
ANO 28 – Nº 275 
Fevereiro 2020 INFORMATIVO  MENSAL 

MINISTRA NO CEARÁ ASSINA 
SISBI E NOVOS CONVÊNIOS 

DO AGRONORDESTE 

Senador Prisco conhece ações 
do Sistema FAEC/SENAR 

Página 5

Informe Sindical 

Confira as principais ações nos 
Sindicatos Rurais 
Páginas 8, 9 e 10 

SENAR TREINA TÉCNICOS DE 
CAMPO E SUPERVISORES QUE VÃO 

ATUAR NA ATeG

Matéria -Página 5 

Matéria - Página 4 

Assistência Técnica, Tema do 
PECNORDESTE 2020 

Página 12



PALAVRA DO PRESIDENTE
Presidente da FAEC
Flávio Viriato de Saboya Neto
presi@faec.org.br
1° Vice-presidente
Rodrigo Diógenes Pinheiro
rodrigo@faec.org.br
Vice-presidente de Administração e Finanças
Carlos Bezerra Filho
carlosbezerra@faec.org.br

Suplentes
Henrique Matias de Paula Neto
Mário David Ferreira Dias
Victor de Melo Ribeiro

Conselho Fiscal
Pedro Maia Rocha Júnior
Elder Albuquerque Aguiar
Francisco Fausto Nobre Fernandes

Assessor da Presidência
José Beserra  
josebezerra@senarce.org.br

Diretoria Regional
Região do Maciço de Baturité - Eleneide Torres 
Brilhante de Oliveira
Região do Litoral Leste - Luiz Hildemar Colaço
Região do Litoral Oeste - João Ossian Dias
Região Norte - Emerson Pinto Moreira
Região da Ibiapaba - Inácio de Carvalho Parente
Região do Sertão Central - Cirilo Vidal Pessoa
Região do Baixo Jaguaribe - Luís Mendes de 
Sousa Andrade
Região do Médio Jaguaribe - Expedito 
Diógenes Filho
Região do Sertão dos Inhamuns - Moacir 
Gomes de Sousa

SENAR-AR/CE
Presidente do Conselho Administrativo
Flávio Viriato de Saboya Neto
presi@faec.org.br
Superintendente
Sérgio Oliveira da Silva
sergio@senarce.org.br
Diretora Técnica
Ana Kelly Cláudio Gonçalves
kellyclaudio@senarce.org.br
Diretora Administrativa Financeira
Francileite Cavalcante Furtado Remigio
francileite@senarce.org.br
INFORMATIVO FAEC/SENAR-AR/CE
Jornalista responsável
Silvana Frota - MTB 432
(Editora e Redatora)
imprensa@faec.org.br
Marketing: Maria Augusta 
maugusta@senarce.org.br 
Estagiária
Emilly Sales
Sede
Av. Eduardo Girão, 317 - Jardim América
Cep - 60.410-442      Fortaleza/CE
Tel: (85) 3535 8000 - Fax: (85) 3535 8001
Fale conoscoo

faecsenar

www.faec.org.br  | www.senarce.org.br
(85) 3535-8038 - PABX: 3535-8000

imprensa@faec.org.br

GESTÃO 2018-2021

2     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

Sistema FAEC/SENAR 

AGRONORDESTE: UMA OPORTUNIDADE PARA O 
SEMIÁRIDO CEARENSE

O Programa AGRONORDERSTE, 
criado pela Portaria nº 164 do 
Ministério da Agricultura, Pecu-

ária e Abastecimento – MAPA, já é uma 
realidade, sendo uma forte ferramenta 
em prol do desenvolvimento econômi-
co sustentável do semiárido nordestino, 
tendo como seus principais objetivos o 
reordenamento das estruturas regulatória 
e agrária, o incremento das atividades de 
assistência técnica e extensão rural, bem 
como o fortalecimento do mercado for-
mal e a priorização dos aportes de crédito.     
Um dos pontos relevantes do AGRO-
NORDESTE foi a sensibilidade do MAPA 
em envolver e mobilizar diversas insti-
tuições que atuam no setor agropecuá-
ria e que, dentro de suas competências, 
poderão empregar uma valorosa con-
tribuição para o sucesso do Programa. 
      Dentro dos objetivos principais, coube 
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Ru-
ral – SENAR implantar e executar a Assis-
tência Técnica e Gerencial – ATeG, levando  
para os produtores rurais nordestinos mais 
qualidade na gestão de suas propriedades. 
      Conforme palavras do presidente da 
Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil – CNA, João Martins, a “Assis-
tência Técnica para os novos tempos será 
qualificar os produtores para a gestão do 
seu negócio, para dar o melhor uso a seus 
recursos, para perceber as oportunidades 
de mercado, para administrar seus cus-
tos e conectar-se às redes econômicas”.   
       Especificamente aqui no estado do 

Ceará, em que 95% de sua área é reco-
nhecida oficialmente como pertencente 
ao semiárido, o AGRONORDESTE passa 
a ter um importância fundamental para o 
desenvolvimento do nosso agronegócio. 
       O SISTEMA FAEC/SENAR por meio 
das ações do Programa, vem atuando ini-
cialmente com produtores rurais divididos 
em dois blocos regionais: o primeiro sen-
do na Região do Baixo e Médio Jaguari-
be e Quixeramobim, em que  o trabalho 
realizado envolve as cadeias produtivas 
da fruticultura, da bovinocultura de leite, 
da apicultura e da aquicultura. Também 
vem sendo contemplados os produto-
res rurais da região dos Sertões do Cra-
teús e Inhamuns, atendendo as cadeias 
da ovinocaprinocultura e a apicultura.
       As metas para o Ceará são de que 4.307 
propriedades sejam diretamente atendidas 
pela ATeG, com  inclusão de 30 produtores 
em cada uma delas e tendo a especificida-
de de uma só cadeia produtiva por turma.
    Para que esse atendimento torne-se 
realidade, o SISTEMA FAEC/SENAR 
disponibilizará 144 técnicos de cam-
po, 12 veterinários e 12 supervisores, 
implementando controles gerenciais 
em 100% das propriedades atendidas. 
       Assim, percebe-se a grande missão 
que o SISTEMA FAEC/SENAR tem den-
tro das ações do AGRONORDESTE, não 
só em  aumentar a cobertura da ATeG em 
todo semiárido cearense, mas também 
para difundir conhecimento especializa-
do e tecnologia no intuito de desenvol-
ver a produção sustentável e agregar va-
lor à produção dos produtores atendidos.  

(*) 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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MINISTRA, CNA E FEDERAÇŌES  
ASSINAM TĘRMO  DE COMPROMISSO 

DO AGRONORDESTE    

Em reunião realizada no 
final do mês de janeiro 

, na sede da Confederação 
da Agricultura e Pecuária 
do Brasil-CNA, em Brasília, 
a Ministra do MAPA, Tere-
za Cristina, assinou o têrmo 
de compromisso com o SE-
NAR,  com os presidentes 
de Federações do Nordeste, 
Banco do Nordeste,  SE-
BRAE, OCB , ANEL e BB, 
para dar início ao Progra-
ma  de Desenvolvimento 
do Nordeste-AGroNordeste           
        O programa  será implan-
tado no biênio 2020/2021 
em 230 municípios dos 
nove estados do Nordeste, 
além de Minas Gerais, di-

vidido  em 12 territórios, 
com uma população rural 
de 1,7 milhão de pessoas . 
     O presidente da CNA, 
João  Martins da Silva, disse 
que, com  o Plano, o Nor-
deste terá “ uma política di-
ferenciada e um tratamen-
to diferenciado, o que não 
ocorreu nos últimos anos.       
       A Confederação  é um 
dos parceiros para execução 
do plano, juntamente com 
o SENAR nos estados, que 
foi habilitado pelo MAPA, 
para ser o órgão executor 
da assistência técnica e ge-
rencial no AgroNordeste. 
 

          Segundo o presidente da Federação da Agricultura e Pe-
cuária  do Estado do Ceará - FAEC e do Conselho Administra-
tivo do SENAR-CE , Flávio Viriato de Saboya Neto que esteve 
presente ao evento  juntamente com os demais presidentes de 
federações do Nordeste, neste ano, no Estado do Ceará, serão 
atendidas pelo AgroNordeste :  52 turmas  beneficiando 1.560 
produtores em três (3) territórios : Baixo e Médio Jaguaribe,e 
Sertão de Crateús e dos Inhamuns. (ver relação em anexo).
Já  com recursos do MAPA, do SENAR Nacional e do Senar
Regional do Ceará, serão atendidas os demais 2.747 produtores 
em outras regiões do Estado, assistidas pelos Simdicatos Rurais. 
        Para Flávio Saboya, o grande mérito do AgroNordes-
te é a possibilidade de introdução de um novo modelo 
de assistência técnica que inclui a parte gerencial - ATeG. 
O SENAR foi chancelado pelo MAPA, para oferecer esse 
tipo de assistência aos produtores rurais do Nordeste .

O presidente da FAEC destacou 
ainda, outra característica que 
considera importante no Agro-
Nordeste, que é a dedicação ex-
clusiva de um técnico de campo 
em cada grupo de 30 produtores 
em torno de uma cadeia produ-
tiva do agronegócio , gerando 
a contratação de 144 técnicos 
de campo e supervisores entre 
engenheiros agrônomos, zoo-
tecnistas  e técnicos agrícolas .
     O Superintendente do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 
Rural do  Ceará ,  Sérgio Oliveira 
da Silva , lembra que o SENAR 
atendeu ano passado no Ceará a 
760  produtores através do Pro-
grama ATeG , em várias cadeias 
produtivas e que os rsultados são 
altamente,e te positivos , contri-
buindo na melhoria da produti-
vidade e na renda dos assistidos, 
agora vamos atuar dentro do 
AgroNordeste. Estamos traba-
lhando principalmente as ca-
deias produtivas da fruticultura, 
bovinocultura e leite, ovinoca-
prinocultura, avicultura e api-
cultura, disse o Superintendente. 

CONFIRA  AS ÁREAS BENE-
FICIADAS NA 1a FASE DO 

AGRINORDESTE NO CEARÁ 

Território Baixo Jaguaribe: 390 
produtores e 13 turmas  ( 30 

produtores por turma) 
Jaguaribe: 3  turmas; Jaguare-
tama: 3 turmas; Jaguaribara:  1 
turma; Solonópole: 3 turmas 

Milhã: 3 turmas
 

Território Médio Jaguaribe: 
630 produtores e 21 turmas 

Limoeiro do Norte: 3 turmas;  
Russas: 1 turma; Palhano: 1tur-

ma; Jaguaruana: 1 turma; 
Morada Nova: 3 turmas; Quixa-
dá: 3 turmas; 3 Quixeramobim: 
3 turmas; Ibaretama: 3 turmas 

;Banabuiú: 3 turmas
 

Território Sertões de Crateús e 
Inhamuns: 540 produtores; 18 

turmas 
Independência: 3 turmas; 

Crateús: 3 turmas; Tamboril: 3  
turmas; Mons. Tabosa: 3 turmas; 
Nova Russas: 3  turmas e Tauá: 

3 turmas 

CEARÁ VAI  BENEFICIAR  4.320 PRODUTORES COM 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL

Flávio Saboya assinando o Termo de Compromisso do Sistema 
FAEC/SENAR com o AgroNordeste  em Brasília 

Inicio do plantio de palma forrageira em Tamboril convênio 
ATeG/SENAR
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SENAR REALIZA TREINAMENTO METODOLÓGICO DE  
TÉCNICOS  DE CAMPO E SUPERVISORES DA ATeG

 ATeG, o qual está sendo tra-
balhado dentro do Programa  
AgroNordeste-Programa de De-
senvolvimenti  do Nordeste. Este 
é um programa do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento - MAPA, em coope-
ração com a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Bra-
sil - CNA, Federações do  Nor-
deste e com o SENAR, visando 
incrementar a produção, a pro-
dutividade e a rentabilidade do 
produtor nordestino, através da 
assistência técnica do SENAR.  
No período de 17 a 21 deste mês, 
ocorreu também o treinamento 

de uma nova turma de 40 téc-
nicos de campo e supervisores 
na metodologia do SISATEC/
AGRONORDESTE. Segundo 
o Coordenador do Programa 
engenheiro agrônomo Eduar-
do Barroso, várias turmas já 
estão sendo  formadas e im-
plantadas em cooperação com 
os Sindicatos Rurais. A meta 
é implantar em dois anos, 144 
turmas de 30 produtores cada, 
em diversas cadeias produtivas, 
beneficiando 4.320 produtores.  

O Serviço  Nacional de Aprendizagem Rural - SE-
NAR/ CE realizou no  período de 10 a  21  de feve-

reiro, no auditório do Sistema FAEC/SENAR, em Fortale-
za, o Treinamento Metodológico dos técnicos de campo e  
supervisores do  Programa de Assistência Técnica e Gerencial – 

     O Coordenador  Geral 
do  AgroNordeste- Progra-
ma de Desenvolvimento do 
Nordeste- Danilo Forte, es-
teve no dia13 de fevereiro, 
em visita técnica ao Sistema 
FAEC/SENAR/CE, onde  
realizou-se   o  treinamento 
metodológico dos supervi-
sores e técnicos de campo 
que irão atuar na Assistén-
cia  Técnica  e Gerencial 
-ATeG , através do Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Rural-SENAR-CE. 
     Danilo Forte ressaltou na 
ocasião  que  “o Ceará par-
tiu na frente ao instalar o 
primeiro Comitê Estadual 
do AgroNordeste  e,  agora, 
a primeira turma de técni-

cos de campo , agradeço 
ao empenho do Presidente 
da FAEC, Flávio Saboya 
e do Superintendente do 
SENAR-CE, Sérgio Oli-
veira, que  já conseguiram 
viabilizar a formação de 
várias turmas em diver-
sas regiões do Estado.”  
Na ocasião,  Danilo Forte 
falou da importância do 
Programa que vem sendo 
implantado com  o apoio 
das Federações de Agri-
cultura e do SENAR  na 
Região Nordeste levando   
mais informação e tecno-
logia ao homem do campo.
    Ele fez questão de res-
saltar os outros parceiros 
do AgroNordeste como o 

Sebrae, OCB, BNB e Supe-
rintendência do Ministério 
da Agricultura (SFA) , que 
estão unidos estimulando 
a formatação de novos ne-
gócios, o cooperativismo, 
e desatando os gargalos 
que  ainda existem nas di-
versas cadeias produtivas 
do agronegócio. Acredito 
que  é uma janela que se 
abre para o produtor nor-
destino , com garantia de 
desenvolvimento regio-
nal, onde a interioriza-
ção é a base fundamental  
defendida  por  grandes 
pensadores do Nordes-
te, como Pedro Sisnando, 
Ariano Suassuna, entre 
outros, disse Danilo Forte.  

Instrutor da ATeG de Rondônia, Erique Costa Eduardo Barroso, Coordenador do Programa ATeG e técnicos na sala 
de multimídia 

COORDENADOR DO AGRONORDESTE VISITA TREINANDOS 

Danilo Forte deu boas vindas aos treinandos 
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Senador Prisco Bezerra visita 
o Sistema FAEC/SENAR

   O Senador Prisco Bezerra (PDT),esteve no dia 22 
de janeiro , na sede do Sistema FAEC/SENAR-CE, 
para uma visita com a finalidade de conhecer os pro-
jetos e ações do Sistema voltadas para a agropecuária.
Participaram da reunião o Presidente da FAEC e do Con-
selho Administrativo do SENAR/CE, Flávio Viriato de 
Saboya Neto, o Vice-Presidente da FAEC, Rodrigo Dióge-
nes, Vice-Presidente de Administração e Finaças, Carlos 
Bezerra e o SuperIntendente do Senar, Sérgio Oliveira.

MINISTRA DA AGRICULTURA VEM AO CEARÁ 
ASSINAR O SISBI-POA E NOVOS CONVÊNIOS 

PARA O AGRONORDESTE  

A  Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to- MAPA,  Tereza Cristina  participa  em Fortale-

za- CE, no dia 9 de março, de uma reunião na sede do  
Banco do Nordeste  para  assinatura do novo  SISBI-POA 
- Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal, lançamento do sistema eletrônico e-SISBI e a as-
sinatura da Instrução Normativa (IN) de simplificação 
dos procedimentos de adesão ao SISBI-POA. Na ocasião, 
será assinada a portaria de reconhecimento do estado do 
Ceará e a entrega dos certificados de equivalência dos ser-
viços de inspeção nos estados do Ceará, Maranhão e Piaui. 

      A  reunião conta   também com 
a assinatura de um convênio  entre 
o MAPA,  BNB e a OCB/CE - Orga-
nização das Cooperativas Brasileira, 
com vistas ao estímulo e criação de 
novas cooperativas, uma das ações 
previstas no AgroNordeste, Progra-
ma  de Desensolvimento do Nordeste.
    O SISBI é um um importante pro-
grama do MAPA  regulamentado por 
um conjunto de leis, decretos, reso-
luções e portarias que tratam do fun-
cionamento dos serviços e inspeção 
e fiscalização sanitária dos estabele-
cimentos produtores de alimentos, 
que dão qualificação  aos  produtos 
e  visibilidade na comercialização no 
Brasil e no Exterior. Uma das ações 
previstas no AgroNordeste, Progra-
ma  de Desensolvimento do Nordeste.

NOVO DESSALINIZADOR 
     Na ocasião, a FAEC fará a apre-
sentação do protótipo de um dessali-

nizador movido a energia solar, que 
utiliza dois sistemas independentes, 
um trabalha com membranas para 
dessalinizar a água de poços, e  um 
abrandador, que utiliza um produto de 
origem mineral, para decantar as im-
purezas e dureza da água, o que pode 
torná-la  potável, podendo  também 
ser utilizada na agricultura irrigada.  
      Esse projeto foi desenvolvido pelo 
professor Lindomar da UFC, em par-
ceria com o NUTEC e apoio finan-
ceiro do BNB, através do ETENE. 
        O dessalizador foi uma demanda 
apresentada pela  FAEC ao BNB , atra-
vés do Sindicato Rural de Ibaretema. 
Depois de testado, o   equipamento irá 
ser utilizado, inicialmente no município 
de Ibaretama,  atendendo as zonas ru-
rais, escolas e população , sob a coorde-
nação do Sindicato Rural de Ibaretama, 
informou o presidente do Sinrural e vi-
ce-presidente da FAEC, Carlos Bezerra.

         O novo superintendente da CONAB-CE,  Anastácio 
Antonio Vasconcelos, acompanhado de mais dois técnicos do 
Órgão,no  dia 5 de fevereiro, esteve em visita ao Sistema FAEC 
/SENAR onde foram recebidos pelos seus dirigentes, ocasião 
em que apresentou a restruturação da Companhia Nacional 
de Abastecimento, que tem a meta de criar uma estrutura que 
dê mais agilidade para a empresa, com a inclusão de uma nova 
gestão, que tem como um dos principais pontos, a aproximação 
da CONAB com o Sistema FAEC/SENAR e a junção dos dois 
órgãos em ações, com apoio de um corpo técnico da CONAB.
      Na ocasião, o presidente da FAEC, Flávio Saboya, apre-
sentou algumas sugestões e uma das principais  é o auxí-
lio da CONAB em Pólos principais de distribuição jun-
to aos Sindicatos Rurais, reduzindo o volume e preço 
de fretes para transição de carga até o produtor. Outra 
questão sugerida, foi a  ampliação dos Polos, bem como, 
o acréscimo de cargas de soja  e algodão para o Ceará.

Visita do Superintendente da 
CONAB - CE

Ministra esteve no Ceará em 2019 

     O senador ficou impressionado com a quantida-
de de projetos executados pelo sistema com tão 
poucos recursos e comprometeu-se a apoiar as ini-
ciativas voltadas para a agropécuaria cearense.

Na ocasião, o presidente da FAEC apresen-
tou ao Senador, uma réplica da medalha Pris-
co Bezerra que homenagea personalidades, ins-
tituições e lideranças do setor agropecuário.
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25 anos

AGROPACTO RECEBE JOVENS DA REDE AGRO E LANÇA A 
COMISSÃO FAEC JOVEM

Com a presença de 36 alunos do curso de Agropecuária da Es-
cola Profissionalizante do município de Guaiúba e de vá-

rios egressos do Programa CNA Jovem, professores do curso 
de Zootecnia da UECE, Dirigentes do Sistema FAEC/SENAR, 
SEBRAE representantes de diversos órgãos, Presidentes de Sindi-
catos Rurais, foi realizado no dia 18 de fevereiro, a reunião quin-
zenal do AGROPACTO-Pacto de Cooperação da Agropecuária 
Cearense, uma promoção do Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL.
       O  tema Jovens, o AGRO e o Futuro foi abordado pelos pales-
trantes e membros cearenses da Rede CNA Jovem: Antonio Moreira 
Barroso Neto, Ítalo Araújo  Albuquerque e Renato Mesquita Peixoto. 
Os dois primeiros  são egressos do CNA Jovem desde a primeira edi-
ção, instrutores do Programa no SENAR/CE, idealizadores do Proje-
to FAEC JOVEM, membros da REDE CNA JOVEM, na qual Antônio 
Neto também está atualmente como Coordenador Estadual da Rede 
e o último, Renato Mesquita,   finalista  da etapa  Estadual e Nacio-
nal da Edição 2018/2019.  Também participaram  da reunião outros 
jovens egressos do programa, Geovane Rodrigues, José Bonifácio e 
Caio Vasconcelos e, ainda,  o  instrutor do programa de Assistên-
cia Técnica e Gerencial do SENAR/ATeG/Rondônia, Erique Costa, 
que está ministrando uma capacitação para técnicos do Programa.
    Italo Albuquerque, zootecnista, egresso do CNA JOVEM e professor 
da Escola Profissionalizante de Guaiúba trouxe para o AGROPACTO 
36 estudantes do curso de Agropecuária interessados em participar 
do programa que, segundo ele, mudou totalmente sua forma de ver a 
liderança jovem dentro do agronegócio. Para Italo, quem irá conduzir 
o AGRO são os jovens, pois estamos vivenciando o envelhecimento no 
campo, de acordo com dados do censo do IBGE apresentados, os quais 
apontam que mais de 70% da população rural tem acima de 60 anos. 
     Renato Peixoto - zootecnista cearense, formado pela UVA, com 
pós-doutorado em Ciência Animal pela Universidade Federal do 
Acre - apresentou seu projeto tendo como foco o Sindicato/Ins-
titucional, o qual foi o grupo vencedor da etapa nacional da CNA 
em 2019. Ele deu também seu depoimento sobre as perspectivas de 
empregabilidade dos jovens no agronegócio diante de uma ativi-
dade que movimenta 1/4 do PIB nacional. Como prêmio, ele par-
ticipou de três encontros nacionais, dois em Brasília e um em São 
Paulo, com direito de conhecer a empresa Bayer, o que lhe pro-
porcionou novos conhecimentos e abertura de novos horizontes.

       Os jovens foram recepcionados pela Diretoria Executiva do Siste-
ma FAEC/SENAR, através do Presidente da FAEC, Flávio Saboya, que 
desatacou a importância do Programa CNA Jovem e o quanto ele pode 
contribuir com a sucessão no meio rural, e na introdução de novas 
tecnologias, sendo um importante instrumento de fixação dos jovens 
no campo. O Superintendente do SENAR-CE, Sérgio Oliveira da Silva, 
parabenizou os jovens e disse que está apoiando essa proposta que con-
sidera inovadora, destacando que o SENAR oferece muitas oportuni-
dades aos jovens e, também, várias capacitações voltadas para gestão.
      Kelly Claudio, Diretora Técnica do SENAR-CE, que outrora 
coordenou o CNA Jovem no Ceará, e Germana Moreira, atual Co-
ordenadora, destacaram a importância da formação da Comissão 
Jovem FAEC, anunciando que as inscrições do Programa CNA 
Jovem deste ano serão abertas a partir do mês de maio, por meio 
do site da CNA/SENAR (https://www.cnabrasil.org.br/senar).
        O Vice-Presidente da FAEC e Cooordenador do PECNORDESTE, 
Rodrigo Diógenes, comunicou que haverá um painel dentro do Semi-
nário Nordestino de Pecuária,    o qual será realizado  no dia 05 de ju-
nho próximo, sobre o Programa CNA JOVEM, com a participação dos 
representantes das comissões jovens dos demais estados. 

SOBRE  A COMISSÃO FAEC JOVEM 

       Na oportunidade, o coordenador estadual da Rede CNA 
Jovem, Antonio Barroso apresentou o projeto de criação da 
Comissão Jovem da FAEC, a qual objetiva implantar uma rede 
de colaboradores dentro do estado do Ceará para promover o 
protagonismo juvenil no campo, o desenvolvimento de pro-
priedades rurais, contribuindo para uma mudança de mentali-
dade e também disseminar o fortalecimento da sucessão rural. 
Ele informou que já existem comissões de jovens nas seguintes 
federações: FAEG, FAEP, FARSUL E FAMASUL. A Comissão 
Jovem FAEC terá como público alvo jovens egressos do CNA 
Jovem, filhos de produtores rurais, estudantes dos cursos de 
agropecuária e professores com idade entre 20 a 38 anos, dis-
postos a contribuir com o desenvolvimento setorial no Ceará. 

Dirigentes do Sistema FAEC/SENAR com os palestrantes do CNA Jovem
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AGR em FOC

AGR
em FOC

SUPERINTENDENTE DO SENAR 
VISITA SINDICATOS

O Superintendente do SENAR-CE, Sérgio Oliveira da Silva, 
está realizando uma série de visitas aos Sindicatos Rurais filia-
dos à Federação de Agricultura e Pecuária do Ceará - FAEC 
para tratar dos detalhes da implantação do Programa. Sába-
do, ele esteve no município de Tauá, onde fez uma palestra no 
Sindicato Rural e, no dia 11, participa de reunião com o Pre-
sidente do Sindicato de Canindé, Secretários da região, Pre-
feito do município de General Sampaio e produtores rurais

SISTEMA FAEC/SENAR REINICIA CURSOS DE GESTÃO 
AMBIENTAL NA PROPRIEDADE RURAL 

    O Sistema FAEC/SENAR-CE, em parceria com o IBAMA e 
o BNB, está com as inscrições abertas para o curso de gestão 
ambiental da propriedade rural. Para realizar a sua inscrição, 
acesse (http://senarce.org.br/novo/curso-gestao-ambiental-
-da-propriedade-rural/), selecione o município e preencha os 
dados solicitados para garantir a sua vaga. O curso é gratuito, 

confira o calendário de data e municipios. 

           SENAR OFERECE 36 CURSOS NO MÊS 
DE FEVEREIRO A MAIS DE MIL 

PRODUTORES 

Durante o mês de fevereiro, além da formação das turmas 
do Programa ATeG com os Sindicatos Rurais filiados a 
FAEC, o Serviço Nacional  de Aprendizagem Rural- SE-
NAR, Administração Regional do Ceará, ofereceu 36 cur-
sos de capacitação aos produtores rurais, beneficiando 

1.096 produtores 
Na área de Formação Profissional Rural - FPR foram ofer-
tados 18 cursos, com um total de 616 participantes nos mu-
nicipios de Ibaretama, Milagres, Itapiúna, Cascavel, Itare-
ma, Cratéus, Pacoti, Trairi, Ubajara, Cariús, Monsenhor 
Tabosa, Quixeramobim, Santa Quitéria e Independência.

 Na área de Promoção Social – PS foram ofertados 13 cur-
sos com o total de 448 participantes, nos municipios Jagua-
ribe, Beberibe, Lavras Mangabeira, Russas, Viçosa do Ce-
ará, Quixadá, Redenção, Alcântara, Banabuiú, Beberibe, 

Aurora, Jaguaretama e Novas Russas.  
Foram ainda atendidos com o curso de Inclusão Digital os 
Sindicatos Rurais de Morada Nova, Senador Pompeu, Ce-
dro e Juazeiro do Norte, ofertando 5 cursos com o total de 

32 participantes. 

Curso Produção Artesanal 
de Bolos

Curso ProduçãoArtesanal de Pães
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PROGRAMA AGRONORDESTE/ATeG 
PARCERIA: FAEC/SENAR/ SINRURAL 

O Sistema FAEC/SENAR-CE através dos Sindicatos Rurais está implantando as turmas do Programa de 
Assistência Técnica e Gerencial – ATeG, em vários municípios cearenses com recursos do programa do 

AgroNordeste do governo Federal. Confira a instalação 

SINRURAL de Lavras define turmas no  
ATeG

Milagres discute participação  PRODETER 
no ATeG

Formação do grupo ATeG no sitio Tabo-
quinha, em Milagres 

Lançamento da ATeG no SINRURAL de 
Senador Pompeu

Lançamento da ATeG no município de 
Pedra Branca

SINRURAL de Russas assina novo Termo 
de Adesão ao programa

     Reunião  de  lançamento 
do  Programa do ATeG em Jaguaribe

 Visita Técnica do Programa ATeG do 
SINRURAL de Morada Nova 

 Visita Técnica ao Sitio Paixão em 
Guaiúba como parte do treinamento 

metodologico da ATeG 

 Visita Técnica do Programa ATeG do 
SINRURAL de Morada Nova 

Sindicato rural de Tamboril, faz  entrega de 
100.000 raquetes de Palma aos produtores 

Reunião de mobilização com produtores 
da bovinocultura em Brejo Santo/Senar 

AgroNordeste 
SINRURAL de Coreaú faz sensibilização em 

Senador Sá na cadeia caprinocultura 

SINRURAL de Mauriti faz seminário de sensi-
bilização para produtores na bovinocultura
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Lançamento do Prodeter Caprino Leiteiro de 
Jaguaretama

No dia 16 de janei-
ro, ocorreu o lança-
mento do Programa 
de Desenvolvimento 
Territorial – Prode-
ter Caprino Leiteiro 
do BNB em conjunto 

 com o programa  ATeG (Assistência Técnica e Gerencial 
do SENAR) no município de Jaguaretama, contando com a 
presença de vários produtores e entidades. O Presidente do 
SINRURAL de Jaguaretama, Expedito Diógenes, participou 
da abertura e destacou a participação de vários produtores, 
principalmente dos municípios de Jaguaribe, Jaguaretama e 
Banabuiú.

O Presidente do Sindi-
cato Rural de Horizonte, 
Franzé Ribeiro, anunciou 
que no dia 25 de janeiro 
foi dado prosseguimento 
ao Programa de Treina-
mento e Capacitação dos 
produtores rurais de Ho-
rizonte, to do Convênio 
SINRURAL/FAEC/SE-
NAR ATeG, iniciando o 
Curso de Operação e Ma-
nutenção de Moto Serra.

Sindicato Rural 
de Amontada re-
alizou o curso: 
Trabalhador no 
Cultivo de Frutei-
ras Perenes (Cajú),
com o Instrutor 
Jailson. O curso 
contou com a pre-
sença don Presi-
dente do sindicato

Humberto Albano e da Supervisora do SENAR/CE, Rober-
ta Sá.

Amontada realiza curso no cultivo de Cajú 

O presidente do Sin-
dicato Rural de La-
vras da Mangabeira, 
Dorimedonte Teixei-
ra, participou do XIX 
EPO (Encontro de 
Produtores Orgâni-
cos do Nordeste), no 
município de Várzea

Alegre/CE. O encontro abordou a temática das novas tec-
nologi as  para sustentabilidade da Agricultura Orgânica. 

SINRURAL de Lavras participa do XIX Encontro de 
Produtores Orgânicos

no dia 22/01, O Presiden-
te do Sindicato Rural de 
Limoeiro do Norte e Vice 
Presidente Regional da 
FAEC -Baixo Jaguaribe,
Luís Mendes , participou do 
Seminário Bovinocultura de 
Leite que ocorreu no IFCE 

SINRURAL de Limoeiro do Norte participa do
Seminário no IFCE 

Os Presidentes dos 
Sindicatos Rurais de 
Quixadá, Fausto No-
bre; de Quixeramobim, 
Cirilo Vidal; de Ma-
dalena, Francisco Al-
mir; de Banabuiú, José 
Ernando participaram

de encontro com o Secretário do Desenvolvimento Agrá-
rio(SDA), Francisco Diassis Diniz, em Quixerambim, para 
discutir questões relacionadas à cadeia produtiva do leite 

no Sertão Central.

Encontro com o Secretário da SDA 

Gerente Local da EMATERCE, 
agropecuarista, e a senhora Lúcia 
Sobreira, Agente de Desenvolvi-
mento do BNB,da Zona Norte 
do Ceará e dos sertões de Santa 
Quitéria, que vieram entregar a 
documentação inicial para que 
esta Federação possa inicar os 
trâmites legais  do processo de 
reativação do Sindicato Rural de 
Santa Quitéria, tendo em vista 
o anseio dos produtores rurais 
e do Gestor Municipal e sua 
equipe. A eleição  ocorrerá em 
26/03/2020, das 8h00 às 14h00.

SINRURAL de Santa Quitéria declara nova Posse

  A FAEC, recebeu no dia 11 
de fevereiro  , no Departa-
mento Sindical uma comitiva 
do município de Santa Qui-
téria, representando os pro-
dutores rurais, o Secretário 
de Agricultura do Município, 
Rinaldo Cavalcante Linha-
res, José Francisco de Paiva

Sindicato Rural de Viçosa do 
Ceará realizou curso de Pro-
dução Artesanal de Bolos 
Confeitados , com a instruto-
ra: Ana Isabel de Assis Silva
na localidade de Padre Vieira.

SINRURAL de Viçosa do Ceará realiza curso de 
Produção Artesanal

SINRURAL de Horizonte oferece Curso
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  I FEIRA PARA O AGRONE-
GÓCIO  SUSTENTÁVEL DA  

IBIAPABA

   Numa promoção da Empresa Nutrileite, 
maior produtora e exportadora de acerola 
do Brasil, com sede em Ubajara- CE reali-
zou-se dia 30 de janeiro, no Castelo Club em 
Ubajara,  I Feira para o Agronegócio Susten-
tável da Ibiapaba. O evento teve como desta-
que produtos da agricultura e palestras sobre 
Eficiência energética e Energia Renovável, 
     A Feira contou com o apoio do Sistema 
FAEC/ SENAR através do SINRURAL de Ub-
jara, do Instituto Federal de Educação- Cam-
pus  de Ubajara, SEBRAE, e da Superintendên-
cia Federal da Agricultura- SFA/ CE. Destaque 
para a presença do  presidente  Inácio Parente, 
de diversos produtores assistidos pelo Sin-
dicato e da gestora do departamento de Ar-
recadação do SENAR/CE, Ivoniza Holanda.

     No dia 31 de janeiro, ocorreu  a posse do novo presidente do Sindicato Rural de Tauá, José 
Gonçalves Feitosa, que foi bastante prestigiada a começar pela presença do Presidente da 
FAEC, Flávio Saboya, que apresentou o Programa AgroNordeste (parceria MAPA, CNA, 
Federações do Nordeste e SENAR do Superintendente do SENAR/ CE, Sérgio Oliveira, que 
apresentou o programa ATeG- Assistência Técnica e Gerencial,  diversos presidentes de 
Sindicatos da Região, o advogado Diego da  TFG, o produtor,  Amilcar Silveira, entre outros. 

AGRONORDESTE é lançado no Inhamus na posse da nova 
diretoria do Sindicato Rural de Tauá

Entrega de Documentos ao novo 
Presidente do SINRURAL de Tauá

A Chefe do Depar-
tamento Sindical do 
FAEC, Nilza Luna,  
entrega ao Presi-
dente do SINRU-
RAL de  Tauá, José 
Gonçalves Feitosa, 
a documentação 
do sindicato para o 
resgistro no cartó-
rio do municipio.  

PROJETO DOUTORES DO SERTĀO: FAEC APRESENTA PROPOSTA DE 
COOPERAÇÂO COM IFCE

    Entre  as propostas apresentadas 
estāo a realizaçāo de um Termo de 
Cooperação Técnica entre: IFCE, 
FAEC/SENARCE/Sindicatos Rurais 
e demais intuições para consecução 
dos objetivos comuns; estimular a 
participação dos Sindicatos Rurais 
às seleções de cursos agropecuários, 
com a indicação de alunos, filhos de 
produtores rurais; definir sobre está-
gios de alunos em propriedades ru-
rais de seus municípios de origem; 
captar  bolsas da FUNCAP (e outras) 
para extensão universitária;  viabi-
lizar instalações de Unidades De-
monstrativas – UD’S (incluindo aná-
lises de solos e água) em municípios 
de origem dos alunos estagiários.
Segundo o Presidente  do Sinrural 
de Moraújo, Elder Aguiar o obje-
tivo maior é que  as experiências 

dos estágios dos alunos tenham 
proveito à vida profissional des-
tes, que possibilitem, aos Sindica-
tos Rurais, promoverem  arranjos 
produtivos no Campo com a in-
terligação às cadeias produtivas; e 
capacitar  os jovens universitários, 
matriculados em cursos voltados 
ao setor produtivo no Campo, para 
a elaboração de projetos agropecu-
ários com o apoio dos bancos de 
fomento (BNB, BB, CEF e SICREDI.
      PRESENTES A REUNIĀO  - 
Participaram  da reuniāo, pro-
fessor Virgilio Araripe, os  pró 
-Reitores de Extensāo, Zandra 
Maria, de Pesquisa, Wally, Presi-
dente da FAEC, Flávio  Saboya,  e 
o Diretor do SINRURAL de Viço-
sa  do Ceará,  Tarcísio Fontinele. 

Durante reuniāo realizada no  dia 10 de fevereiro , na sede do 
Instituto Federal de Educaçāo-IFCE, em Fortaleza,  o Presiden-
te da FAEC e do Conselho Administrativo do SENAR, Flávio 
Viriato de Saboya Neto, ao lado do Presidente do Sindicato Ru-
ral de Moraújo, Elder Aguiar apresentaram ao Reitor do IFCE, 
professor Virgilio Araripe, uma proposta de alinhamento de 
açōes estratégicas com foco na sucessão no Campo, difusão 
de conhecimento acadêmico no meio rural e empreendedo-
rismo no campo, através do Projeto  “Doutores do Sertão.”

Diretoria
Presidente: José Gonçalves Feitosa 

Vice – Presidente: Francisco Feitosa 
de Alburquerque Lima

Secretário: Expedito de Araujo 
Feitosa Neto 

Tesoureiro: Julio Cesar Rego 
Conselho Fiscal

Joaquim de Sousa Bastos 
Francisco Mota Lima 
Paulo Roberto Reis 

Suplentes: 
Diego Cruz Cidrão 

Jose Wellington de Melo Gonçalves 
Paulo Vilian de Oliveira Lima 
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ANIVERSARIANTES DO MESES DE JANEIRO E 
FEVEREIRO/2020

REGIÃO DE MACIÇO DE BATURITÉ
VICE - PRESIDENTE REGIONAL: ELENEIDE TORRES BRILHANTE DE OLIVEIRA (BARREIRA)

 Municipio              Presidente                 Fone 
ARACOIABA 

BARREIRA 

BATURITÉ 

CAUCAIA 
CANIDÉ 

MARANGUAPE 

Mateus Nunes Diogénes

Eleneide Torres Brilhante  

Jose Luis Almeida Correia

Ricardo Bezerra Nunes 
Bertoldo U. Oliveira Paiva

(85) 99763.4343

(85) 99174.7667

(85) 99242.1232

(85) 99812.7656

(85) 99280.7681

 Municipio              Presidente                 Fone 
ARACATI 

BEBERIBE

CASCAVEL 

HORIZONTE 

Rodrigo Diógenes Pinheiro

Paulo Helder de Alencar 

Francisco José de Sousa 

(85) 99107.4645/ 
99137.3393

(85) 99981.4357/ 
9919.1155

(85) 98761.0273/ 

AMONTADA 

ITAPIPOCA 

MARCO

MORRINHOS 

TRAIRI 

Humberto A. de Menezes 

Antonio Alves Aguiar 

Alexandre M. Leorne Pontes

João Ossian Dias 

Antonio C. Pinheiro 
Andrade Filho

(88) 99955.1178

(85) 99991.7237

(88) 99637.0304

(88) 99951.9758

(85) 99991.5445

 Municipio              Presidente                 Fone 
COREAÚ

GRANJA 

MASSAPÊ

MORAÚJO 

SANTANA DO 
ACARAÚ 

SOBRAL 

Emerson Pinto Moreira

Mário David Ferreira Dias

José Tupinambá V. Junior

Elder A. Aguiar 

Paulo Ercy Araújo 

Francisco R. Rocha Filho  

(88)99405.7000
(88) 99993.4447/
(88)99217.7649
(88)99955.6915/
(88)99293.5366
(85)99202.3797/
(85)98794.5384

(85) 99988.6194

(88) 99447.2784

 Municipio              Presidente                 Fone 
GUARACIABA DO 
NORTE 

IBIAPINA

UBAJARA 

VIÇOSA DO 
CEARÁ 

Inácio de Carvalho Parente

Willame Reis Mapurunga 

(88)99953.5382

(88)99617.2673

VICE PRESIDENTE REGIONAL: CIRILO VIDAL PESSOA (QUIXERAMOBIM)

REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL

 Municipio              Presidente                 Fone 
BANABUIÚ

IBARETAMA

MADALENA

MOMBAÇA

QUIXADÁ

QUIXERAMOBIM

SENADOR 
POMPEU

José Ernado de Oliveira 

Carlos Bezerra Filho 

Francisco Almir F. Severo

Francisco Danúbio 

Fco. Fausto N. Fernandes

Cirilo Vidal Pessoa 

Josiel Barreto da Silva 

(85) 99965.0181

(85) 99198.9826

(88) 99493.2726

(88) 99773.9977

(88) 99614.0495

(88) 99971.1489

(85) 99986.4789

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

REGIÃO DO BAIXO JAGUARIBE

 Municipio              Presidente                 Fone 
LIMOEIRO DO 
NORTE 

MORADA NOVA

RUSSAS

TABULEIRO DO 
NORTE 

Luiz Mendes Andrade de 
Sousa

Fco Eduardo B. de Lima 

Pedro Maia Rocha Júnior 

(88) 99958.8000

(88) 99736.8919 / 
99215.1022

(88) 99863.2306

REGIÃO CENTRO-SUL
 Municipio              Presidente                 Fone 
ACOPIARA 

CEDRO

IGUATU 

PIQUET  
CARNEIRO

José Ferreira Lima 

José Queiroz Magalhães

Francisco Erivando Maia

(88) 99949.2827/ (88) 
35640155

(88) 98872.0315

(88) 99859.1737

VICE - PRESIDENTE REGIONAL: MOACIR GOMES DE SOUSA (INDEPENDÊNCIA)

REGIÃO DO SERTÃO DOS INHAMUNS

 Municipio              Presidente                 Fone 
CRATEÚS 

INDEPENDÊNCIA

MONSENHOR 
TABOSA

NOVA RUSSAS

TAMBORIL 

TAUÁ 

Antonio Narcélio de O. 

Moacir Gomes de Sousa 

Fco das Chagas Frota 
Almeida

Eugenio Mendes Martins 

José Rubenval S. da Silva 

José G. Feitosa 

(85) 99616.9442 /(88) 
992914881
(88) 99962.1784/
996938150

(85) 99965.3125

(85) 99915.5745/ (88) 
3672.1231

(88) 99200.3494/ 
99677.4677

(85)  99981-1699

REGIÃO DO CARIRI
 Municipio              Presidente                 Fone 
AURORA 

CRATO 

LAVRAS DA 
MANGA BEIRA 

MAURITI 

MILAGRES

José Maria R. de Macedo 

Francisco F. Ferreira 

Dorimedonte Texeira Ferrer
 Filho 

José Artálio Barroso Leite 

Francisco Wilton F. Alves

(88) 99729.6508

(88) 99969.6011

(88) 99649.1944 / 
99414.8121

(88) 99904.6805 

(88) 99999.1562/ 
99434.0058 

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

 Municipio              Presidente                 Fone 

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

REGIÃO NORTE
VICE - PRESIDENTE REGIONAL: EMERSON PINTO MOREIRA (COREAÚ)

REGIÃO DA IBIAPABA
VICE - PRESIDENTE REGIONAL: INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (UBAJARA)

REGIÃO CENTRO-SUL

REGIÃO DO MÉDIO JAGUARIBE
 Municipio              Presidente                 Fone 
JAGUARETAMA

JAGUARIBE 

SOLONÓPLE 

Expedito Diógenes Filho

Antonio Carlos Freitas 

(88) 99613.6404/ 
98113.8922
(88) 99742.0403

VICE PRESIDENTE REGIONAL: EXPEDITO DIÓGENES FILHO (JAGUARETAMA)

ALEXANDRE MAGNUM LEORNE PONTES - 01.01- MARCO
  

FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA - 01.01 - HORIZONTE
  

JUSSARA DIAS SOARES - 13.01- TAMBORIL
  

JOSÉ TUPINAMBÁ VASCONCELOS JÚNIOR - 14.01- MASSAPÊ
  

INÁCIO DE CARVALHO PARENTE - 03.02 -  UBAJARA
  

ELDER ALBUQUERQUE AGUIAR - 04.02 - MORAÚJO
  

JULIÃO FERREIRA SOARES - 16.02 - GUARACIABA DO NORTE
  

RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO - 23.02 - BEBERIBE
  

FRANCISCO DANÚBIO DE ALENCAR - 25.02 - MOMBAÇA
     CARLOS BEZERRA FILHO-26.02-  IBARETAMA

PRESIDENTES DE SINDICATOS RURAIS E VICE-PRESIDENTES  REGIONAIS DA 
FAEC 
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O Presidente do Sistema FAEC/ 
SENAR, Flávio Viriato de Saboya 
Neto, recebeu no dia 23/01 di-
versas instituições e empresários 
ligados ao agronegócio cearen-
se, com o objetivo de debater e 
criar propostas que busquem 
melhorias para o setor agro-
pecuário do estado do Ceará.
O uso eficiente da água, a capaci-
tação de produtores rurais, o uso 
de defensivos agrícolas, a revita-
lização e o incentivo de diversas 
cadeias produtivas foram alguns 
dos temas abordados durante o 
encontro, que ocorreu no Auditó-
rio do Sistema FAEC A intenção 
é que todas as propostas apresen-
tadas sejam usadas para formula-
ção de um documento que será 

assinado por todos os participan-
tes e encaminhado à Ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento – MAPA, Tereza Cristina.
   Além da Diretoria do Sistema 
FAEC/SENAR/SINRURAL, tam-
bém participam representantes 
da Superintendência Federal da 
Agricultura no Ceará – SFA-CE/
MAPA, da Secretaria do Desen-
volvimento Agrário – SDA, da 
Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico do Ceará – SDE, da 
Associação Brasileira dos Pro-
dutores Exportadores de Frutas 
e Derivados – ABRAFRUTAS, 
da Câmara Setorial do Agrone-
gócio da ADECE, da Câmara 
Setorial do Leite da ADECE, do 
Instituto CENTEC, da Associa-
ção dos Criadores do Ceará – 
ACC e do Instituto Caju Brasil.

Lideranças do Agronegócio Cearense 
discutem propostas para o setor

REUNIÃO COM DEPUTADO 
ROBERTO PESSOA

    A Diretoria da FAEC, com-
posta pelo seu presidente, Flá-
vio Saboya, seu 1° vice-presi-
dente, Rodrigo Diógenes e o 
vice-presidente de administra-
ção e finanças, Carlos Bezerra 
Filho, esteve reunida, dia 14 de 
janeiro último, com o Depu-
tado Federal Roberto Pessoa.
     Na pauta foi debatido o 
apoio ao XXIV Seminário 
Nordestino de Pecuária – PEC-

NORDESTE 2020, o agro-
negócio cearense e a falta de 
milho na CONAB do Ceará.
    O deputado reforçou a 
parceria e o apoio ao Siste-
ma FAEC/SENAR no desen-
volvimento das ações ligadas 
ao Agro e se comprometeu 
em articular com a CONAB 
a regularização do forneci-
mento de milho no Estado.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: TEMA DO PECNORDESTE 
A Comissão Técnico Científica do Seminário 

Nordestino de Pecuária – PECNORDESTE 
e a diretoria excecutiva do sistema FAEC/SENAR 
escolheram como  tema  central do evento  deste 
ano: A Assistência Técnica: ferramenta funda-
mental para o aumento da produção, produti-
vidade e rentabilidade. O Seminário é um im-
portante evento do agronegócio  nordestino, e, em 
2020, chega a sua 24ª edição, sendo uma realização 
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Ceará – FAEC, Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil – CNA, pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural do Ceará, Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Esta-
do do Ceará – SEBRAE e pelos Sindicatos Rurais, 
      O evento ocorrerá de 04 a 06 de junho, 
no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza
com uma ampla programação técnico-científica de 
capacitação, envolvendo 08 segmentos da cadeia pro-
dutiva do agronegócio, através da realização de pales-
tras, oficinas, seminários, mesas redondas e painéis, 
com a participação dos segmentos da Apicultura, da 
Aquicultura e Pesca, da Avicultura, da Bovinocultura
   

de Leite, da Caprinovinocultu-
ra, da Equinocultura, da Suinocultu-
ra, do Artesanato e, também, a Apre-
sentação de Trabalhos Científicos.   
     Além da programação técnica, o evento 
conta com uma área de 4.500 m² para expo-
sição, onde serão realizados a XXIV Feira 
de Produtos e de Serviços Agropecuários, 
estimulando a geração de negócios nas áre-
as de máquinas e equipamentos, animais, 
insumos, produtos agropecuários, agroin-
dustriais, mercado pet e artesanato, apoian-
do o setor produtivo na realização de inves-
timentos, na comercialização de produtos, 
na apresentação de serviços e incentivando 
às atividades não agrícolas no meio rural.

Simpósio Internacional do Caju

     A grande novidade deste ano no PEC-
NORDESTE será a realização do Simpósio 
Internacional do Caju, promovido pelo Ins-
tituto Caju Brasil, que tem como Presiden-
te o Engenheiro Agrônomo Victor Hugo, 

egresso da Embrapa, onde  foi técnico por 
muitos anos e Chefe da Embrapa Agroin-
dústria Tropical. Segundo ele, o evento tem 
como objetivo maior reunir os principais 
atores do caju no âmbito nacional e inter-
nacional e discutir os novos avanços tecno-
lógicos. Victor Hugo observa, ainda, que o 
último evento internacional sobre o caju re-
alizado no Ceará ocorreu na década de 90. 

As inscrições para A mostra de traba-
lhos cientificos está aberta até o dia 22 
de abril no site: www.pecnordeste.com.br 


