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28 DE JULHO: DIA DO PRODUTOR

PALAVRA DO PRESIDENTE
DIA DO PRODUTOR RURAL

C

omemoramos, neste 28 de julho, o Dia do Produtor Rural.
Apesar do simbolismo da homenagem, os aplausos e tributos a este
profissional deveriam ser diários,
tendo em vista não só a importância da agricultura como atividade
impulsionadora da economia do
nosso país, mas, principalmente,
pelo café, pelo pão, pelo leite e os
demais produtos oriundos do Agro
que chegam todos os dias à mesa do
brasileiro, graças ao incansável trabalho de sol a sol do produtor rural.
Alimentar as vidas que carregam
esse país, ajudando-o a se torna um
gigante não é uma tarefa fácil, por
isso, nós que fazemos a Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado
do Ceará – FAEC, rendemos nossa
total homenagem e gratidão a todos
que fazem da terra a origem do seu
sustento e que precisam ser mais
valorizados em suas reivindicações.
No Ceará, o Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL, presente em todas as Regiões do estado, vem cumprindo há mais de 50 anos a nobre
missão de levar ao produtor rural
mais capacitação, acesso às novas
tecnologias, cuidado com a saúde
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e o fortalecimento da cidadania
dessa gente tão guerreira e sofrida.
E mesmo em um ano tão complicado, em razão da pandemia do COVID 19, o Agro não parou, muito
pelo contrário, atingiu safras recordes e o produtor rural teve papel fundamental nesses resultados.
Diante dessa realidade, o Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL
também não poderia parar, por
isso, está levando, por meio do
Programa AGRONORDESTE, a
Assistência Técnica e Gerencial –
ATeG, que visa capacitar o homem
do campo para buscar a excelência na gestão da sua propriedade.
Em todo o estado, ao longo de
2020, o Programa já contemplou
mais de 80 turmas, o que representa cerca de 2.400 propriedades.
“Na certeza de que ainda temos
muito a crescer e que não
faltará empenho dos que
trabalham na terra para que o
Agro continue nessa
ascendência, o Sistema FAEC/
SENAR/SINRURAL estará pronto para melhor atendê-los e com
muito orgulho parabenizar a
todos os produtores rurais cearenses.”

(*) 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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FAEC PARTICIPA DA
CAMPANHA COMPRE DO
CEARÁ

Presidente Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado do Ceará – FAEC, Flávio Saboya, participou, no dia 16 de julho, às 14h, no auditório
da FIEC, do lançamento da Campanha “Compre do Ceará”. Ele disse ser muito importante e oportuna a campanha lançada pelas FEDERAÇÕES, SEBRAE e FETRANS.
Essa campanha vem no momento certo, visando apoiar e
alavancar as vendas dos nossos produtos num momento de muitas incertezas, disse Flávio Saboya, informando que já comunicou aos Presidentes de Sindicatos Rurais e a alguns produtores,
a quem solicitou o engajamento e divulgação da campanha.
Na agropecuária, temos produtos como leite, queijo, mel, frutas, castanha, camarão, peixe, aves, entre outros. São 400 mil estabelecimentos agropecuários gerando mais de um milhão de postos de trabalho.
A FAEC é uma entidade sindical constituída por 40
Sindicatos, abrangendo cerca de 170 mil produtores, em diversas cadeias produtivas. Atua para fins de estudos, coordenação, defesa e representação da categoria econômica dos ramos da agricultura, pecuária, aquicultura e pesca.
Os números na geração de empregos são expressivos e somam mais de um milhão de postos de trabalho no Estado, incluindo a agricultura familiar.
A Fruticultura, floricultura, pescados, mel e cera
de carnaúba representam cerca de 20% das exportações totais do Estado. Em 2019, a castanha de caju, frutas, lagostas e couros e peles foram, respectivamente, o 1º, 2º, 3º e 6º produtos mais exportados do Ceará.
Durante esse período da pandemia da COVID-19,
a FAEC atuou em diversas frentes visando apoiar os produtores na renegociação de dívidas e novos empréstimos Assistência técnica e gerencial em conjunto com o SENAR.

Governador, Camilo Santana e Dirigentes do Sistema S no lançamento do evento

Através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural –
SENAR-AR/CE, continuou a oferecer a Assistência Técnica
e Gerencial – ATeG a vários produtores rurais, para que as
atividades não sofressem descontinuidade, incluindo orientações de medidas de prevenção do vírus, com a distribuição de
máscaras e álcool gel.

PRESIDENTE DA FAEC PEDE AO GOVERNO NOVO OLHAR PARA A
AGROPECUÁRIA E PARA A EMATERCE
Durante o lançamento da Campanha Compre do Ceará, , o Presidente da
FAEC, Flávio Saboya pediu ao governador Camilo Santana uma atenção maior
para a agropecuária e para a Ematerce.
Flávio Saboya apresentou alguns números do crescimento do setor que segundo
ele é constituído em sua grande maioria
por pequenos e médios produtores e que
mesmo nas adversidades climáticas tem
mantido uma boa produção citando o
caso do leite, sendo o nosso Estado o se-

gundo maior produtor do Nordeste, sem
esquecer as outras cadeias produtivas que
representam 20% das exportações como
a castanha , frutas, mel, camarão e peixes.
Flávio Saboya disse que a EMATERCE pode fazer um grande trabalho de
assistência técnica aos produtores, em
conjunto com o SENAR, que está ampliando sua atuação nessa área em conjunto com o Ministério dá Agricultura
através do programa AGRONORDESTE.
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28 DE JULHO: DIA DO
PRODUTOR RURAL

T

DEPOIMENTOS

ranscorre no dia 28 de junho o Dia do Produtor Rural, que trabalha de sol a sol para colocar alimento na mesa da população.
Nós que fazemos a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, rendemos nossa homenagem e gratidão
a todos os que fazem da terra a origem do seu sustento e que precisam ser mais valorizados em suas reivindicações, disse o presidente da FAEC, Flávio Saboya.,Ele informou que devido a situação da pandemia do coronavirus, os presidentes de federações
do Nordeste, apresentaram na reunião do Conselho de Representantes da CNA, ocorrida dia 27 de maio, uma proposta de Resolução especifica para atender aos produtores da Região Nordeste.
DEPOIMENTOS
Para o produtor rural, Victor de Melo Ribeiro, da Fazenda Floresta, no município de
Ibaretama, CE, mudou bastante a forma de
atuação na propriedade “tivemos o grande
receio da contaminação pelo Covid19 das famílias que trabalham e residem na propriedade, mas com o apoio da assistência técnica
e gerencial do SENAR adotamos o convívio
sem contato mantendo uma distância mínima, uso de máscara, de higienização, evitando o contato com pessoas externas à fazenda”.
Ele disse concordar que a higienização
dos alimentos em feiras livres é fundamental
e que as vendas devem ser feitas via delivery.

ARTIGO

DNOCS E SEUS DESAFIOS
Fundado em 1909 com o nome de Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), que 10
anos depois tomaria a designação de Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS), o hoje Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (Dnocs) ganhou, em 1945,
sua atual designação e, desde 1963, dispõe de
uma estrutura autárquica que lhe deu autonomia técnica, financeira e administrativa.
Foi esse organismo que projetou e implantou toda a infraestrutura hídrica, rodoviária e
aeroportuária da região Nordeste. Foram também o Dnocs e seus cientistas que desenvolveram as primeiras pesquisas ictiológicas que redundaram, primeiro, na aclimatação dos peixes
da Amazônia e do Pantanal mato-grossense aos
rios nordestinos; segundo, na descoberta da tilápia híbrida, fruto do acasalamento - pela via da
hipofisação - de espécies semelhantes oriundas
do africano rio Nilo. Por causa dessas pesquisas,
a tilápia é, hoje, o peixe mais produzido e consumido pelas populações desta parte do Brasil.
Durante sua centenária existência e até fim
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Inácio Parente, produtor de hortifrutis no Sitio São Lourenço e Presidente do Sinrural em Ubajara, região da serra da Ibiapaba, disse que
essa pandemia não alterou em nada
a produção no campo e que a CNA e
o MAPA ajudaram muito na questão da logística do transporte, não
tenho ocorrido desabastecimento.
Continuamos produzindo e
abastecendo os supermercados,
disse Inácio. Segundo ele, como a
maioria dos agricultores trabalham

dos anos 80 do Século XX, o Dnocs abrigou a nata
da engenharia e da agronomia brasileiras, tornando-se referência mundial na construção de barragens e na piscicultura. Enquanto se manteve como
uma organização eminentemente técnica, atuou
como uma autêntica universidade do semiárido.
José Guimarães Duque, o mais destacado dos
seus quadros, deu à ciência agronômica brasileira
o mais profundo e pormenorizado estudo sobre
as plantas xerófilas, espécies que, adaptadas ao
clima seco nordestino, resistem à aridez da região.
Por culpa dos rumos que a política imprimiu ao País no fim dos anos 1980, o Dnocs
viu-se envolvido em outras discussões. Seu
planejamento de longo prazo deu lugar às improvisações próprias do interesse paroquial.
Daí até aparecer nas páginas policiais com
denúncias de corrupção não demorou muito.
A autarquia - da qual se orgulhava a população nordestina, a do Ceará, principalmente
- decepcionou-se com a sua mudança de rota.
De nada valeram os protestos de seu competente e respeitado quadro técnico contra o
uso político de sua instituição, que, mesmo assim, ainda construiu grandes açudes, como o
Castanhão, e implantou vários projetos de irri-

em regime de economia familiar
continuaram trabalhando juntos,
mas usando máscara e mantendo
o distanciamento conforme orientação das autoridades sanitárias e
também recebemos orientação
da assistência técnica e gerencial
do SENAR que distribuiu máscaras e álcool gel com os produtores
filados ao nossso Sindicato. Hoje,
temos um grupo 30 produtores
assistidos pela ATEG/ SENAR na
cadeia produtiva da fruticultura.

gação em diferentes estados de sua jurisdição,
entre os quais se sobressaem o Tabuleiros de
Russas, o Jaguaribe-Apodi e o Coreaú, no Ceará.
Hoje, sob mais uma nova direção, o Dnocs sofre com a falta de pessoal técnico - seus engenheiros e agrônomos aposentaram-se - para
cuja reposição é necessário um concurso público sempre adiado; com a desatualização
tecnológica do modelo de gestão dos seus perímetros irrigados, cuja infraestrutura foi superdimensionada; e com a carência de recursos
financeiros para poder consertar as duas coisas.
Assim como foi a política que desorganizou
o Dnocs, terá de ser pela via dessa mesma política
que, obrigatoriamente, se buscará a sua reorganização, pois é assim que acontece na democracia.
O Nordeste e sua gente trabalhadora precisam do Dnocs, mas de um novo Dnocs, adequado
às tecnologias da agricultura irrigada e às exigências do mercado consumidor, que quer saber
onde e como é produzido seu alimento, como ele
é colhido, como é armazenado e como é transportado e rastreado. Esse é o novo desafio do Dnocs.
PUBLICADO: NO DIÁRIO DO NORDESTE DIA 15 DE JULHO

MINISTRA DO MAPA PROMOVE LIVE SOBRE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM DIRETOR GERAL DO SENAR

A

ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA,
Teresa Cristina, promoveu no dia 11/ 07 uma live, com a participação especial do Diretor Geral do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural- SENAR, Daniel Carrara, com a finalidade de
debater a importância da prestação de assistência técnica aos produtores rurais. A ministra disse que decidiu falar sobre esse assunto,
porque é um tema que precisa ser muito debatido, e que preocupa
muito o Ministério da Agricultura, quando sai a pesquisa do IBGE,
sempre traz um dado com apenas 20% de produtores atendidos, e
que o Ministério quer a assistência técnica chegando ao produtor,
porque quando chega ao produtor, muda a vida dele, que aprende a
planejar, a produzir, a colher e a comercializar seus produtos. Segundo ela, o Ministério assumiu também a assistência técnica da agricultura familiar e tem que ampliar esse atendimento cada vez mais.
Tereza Cristina fez questão de apontar que Daniel Carrara é engenheiro agrônomo, formado na Universidade de ViçosaMG, com pós- graduação na universidade de Lavras- MG, além
disso, é produtor rural, sofre na pele os problemas que enfrentam.
Instigado pela Ministra sobre o que é assistência técnica, Daniel Carrara disse que a assistência técnica é uma consultoria que
se dá ao produtor, onde a transferência de tecnologia e a gestão
são os fatores essenciais que garantem a sua renda dentro de uma
cadeia produtiva. Ele disse que viajou a vários países e que esse
modelo de assistência do SENAR é o melhor modelo que existe, sendo um compromisso do SENAR, da CNA e dos Sindicatos Rurais, um compromisso de melhorar a renda do produtor.

“Segundo o Diretor do SENAR a instituição montou há
cinco anos uma metodologia, entendendo que a transferência da tecnologia e a gestão são os dois fatores que
garantem a renda dentro da propriedade rural, e hoje,
pode-se afirmar que a assistência técnica e gerencial é essencial e que o compartilhamento tecnológico para um
grupo de produtores dentro da mesma cadeia produtiva está avançando com ótimos resultados para a família
do produtor rural”, nós mudamos o conceito de assistência técnica no Brasil, e em breve estaremos atendendo a 100.000 produtores rurais; disse Daniel Carrara”.
O Diretor Geral do SENAR, também relatou sobre a importância
do AGRONORDESTE, programa criado dentro do MAPA na atu-

al gestão da Ministra Tereza Cristina, Para os produtores rurais, o
avanço e o foco em diversas cadeias produtivas como a fruticultura,
o leite e apicultura , com parceiros gerando renda e um valor agregado, e a participação fundamental de jovens na gestão agropecuária.
A Ministra da Agricultura, Teresa Cristina, finalizou a live
relatando a importância da ATeG e como o Governo não tem capacidade de chegar na ponta, tem parceria com vários órgãos como a
Anater, Senar e Emater, “temos que usar todas as ferramentas para
atender a todos. Ressaltou as diferenças entre regiões e a importância
do AgroNordeste onde vamos chegar a 14 territórios da caatinga do
Nordeste, depois nós vamos expandir para outras regiões”. Ela citou
como exemplo o caso da cadeia de frutas em Petrolina e Juazeiro,
onde esteve visitando e onde existem tecnologias mais especializadas, por isso, escolhemos algumas cadeias produtivas para trabalhar.
Colocamos seis milhões e meio na Embrapa para melhorar a cadeia
dos caprinos, enfim, estamos disseminando a assistência técnica.
Destacou ainda, a importância da comercialização e da agroindústria, em relação à gestão de comercialização, de produtos para
a exportação, e a construção e financiamento de novas empresas.
A Ministra destacou ainda a importância do AgroNordeste trabalhar com Polos de desenvolvimento, envolvendo várias instituições.
Atrair o jovem para a propriedade foi outro destaque apresentado pela ministra Tereza Cristina, ressaltando que o Mapa está
preocupado com esse público e que está implantando o programa da “Residência profissional agrícola”, este com, turmas virtuais. Daniel Carrara disse que o SENAR já está também atento a esse público, e que já está tendo também turmas virtuais.
PÓLO DE FLORES DA
IBIAPABA

A Ministra citou também a importância de se trabalhar com as mulheres que são eficientes em várias
áreas e disseminar mais flores, aumentar o polo de flores da Serra da
Ibiapaba,no Ceará, numa região
propicia , fui visitar o polo de flores da Ibiapaba, e fiquei encantada
com o potencial da região, precisamos Intensificar a produção, disse.
A Ministra falou ainda da importância do Cooperativismo e que
fez um convênio com o Sistema
SESCOOP e BNB para disseminar
o cooperativismo, dar mais atenção a esse sistema no Nordeste.
Estamos plantando uma semente de
maneira diferente, a gente sabe que

as Emater nos estados estão sofrendo
por falta de recursos e que o Mapa
vai também trabalhar com o público
dos assentamentos, frisou inclusive,
que visitou um assentamento em
Sergipe e ficou muito impressionada com o trabalho das famílias, mas
que todas elas precisam da assistência técnica para produzir mais. Ano
passado o Mapa investiu 1 milhão
em cada Emater , mas no próximo
ano, iremos ampliar essa cobertura. O potencial da nossa agropecuária é muito rico , temos muita
coisa a fazer, temos que bater nisso
: “ assistência técnica com planos
de qualidade, precisamos reintroduzir outros grupos que precisam,
estamos num momento de união” .
Finalizando a live a Ministra
deu uma boa notícia que o MAPA
colocou recursos para fazer mudas
de palma forrageira na fazenda Carnaúba, na Paraíba, mudas essas que
serão replicadas para outras fazendas do Nordeste. “Queremos fazer
a multiplicação dos pães na agricultura brasileira, o covid19 veio ,
mas nós estamos nos reinventando
e anunciou que em breve o Mapa
lançará o AGRONORTE. “A assistência técnica poderá ser a transformação de várias famílias “, finalizou.
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PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA JÁ
ATENDE 1.680 PRODUTORES

A ATeG FOI DESTAQUE NO PROGRAMA NOSSO AGRO

C

inco produtores rurais beneficiados pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial- ATeG do AGRONORDESTE, e alguns técnicos de campo foram destaque no PROGRAMA NOSSO
AGRO, produzido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do
BRASIL- CNA . O programa foi transmitido pela TV Band, dia 11,
e a reprise no canal Terra Viva. O AGRONORDESTE executado
pelo MAPA em parceria com o SENAR já atende a 56 turmas, com
1.680 produtores rurais no Ceará em diversas cadeias produtivas
“Tô muito satisfeito com esse programa, pois não esperava a assistência e as orientações que estou recebendo e que ele continue
por muito tempo para conseguir dar continuidade ao cuidado
com meu rebanho e com as presenças dos técnicos e do veterinário, veio dar uma acessibilidade melhor para criação dos animais,
disse Chico Sobral, produtor rural no município de Quixadá,
que está sendo atendido na cadeia produtiva da bovinocultura de
leite”
Já a criadora de galinha caipira, Manoela Salviano, do município de
Canindé, disse que o AgroNordeste esta proporcionando uma assistência técnica e gerencial, e principalmente continuada, posso relatar
que com a participação do programa, houve uma melhoria na produtividade e o manejo alimentar e sanitário das minhas galinhas caipiras.”
“Percebemos que o AgroNordeste fortalece a cadeia produtiva da
Apicultura, e ele tem como exclusividade de alavancar toda a atividade de apicultura, com uma gestão e uma assistência melhorada
, além de buscar empreender a propriedade da produção, dando
uma oportunidade de crescimento no campo e nos negócios”, enfatizou Rogério Ferreira Melo, produtor de mel em Independência.
Giovane Santos, produtor em Cascavel disse que “Anteriormente, o que era produzido no Sitio não tinha um acompanhamento técnico, com a gestão do técnico de campo do
Agronordeste já podemos ver como estamos crescendo na produtividade, e através da análise do solo, tivemos uma oportunidade
de melhorar na produção e com a gestão podemos analisar melhor todo o lucro que recebemos para melhoramos cada vez mais.”
O Presidente do SINRURAL de Quixadá e Produtor Rural em bovinocultura de leite, Fausto Silva, destaca que “O Ceará mostrou e
provou que é capaz de produzir mesmo em uma região semiárido, e
com o programa AgroNordeste é possível alavancar essa produção.”

Charles Cruz Macedo – Técnico em Agropecuária
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Chico Sobral – produtor e o Presidente do SINRURAL de Quixadá e Produtor Rural em Bovinocultura de
leite, Fausto Silva

Manoela Salvino – Produtora de ves

AVALIAÇÕES DOS TÉCNICOS DE CAMPO
Ao fazer uma análise sobre o programa de Assistência
Técnica e gerencial Charles Cruz Macedo, técnico em. Agropecuária, de Quixadá, disse ser um novo momento para os
produtores e técnicos, e nesse momento estamos trazendo
uma gestão nova, junto com o sindicato e o SENAR estamos
realizando o acesso a tecnologia, gerando emprego, renda e
produção nova para todo o campo.
Ulisses Gonçalves, Zootecnista de campo também
avalia que “O Agronordeste fortalece o desenvolvimento
regional por meio da assistência técnica e gerencial para
mim, o programa foi a oportunidade de poder atuar como
profissional, e participar da contribuição e gestão de várias
atividades que atuam dentro da produção no campo rural”
José Torres da Silva, técnico de campo no município de
Independência fez questão de dizer que já trabalhou e, em
vários programas de assistência técnica, mas o AgroNordeste valoriza a atividade da apicultura, outro fator importante
é como a gestão é trabalhada e dá um acompanhamento
melhor para o produtor para que ele consiga entender todo
seu negócio dando maiores lucros possíveis.”

SISTEMA FAEC/SENAR FAZ SEGUNDA TESTAGEM E VOLTA COM
SEGURANÇA AS ATIVIDADES PRESENCIAIS

D

epois de cumprir todos os protocolos sanitários, inclusive uma segunda testagem contra o novo coronavírus em
seus colaboradores o sistema faec/senar
volta às suas atividades no dia 21 de julho,
com todos os seus funcionários de forma
presencial e em horário corrido, até o dia
31/07/2020, de 7:30hs às 13h, ainda sem
atendimento presencial ao público externo.
a retomada das atividades foi executada em
três fases, a primeira teve início no dia 22 de
junho com 40% dos funcionários, excluindo
os que fazem parte do grupo de risco, man-

tendo as exigências de distanciamento nas
salas, disponibilização de álcool gel, medição
de temperatura e uso obrigatório de máscara. no dia 06 de julho, avançou na retomada com 80% dos colaboradores distribuídos
em 2 expedientes e, finalmente, no dia 21
de julho, após realizar a 2ª testagem, retorna
com a presença de todos os colaboradores.
A Coordenadora de Recursos Humanos do
SENAR-AR/CE, Luciana Lacerda que acompanhou de perto todos os procedimentos,
disse que as medidas de segurança sanitária
continuarão sendo adotadas buscando minimizar os riscos de contágio dentro do Sistema.
Ela ratificou que a limpeza do prédio, das
salas, banheiros, ambientes de uso comum,
são realizadas pela manhã e pela tarde. é de
suma importância que todos adquiram o hábito de higienizar seus equipamentos de trabalho, mantenha a distância de 2m de outras
pessoas, não compartilhar telefone, mouse,
canetas, fones de ouvido, teclado de computador, etc. Luciana lembra “não esqueça o uso

da máscara de forma correta, mesmo sozinho nas suas sala de trabalho, cobrindo boca
e nariz e jamais pendurada só de um lado é
eficaz no combate a transmissão do vírus”.
O Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL continuará tomando todas as precauções e seguindo os protocolos de segurança indicados para proteção de todos.

AVISOS DE ELEIÇÕES DOS SINDICATOS

ARACOIABA. ELEIÇÕES SINDICAIS: Será
realizada eleição do Sindicato Rural de Aracoiaba, no dia 20 de agosto de 2020, das oito
horas (08h00) às quatorze horas (14h00), na
Av. da Independência, S/N – Centro, sede da
Câmara Municipal, nesta cidade, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados
Representantes e seus respectivos suplentes,
devendo o registro de chapas ser apresentado
à secretaria da entidade, no horário de oito
horas (08h00) às quatorze horas (14h00), no
período de 15 (quinze) dias, a contar do primeiro dia útil após a data de publicação deste aviso. Cópias deste Aviso serão afixadas na
sede deste Sindicato e em lugares públicos do
município. Aracoiaba, 20 de julho de 2020.
MATEUS NUNES DIÓGENES, Presidente,
BATURITÉ. ELEIÇÕES SINDICAIS: Será
realizada eleição do Sindicato Rural de Baturité, no dia 21 de agosto de 2020, das 08h00
às 14h00, na Rua Monsenhor Cândido nº
482 – Centro, Baturité-CE, para composição
da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados Representantes e seus respectivos suplentes, devendo o registro de chapas ser apresentado
à secretaria da entidade, no horário de oito
horas (08h00) às quatorze horas (14h00), no
período de 15 (quinze) dias, a contar do pri-

meiro dia útil após a data de publicação deste aviso. Cópias deste Aviso serão afixadas na
sede deste Sindicato e em lugares públicos do
município. Baturité, 20 de julho de 2020. JORGE LUIS ALMEIDA CORREIA, Presidente,

CANINDÉ. ELEIÇÕES SINDICAIS: Será
realizada eleição do Sindicato Rural de Canindé, no dia vinte e quatro (24) de agosto de
2020, das 08h00 às 14h00, na sede deste Sindicato, Travessa Pompílio Cruz, 265 - Centro,
nesta Cidade, para composição da Diretoria,
Conselho Fiscal e Delegados Representantes
e seus respectivos suplentes, devendo o registro de chapas ser apresentado à secretaria na
entidade, no horário de oito horas (08h00)
às quatorze horas (14h00), no período de 15
(quinze) dias, a contar do primeiro dia útil
após a data de publicação deste aviso. Cópias
deste Aviso serão afixadas na sede Sindicato
e em lugares públicos do município. Canindé, 20 de julho de 2020. BERTOLDO UIAQUERÊ DE OLIVEIRA PAIVA, Presidente,
MARCO. ELEIÇÕES SINDICAIS: Será realizada eleição do Sindicato Rural de Marco,
no dia vinte e um (21) de agosto de 2020,
das 08h00 às 14h00, na sede deste Sindicato, Travessa Osterno, 392 – Centro, na Cida-

de de Marco, para composição da Diretoria,
Conselho Fiscal e Delegados Representantes e seus respectivos suplentes, devendo o
registro de chapas ser apresentado à secretaria na entidade, no horário de oito horas
(08h00min) às quatorze horas (14h00min),
no período de 15 dias, a contar do primeiro
dia útil após a data de publicação deste aviso.
Cópias deste Aviso serão afixadas na sede do
Sindicato e em lugares públicos do município.
Marco, 20 de julho de 2020. ALEXANDRE
MAGNUM LEORNE PONTES, Presidente,
MAURITI. ELEIÇÕES SINDICAIS: Será realizada eleição do Sindicato Rural de Mauriti, no dia 12 de agosto de 2020, das 08h00 às
14h00, na sede deste Sindicato, Rua Pedreira
nº 344, Centro, na cidade de Mauriti, para
composição da Diretoria, Conselho Fiscal e
Delegados Representantes e seus respectivos
suplentes, devendo o registro de chapas ser
apresentado à secretaria da entidade, no horário de 08h00 às 14h00, no período de 15
(quinze) dias, a contar do primeiro dia útil
após a data de publicação deste aviso. Cópias deste Aviso serão afixadas na sede deste
Sindicato e em lugares públicos do município. Mauriti, 06 de julho de 2020. JOSÉ
ARTÁLIO BARROSO LEITE. Presidente,
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SISTEMA FAEC/SENAR PROMOVE LIVE SOBRE ATUAÇÃO DA
FACULDADE CNA EM FORTALEZA

N

o dia 9 de julho, o Sistema FAEC/SENAR realizou uma live,
no seu canal do youtube e página do facebook, com o tema “A
Atuação da Faculdade CNA no Polo de Fortaleza” e contou com a
participação dos alunos Carlos Bezerra, Ana Cláudia Mota Silva,
Elder Albuquerque Aguiar, o SuperIntendente do SENAR, Sérgio
Oliveira, a Coordenadora EAD da Faculdade CNA, Fernanda Matos
a Secretária Escolar Regional do SENAR, Elidyanne Lima Teixeira
e a mediação da Diretora Técnica do SENAR, Ana Kelly Cláudio.
O SuperIntendente do SENAR, Sérgio Oliveira, relatou sua experiência como aluno do primeiro semestre do curso de Gestão Ambiental dizendo sobre como a oportunidade do ensino especializado
pode acarretar um futuro promissor no âmbito profissional e sobre
o foco da faculdade CNA em abrir um polo presencial em Fortaleza.
A Coordenadora EAD da Faculdade CNA, Fernanda Ma-

tos, detalhou sobre o funcionamento da Faculdade. Segundo a Coordenadora, A instituição de ensino tem uma função importante de contribuição rural, tendo uma visão de
atender o maior número de estados, regiões e federações até 2022.
Elidyanne Lima, A Secretária Escolar Regional do SENAR, explicou sobre o processo de matricula. A Secretária Escolar Regional
do SENAR destacou que “As matrículas do polo de Fortaleza são
feitas no Sistema FAEC/SENAR, porém, a faculdade disponibiliza todo o conteúdo, provas e cursos são online e em relação ao segundo semestre de 2020, as inscrições da Faculdade estarão abertas até dia 25 de julho, mas também pode ser ingressado pela nota
do ENEM, segunda graduação e o vestibular formal da faculdade.”
Os alunos Carlos Bezerra (Presidente do SINRURAL de Ibaretama), Ana Cláudia Mota Silva e Elder Albuquerque Aguiar (Presidente do SINRURAL de Moraújo) deram seus depoimentos sobre serem alunos da faculdade, as dificuldades no campo antes de
adquirir o conhecimento de gestão e suas propostas para o futuro.
FACULDADE CNA
A Faculdade CNA surgiu em 2013, com a primeira turma presencial
em 2014, mas em 2018 formou-se a primeira turma EAD. Atualmente, a faculdade tem 4 cursos EAD: Gestão do agronegócio; Processos gerenciais; Gestão ambiental; Gestão de recursos humano, e o
vestibular é 100% online.

LIVE DA REDE ETeC DISCUTE SOBRE O
CURSO TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO

No dia 02 de julho, o Sistema FAEC/SENAR realizou mais
uma ação virtual, dessa vez a
webnar teve como tema: Rede
e-TeC e o Curso Técnico em
Agronegócio do SENAR/AR-CE.
A mediadora, Diretora Técnica
Kelly Claudio, tendo os participantes Sérgio Oliveira, Superintendente do SENAR/AR-CE, Carolina
Machado e Elidyanne Lima, da

Regional Rede e-TEC, a instrutora Gabrielle Santana e o ex aluno
e concludente do curso, Wellington Robeiro, que apresentaram informações sobre a Rede e-TEC e o
Curso Técnico em Agronegócio.
O curso é gratuito, tem duração
de 2 anos, tendo como o público
alvo produtores rurais, familiares e
pessoas envolvidas na área. A sua
grade curricular dispõe de disciplinas voltadas para gerenciamento
de empresas relacionadas ao agro,
podendo ser propriedades rurais
e/ou agroindústrias entre outros.
Maiores informações acesse o
link :http://etec.senar.org.br/ ou
ligue para o SENAR/AR-CE 85
35358018.
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PROPRIEDADES RURAIS ATENDIDAS AGRONORDESTE/ATeG JÁ ESTÃO EM ATIVIDADE
Várias propriedades que são
gerenciadas pelo programa /
AgroNordeste/ATeG-SENARCE estão em atividade nesse
mês de julho. No município
de Martinópole, que é afiliado do Sinrural de Moraújo,
30 produtores estão trabalhando na cadeia produtiva
da cajucultura, principal atividade econômica da região.
No Município de Ibaretama, já se iniciou as ações na
cadeia produtiva da apicultura bem como no município
de Independência, onde há
uma boa produção e consumo de mel, segundo o técnico
da cadeia produtiva da Apicultura AgroNordeste, José
Aldy Torres. Segundo ele , o
mel está sendo incluído na
merenda escolar para crianças e adolescentes da Região

No município de Morada Nova e Ibicuitinga, novos
produtores rurais estão sendo
atendidos pelo programa de
AteG- AGRONORDESTE nas
cadeias produtivas da bovinocultura leiteira e apicultura.
Em Russas, a produtora
Rural Izolda Damasceno, que
produz galinhas caipiras, está
recebendo as primeiras orientações técnicas e gerenciais do
técnico Raimundo Andrade,
contratado pelo projeto para
atender trinta produtores da
cadeia produtiva Avicultura caipira neste município.

SENAR REALIZA LIVE SEMANAL
SOBRE EQUINOCULTURA

O Sistema FAEC/SENAR, está realizando uma série de lives, sobre a
cadeia produtiva da equinocultura, no seu canal do youtube e página do
Facebook. No dia 8 de julho, a primeira live foi sobre o tema: “Alimentação e os principais cuidados para o seu cavalo”, no dia 15 sobre “Doma
Racional e suas vantagens para os esportes equestres” e no dia 22 sobre “A importância do casquiamento desempenho e do cavalo atleta.”
A primeira live contou com a participação do Zootecnista e Gerente Técnico Comercial da Indústria Rações Dourados, Davi Aquino, o
SuperInterdente do SENAR, Sérgio Oliveira, a Diretora Técnica do
SENAR, Ana Kelly Cláudio, o Instrutor, Rafael Campos, o Produtor
Rural, Rodrigo Freitas de Souza e com os mediador, Matheus Diógenes, Presidente do SINRURAL de Aracoiaba e Médico Veterinário.

Segundo o SuperIntendente do Senar, Sérgio Oliveira, O Ceará tem uma grande potencialidade no ramo de equinocultura no
âmbito rural, e com a gestão especializada do Sistema SENAR, produtores e técnicos tiveram a oportunidade de adquirir mais conhecimento com cursos de Doma Racional e rédia/adestramento, e finaliza destacando que futuramente, o Sistema tem o foco de trazer
mais cursos especializados em equinocultura para todo o estado.
O Instrutor Técnico, Rafael Campos, deu ênfase aos dois cursos da equinocultura que existem na região, e com o gerenciamento dos sindicatos rurais, a produtividade do ramo tende a crescer.
O Produtor Rural, Rodrigo Freitas de Souza, relatou a familiaridade com a criação de cavalos desde inicio de profissão e como esse ramo pode ser um grande negócio gerando lucros, e por último, o Zootecnista e Gerente Técnico
Comercial da Indústria Rações Dourados, Davi Aquino, tirou dúvidas e argumentou sobre os cuidados da alimentação, como a troca
de horários certos e calcular a quantidade correta do feno, o fornecimento e temperatura da água e cuidados na rotina do cavalo.

SUPERINTENDENTE PARTICIPA DE REUNIÃO
SOBRE ATeG COM PRESIDENTES DOS
SINRURAIS DE COREAÚ E MASSAPÊ
SENAR, com a participação dos
Presidentes dos Sindicatos Rurais de Coreaú e Massapê, Emerson Moreira e José Tupinambá,
e com o Presidente do Sindicato
dos trabalhadores de Senador Sá.
Nos dias 27 e 29 de julho, o SuperIntendente participa de novas
reuniões com a mesma finalidade
com os presidentes dos sindicatos de Ubajara e Viçosa do Ceará.
O Superintendente do SENAR-AR/CE, Sérgio Oliveira, esteve em Senador Sá, no dia 23 de
julho, em reunião sobre a sensibilização de novos produtores
que deverão participar do programa AgroNordeste /Assistência Técnica e Gerencial – ATeG/

MAIS DE 100 MULHERES FORAM
CAPACITADAS PELO SINRURAL DE
RUSSAS E SENAR

No município de Rus-

sas, 106 mulheres foram
capacitadas pelo SENAR,
através do Sindicato Rural de Russas, onde todas
elas têm experiência há
20 anos, mas com o auxilio de gestão da Assistência Técnica e Gerencial,
elas podem ter sua renda

básica, contribuir com a
renda familiar e ter independência financeira.
A instrutora, Andrea
Holanda, destacou que
“Elas estão tendo oportunidade de ter uma renda extra familiar e como
o curso se identificou
com cada uma delas”.
A aluna, Izailma
Gomes, relatou como a
capacitação foi importante para exercer seu
cargo profissional, mas
também como mulher.
O grupo se reuniu
recentemente para comemorar os resultados
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CASCAVEL REALIZA AULA ONLINE
SOBRE RECURSOS NATURAIS

No mês de julho, o município de
Cascavel, em parceira com o programa AGRINHO do SENAR/ CE através do coordenador municipal, Francisco Pereira de Souza e da professora
Eliene Barbosa promoveram uma aula
online com o tema “Recursos Naturais”, para todos os alunos do 5o ano
das escolas do município de Cascavel. A aula online foi feita para que

os alunos aprendessem mais sobre os
recursos naturais e assim, poderem
contribuir com o meio ambiente.
A Videoaula começa explicando que “os recursos naturais são
elementos retirados da natureza para
cobrir nossas necessidades, esses elementos são importantes no nosso
dia-a-dia, e para cuidar desses recursos naturais precisamos de cooperativismo, um exemplo importante é
a água, onde é necessário preservar,
cuidar, e ajudar a cooperar em oceanos e lagos, plantas, como árvores plantios e florestas, o solo e o ar.
A professora Eliene Barbosa que finaliza dizendo: “Amar
e respeitar o ambiente não é uma
opção, é uma obrigação, que se
constata quando precisamos de
ar puro para viver no dia-a-dia.”

QUIXERÉ PARTICIPA DA CELEBRAÇÃO AO
11º ANIVERSÁRIO DO DIA C DE COOPERAR
DO SISTEMA OCB

Dia 04 de Julho, o
município de Quixeré em
parceria com o programa
Agrinho e a coordenadora
municipal, Luci Alves, foram convidados a participar da grande festa em Celebração ao 11º aniversário
do dia C DE COOPERAR.
O Dia C é uma campanha nacional de iniciativa
do Sistema de Cooperativas do Brasil, e esse ano o
País inteiro está unido em

um imenso movimento
nas redes sociais formando
uma grande festa virtual.
O Sistema OCB Ceará
está muito feliz por fazer
parte desse momento junto às cooperativas cearenses e as de todo o Brasil.
E o município de Quixeré, mais uma vez é destaque nas ações estaduais,
mostrando um pouco das
nossas iniciativas municipais, para dar abrangência
e visibilidade às atividades realizadas de acordo
com a temática proposta.
Para apreciar a live inteira acesse o link e assistam pelo canal do you tube
do Sistema Ocb/Sescoop:
https://youtu.be/Ci4veRp-DRI
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ENTREGA DE KITS DE PREVENÇÃO À
CORONAVÍRUS

No dia 10 de julho, a Escola
Dom Aureliano Matos localizada na Comunidade de Alto Brito,
em Itaiçaba, Ceará, em parceria
com o programa AGRINHO e a
Coordenadora Municipal, Francisca Nairon Moreira de Freitas,
fizeram a entrega de máscaras
personalizadas do Agrinho e
álcool gel aos alunos da escola que moram na comunidade.

A entrega foi feita nas residências dos alunos e contou
com a parceria dos pais, núcleo
gestor professores e coordenação municipal do Agrinho
que ajudaram na entrega. E foram tomados todos os cuidados necessários de prevenção

20 CONTADORES DE HISTÓRIA PARTICIPARAM
DO PROJETO 1 2 3 ERA UMA VEZ
O programa 1, 2, 3 era uma
vez… foi pensando pela coordenação municipal do programa
Agrinho do município de Quixeré , para contribuir de forma
lúdica com as aulas remotas no
momento de pandemia do CORONAVÍRUS quando as aulas
presenciais foram suspensas.
E também fortalecer os vínculos afetivos do Programa com
a rede escolar. Foram convidados contadores de histórias de
vários estados brasileiros e os
mesmos, prontamente gravaram vídeos com histórias infantis dedicadas aos meninos e
meninas do Programa Agrinho
de Quixeré , disse a coordenadora Luci Oliveira que apresentou um balanço do Programa
que contou com a participação
de 20 contadores de história.
As histórias eram ofertadas
às famílias através, dos grupos de whatsapp do Agrinho
de cada escola, como também

nas redes sociais do Programa
municipal (canal do youtube
e página do facebook). O programa contou com a participação linda de vários Estados
e cidades do interior do Ceará
e de outros estados do Brasil,
Confira:
Rio Grande Sul – Rosane Castro
Bahia – Tere Borsatto
Maringá – Danilo Furlan
Curitiba – Josiane Bibas – Andriana Barreta / Vanessa Pampolini / Elizabeth Maschke
Brasília – Alesandra Alexandria
São Paulo – Celinha Machado/
Italo Lourenço / Ana Luiza
Lacombe / Wandeberg Alves /
Fábio Pereira
Fortaleza – Mônica Rodrigues
/ Teddy Willians / Raimundo
Moreira /
Itaiçaba – Eligia Freitas
Jaquaribe – Efigênia Alves
Portugal – Tâmara Bezerra –
Minas Gerais – Sandra Lane

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

REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL

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

Municipio

Presidente

Fone

ARACOIABA

Mateus Nunes Diogénes

(85) 99763.4343

BARREIRA

José da Rocha Barbosa

BATURITÉ

(85) 99174.7667

Jose Luis Almeida Correia

(85) 99242.1232

CAUCAIA
CANINDÉ

Ricardo Bezerra Nunes

(85) 99812.7656

Bertoldo Uiaquerê O. Paiva

(85) 99280.7681

MARANGUAPE

REGIÃO DO LITORAL LESTE

VICE - PRESIDENTE REGIONAL: LUIZ HILDEMAR COLAÇO (BEBERIBE)

Municipio

Presidente

ARACATI

Fone

VICE PRESIDENTE REGIONAL: CIRILO VIDAL PESSOA (QUIXERAMOBIM)

Municipio

Presidente

Fone

BANABUIÚ

José Ernando de Oliveira

(85) 99965.0181

IBARETAMA

Carlos Bezerra Filho

(85) 99198.9826

MADALENA

Francisco Almir F. Severo

(88) 99493.2726

MOMBAÇA

Francisco Danúbio de Alencar

(88) 99773.9977

QUIXADÁ

Fco. Fausto N. Fernandes

(88) 99614.0495

QUIXERAMOBIM

Airton Carneiro

(88) 99971.1489

SENADOR
POMPEU

Josiel Barreto da Silva

(85) 99986.4789

REGIÃO DO BAIXO JAGUARIBE

BEBERIBE

Luiz Hildemar Colaço

(85) 99116.3192

CASCAVEL

Paulo Helder de Alencar

(85) 99981.4357/
9919.1155

HORIZONTE

Francisco José de Sousa

Municipio

(85) 98761.0273/

LIMOEIRO DO
NORTE

Luiz Mendes Andrade de
Sousa

MORADA NOVA

Gime Endrigo Girão

(88) 99736.8919 /
99215.1022

RUSSAS

Pedro Maia Rocha Júnior

(88) 99863.2306

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

Municipio

Presidente

Fone

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

Presidente

Fone
(88) 99958.8000

AMONTADA

Humberto A. de Menezes

(88) 99955.1178

ITAPIPOCA

Antonio Alves Aguiar

(85) 99991.7237

REGIÃO DO SERTÃO DOS INHAMUNS

MARCO

Alexandre M. Leorne Pontes

(88) 99637.0304

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

MORRINHOS

João Ossian Dias

(88) 99951.9758

TRAIRI

Antonio Clodoveu P.
Andrade Filho

(85) 99991.5445

VICE - PRESIDENTE REGIONAL: EMERSON PINTO MOREIRA (COREAÚ)

Presidente

COREAÚ

Emerson Pinto Moreira

GRANJA

Mário David Ferreira Dias

MASSAPÊ

José Tupinambá V. Junior

MORAÚJO

Elder A. Aguiar

SANTANA DO
ACARAÚ

Paulo Ercy Araújo

SOBRAL

Francisco Reginaldo R. Filho

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

Fco das Chagas Frota
Almeida

NOVA RUSSAS

Eugenio Mendes Martins

(85) 99915.5745/ (88)
3672.1231

TAMBORIL

José Rubenval Soares de Souza

(88) 99200.3494/
99677.4677

TAUÁ

José Gonçalves Feitosa

(85) 99981-1699

Municipio

REGIÃO DO CARIRI
Presidente

(85) 99965.3125

Fone
(88) 99729.6508

(88) 99447.2784

CRATO

Fco Fernandes Ferreira

(88) 99969.6011

LAVRAS DA
MANGABEIRA

Dorimedonte Texeira Ferrer
Filho

(88) 99649.1944 /
99414.8121

MAURITI

José Artálio Barroso Leite

(88) 99904.6805

MILAGRES

Francisco Wilton F. Alves

(88) 99999.1562/
99434.0058

Fone

Inácio de Carvalho Parente

(88)99953.5382

VIÇOSA DO
CEARÁ

Wilame Reis Mapurunga

(88)99617.2673

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO

REGIÃO CENTRO-SUL
REGIÃO CENTRO-SUL
Municipio
Presidente

Fone

CEDRO

José Ferreira Lima

(88) 99949.2827/ (88)
35640155

IGUATU

José Queiroz Magalhães

(88) 98872.0315

PIQUET
CARNEIRO

Francisco Erivando Maia

(88) 99859.1737

REGIÃO DO MÉDIO JAGUARIBE

VICE PRESIDENTE REGIONAL: EXPEDITO DIÓGENES FILHO (JAGUARETAMA)

Presidente

Fone

JAGUARETAMA

Expedito Diógenes Filho

(88) 99613.6404/
98113.8922

JAGUARIBE

Antonio Carlos Freitas

(88) 99742.0403

SOLONÓPLE

MONSENHOR
TABOSA

José Maria R. de Macedo

UBAJARA

Municipio

(88) 99962.1784/
996938150

AURORA

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

Presidente

Fone

(85) 99616.9442 /(88)
992914881

(85) 99988.6194

REGIÃO DA IBIAPABA
Municipio

Presidente
Antonio Narcélio de Oliveira Gomes

INDEPENDÊNCIA Moacir Gomes de Sousa

REGIÃO NORTE
Municipio

Municipio

CRATEÚS

ANTONIO CLODOVEU PINHEIRO DE
ANDRADE - 03.07 - TRAIRI
		
JOSÉ ERNANDO DE OLIVEIRA - 10.07
BANABUIÚ
		
ANTÔNIO NARCÉLIO DE OLIVEIRA
GOMES - 13.07- CRATEUS
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SENAR, SEBRAE E MAPA REALIZARAM O DIA DE
CAMPO ONLINE

No dia 2 de julho, ás 18hrs,
o SENAR, SEBRAE e o MAPA
realizaram um Dia de Campo
Online, trazendo a experiência
do evento presencial para o online, levando mais tecnologia,
produtividade e conhecimento
para o produtor rural, e com o
tema “Estratégia de Redução
de Custo Alimentar- Utilização de grão úmido reidratado
em dietas de vacas leiteiras”.
A programação do evento
teve como destaques palestras
sobre: Como produzir um mel

de qualidade; apicultura; Descomplicando a gestão financeira da Agroindústria; Doenças
Transmissíveis na reprodução
dos bovinos; Aproveitamento e
processamento da cera e Manejo
nutricional de ovinos e caprinos.
A live ocorreu através do
canal Youtube do Sebrae-CE
disponível para Android, IOS
e computador, e com a participação dos especialistas Kelven Remy e David Jessé – Terra Forte, diversos técnicos do
SENAR participaram da live.
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FIM DA REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS
Desde o dia 1º deste mês de
julho voltou a ser integralmente aplicada a alíquota para a
cobrança da contribuição ao
Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural
(SENAR).
Por força da Medida Provisória
(MP) 932/2020 as contribuições
devidas aos serviços sociais autônomos – conhecidos como
Sistema S – foram reduzidas em
50% nos meses de abril, maio e
junho. O período de redução encerrou no último dia 30 de junho.
Criado com o objetivo de levar
a formação profissional rural,
assistência técnica gerencial e de
promoção social aos trabalhadores e produtores rurais, o SENAR atendeu, no ano passado,
quase 130 mil produtores rurais

em treinamentos e programas
voltados a melhorar a vida das
famílias rurais catarinenses. As
ações foram realizadas em todas as microrregiões do Estado.
No conjunto, foram promovidas
4.859 ações com carga horária
de 229.961 horas e a efetiva participação de 129.819 pessoas.
Atua nas áreas de agricultura,
pecuária, silvicultura, aquicultura, extrativismo, agroindústria, atividade de apoio
agrosilvipastoril e atividades
relativas à prestação de serviços.
Em 2019, as ações nessas áreas
atenderam 79.394 produtores
rurais catarinenses nos 3.681
eventos realizados, exigindo
81.605 horas de treinamento.

