípios compreendidos na área de abrangência da Sudene e da Sudam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os bancos oficiais federais não recebem o orçamento para renegociar as dívidas rurais no momento da 
sanção do PLN nº 9, pois depende de liberação do Tesouro Nacional. No entanto, é importante o 
produtor que tiver interesse em renegociar suas dívidas de acordo com a LEI 13.340/16 demonstrá-lo à 
Instituição Financeira e deixar a documentação em ordem para poder renegociar assim que o 
orçamento estiver disponível. Isso porque a Lei tem vigência até 31/12/2019. 

Produtor rural das áreas da SUDAM e da SUDENE tem até 30/12/2019 para 
renegociar suas dívidas de acordo com a Lei nº 13.340 de 2016 
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NATAL NO 
SISTEMA FAEC/ SENAR 

NATAL NO 
SISTEMA FAEC/ SENAR 

“O natal dos sonhos é aquele que você ideali-
za no espirito, sente no coração e partilha na 

solidariedade”. 
Ana Kelly Cláudio - Diretora Técnica

“Que o nosso natal seja marcado por sorrisos 
intermináveis e pelas melhores vibrações. Que 

nossas palavras, sentimentos e ações sejam 
inspirados pelo bem, pelo amor e pela paz!”. 

Eduardo Queiroz de Miranda - Analista Téc-
nico Sênior Supervisor da ATeG 

“É um tempo de união, paz e reflexão e tempo 
de acreditar e transformar o mundo melhor 
para todos. Desejo á todos um Feliz Natal”. 
Karilena Montenegro - Diretoria Técnica 

“Melhor do que todos os presentes por baixo  
da árvore de natal é a presença de uma famí-

lia feliz”.
Lauro Torres- Diretoria Técnica  

“A glória maior está no nascimento de cristo 
no coração dos homens. Celebre esta época 

com muito amor e gratidão. Feliz Natal”. 
Elidyanne - Dep. Educação Formal

“Que a estrela principal do natal, Jesus Cristo, 
seja uma luz a brilhar sempre na vida daque-

les que o buscam. Felizes Festas!”
Anna Lúcia - Secretária da Presidência. 

“Natal, tempo de renovar o amor e a fraternidade. 
Desejo a todos os companheiros do Sistema FAEC/

SENAR-CE um feliz natal e um venturoso 2020.”
Jornalista Silvana Frota 




