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PROGRAMA AGRONORDESTE/ ATeG/ SENAR JÁ 
BENEFICIA 1.620 PRODUTORES RURAIS NO CEARÁ



Foram muito importantes para o 
setor produtivo cearense as me-
didas anunciadas no dia 25 de 

junho,  pelo governador Camilo San-
tana, durante live nas redes sociais, 
e  que contou com a presença  da Se-
cretária   da Fazenda, Fernanda Pa-
cobahyba, do presidente do Sistema 
Fecomércio, Maurício Filizola , do 
presidente do Sistema FIEC, Ricardo 
Cavalcante, do   representante do pre-
sidente do Sindicato das Empresas de 
Transporte de Carga e Logística do 
Ceará (Setcarce), Freddy Albuquerque 
e da nossa participaçāo como repre-
sentante   da    Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado do Ceará.   
     Na  ocasiāo, o governador  anun-
ciou um pacote de 23 medidas tri-
butárias que buscam apoiar as 
empresas atingidas pela crise decor-
rente da pandemia de Covid-19 e es-
timular a economia do Ceará. Con-
forme bem disse o governador,   foi 
muito grande o impacto que a pande-
mia representa na vida dos cearenses, 
na economia e nos empregos no Ceará 
e  em 307 mil contribuintes do Estado.  
         As medidas, conforme disse o gover-
nador Camilo Santana visam desburo-
cratizar a vida das empresas no estado. 
       “Essas ações estão sendo constru-
ídas com muito diálogo, apoio e par-
ceria entre o Poder Público e o setor 

privado, para que essa retomada ocor-
ra de forma mais rápida e eficaz, disse 
ele, ressaltando que,  demanda do pró-
prio setor econômico, ja tinha  tomado 
uma série de medidas como a suspen-
são do Simples Nacional, suspensão do 
Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. 
      Camilo Santana agradeceu âs ins-
tituições que compõem o Comitê Es-
tadual de Enfrentamento à Pandemia 
do Coronavírus no Ceará e ressaltou 
que a série de medidas apresentadas 
naquela   manhã   visam desburocra-
tizar a vida das empresas no estado. 
       No caso do setor agropecuário, 
gostariamos de destacar que fomos 
beneficiados com vários tipos de isen-
çāo do ICMS, mas vale a pena desta-
car, especialmente, uma que reivin-
dicamos naquela ocasiāo, que foi a 
isençāo do pagamento de impostos 
pelos Insumos, na confecçāo  de adu-
bos, defensivos agrícolas, fórmulas de 
medicamentos, que foram imediata-
mente acatadas pelo governador e que 
ficarāo suspensas até janeiro de 2021.  
     Essas medidas darão mais 
competitividade a estes setores.       
 

“Portanto, parabenizamos ao go-
verno do Estado pela adoçāo dessas 
medidas que com certeza, ajudarāo 

na retomada da 
economia.”  

 
 
 
 
 

A seguir, as 23 medidas anunciadas 
pelo governador Camilo Santana:    
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Sistema FAEC/SENAR 

(*) 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

AS MEDIDAS TRIBUTÁRIAS ANUNCIADAS PELO 
GOVERNADOR E O SETOR PRODUTIVO



O governo federal lançou no dia  17/06, no Palácio do Planal-
to, o Plano Safra 2020-2021, que contará com R$ 236,3 bi-

lhões em crédito para apoiar a produção agropecuária nacional. 
O volume representa R$ 13,5 bilhões a mais em relação ao pla-
no anterior, um aumento de 6,1%. Os financiamentos podem 
ser contratados de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021.
   Ministra da Agricultura,  Tereza Cristi-
na, durante o lançamento do Plano Safra 2020/2021
Ministra da Agricultura, Teresa Cristina da Costa Dias, duran-
te o lançamento do Plano Safra 2020/2021 - Carolina Antunes/PR
“Desse total, R$ 179,4 bilhões são para custeio e comercia-
lização e R$ 57 bilhões para investimentos nos diversos se-
tores produtivos do agro. São valores que foram corrigidos 
muito acima da inflação do período”, destacou a ministra da agri-
cultura, Tereza Cristina, em discurso no lançamento do programa.

“Nesse momento desafiador pelo qual ainda passa o Brasil e o mun-
do, se torna mais importante ainda garantir nossa próxima colheita, 

para que continuemos a bater recorde de produção de alimentos”, 
acrescentou a ministra. A expectativa do governo é de que a próxi-
ma safra de grãos bata novo recorde, fechando em 250,5 milhões de 

tonleadas, um volume 3,5% superior à safra passada.

“Nessa pandemia, o campo não parou. Essa região fez com que a 
alimentação não cessasse nas cidades”, afirmou o presidente Jair Bol-
sonaro, que elogiou o setor agropecuário como motor da economia. 

     Do total do Plano Safra, os pequenos produtores rurais terão R$ 
33 bilhões para financiamento no Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (Pronaf), com juros de 2,75% e 4% 
ao ano para custeio e comercialização. Para os médios produtores 
rurais, serão destinados R$ 33,1 bilhões, por meio do Programa Na-
cional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), com taxas de 
juros de 5% ao ano, mais de R$ 6,6 bilhões a mais do que no ano pas-
sado. Para os grandes produtores, a taxa de juros será de 6% ao ano. 
   A subvenção ao prêmio do seguro rural teve um acréscimo de 
30% no valor, chegando a R$ 1,3 bilhão, o maior montante des-
de a criação do seguro rural. O valor deve possibilitar a con-
tratação de 298 mil apólices, num montante segurado da or-
dem de R$ 52 bilhões e cobertura de 21 milhões de hectares.
    Para incentivar a construção de armazéns nas proprieda-
des, serão destinados R$ 2,2 bilhões. Outro setor contem-
plado será o da pesca comercial, que terá apoio para aces-
sar o crédito rural. Desta forma, a atividade poderá usar os 
financiamentos para compra de equipamentos e infraestrutura 
para processamento, armazenamento e transporte de pescado.
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CONFIRA AS 23 MEDIDAS DE APOIO DO GOVERNO DO ESTADO À 
RETOMADA DA ECONOMIA CEARENSE:

1. Apoio ao fluxo de caixa das empresas por meio da facilitação do pa-
gamento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
para atividades econômicas que tiveram queda de operações, com par-
celamentos dos meses de junho e julho de 2020, de acordo com crité-
rios estabelecidos de retorno das atividades de cada região; 2. Propor 
convênio ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) rela-
cionados aos débitos do período da crise decorrente da pandemia; 3. 
Suspender o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) – março de 
2020 e seguintes – e reabrir o prazo para a regularização dos inadim-
plentes (débitos passados até fevereiro de 2020) até 31/12/2020; 4. Pror-
rogar o credenciamento automático dos contribuintes e transportado-
ras até 15/07/2020;5. Prorrogar, até 15/07/2020, os Regimes Especiais 
de Tributação (RETs), as medidas de cobrança administrativa realizada 
pela PGE, protestos extrajudiciais e execuções fiscais; 6. Possibilitar 
que os Regimes Especiais de Tributação sejam concedidos ainda que 
haja queda do ICMS; 7. Postergar a cobrança do ICMS Importação 
prevista no parágrafo único do art. 41 do Decreto nº 33.251/2019 para 
janeiro de 2022; 8. Prorrogar a autorregularização dos débitos apura-
dos resultantes dos eventos 379 e 380 de exclusão do Simples Nacio-
nal de 2018 até 31/12/2020; 9. Desobrigar a Escrituração Fiscal Digi-
tal (EFD) para contribuintes do Simples Nacional; 10. Encaminhar ao 
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) a prorrogação dos prazos 
de pagamento dos tributos do Simples Nacional com vencimentos em 
julho, agosto e setembro; 11. Extinguir o Bloco K da EFD para con-
tribuintes do segmento de comércio atacadista e simplificação de al-
guns campos para os demais contribuintes; 12. Facilitar a devolução 
de valores relativos a processos de ressarcimento; 13. Implantar as 
restituições automáticas nos casos de pagamentos indevidos para que 
sejam aproveitados pelos contribuintes no Conta Corrente do Sistema 
de Controle de Trânsito de Mercadorias (Sitram) e não precisem dar 

entrada em processo no Sistema de Alteração de Nota Fiscal (Sanfit); 
14. Permitir às transportadoras credenciadas fazerem a devolução 
de mercadorias retidas por ausência de pagamento de imposto pelos 
respectivos destinatários; 15. Implantação do regime da carga líquida 
para as prestadoras de serviço de transporte intraestadual; 16. Propor 
a adequação da contagem dos prazos do Contencioso Administrativo 
Tributário (Conat) ao Código de Processo Civil; 17. Revogar a exi-
gência de cópia do contrato particular de prestação de serviço entre o 
contador e o contribuinte; 18. Harmonizar o termo de credenciamen-
to com as regras do Sicred; 19. Automatizar os Regimes Especiais de 
Tributação (carga líquida) com estabelecimento do prazo final em 
31/12/2022; 20. Implantar Agenda Tributária, facilitando a vida do 
contribuinte; 21. Implantar o Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) 
para os contribuintes;22. Estruturar o Atendimento Virtual, disponibi-
lizando canais integrados ao contribuinte;23. Constituir grupo de tra-
balho da Sefaz e de representantes dos contribuintes para intensificar 
a simplificação e desburocratização do processo tributário no Ceará.

Governador, Secretária da Fazenda e Representantes da FAEC, FECOMÉRCIO, 
FIEC, FETRANS



         

 

O Sistema FAEC/ SENAR retomou as atividades pre-
senciais no dia 22/06, após elaborar um Plano de 

Retomada das Atividades Presenciais e Protocolo de Me-
didas de Segurança Sanitária do Sistema, de acordo com o 
Decreto Governamental, onde 40% do quadro de empre-
gados estão cumprindo uma carga horária de 04 horas, de 
8 às 12 horas, o que deverá ocorrer por 14 dias seguidos. 
         No dia 19,  o Superintendente do SENAR/CE,  Sérgio 
Oliveira da Silva, promoveu uma  live com a participação 
dos diretores e todos os empregados para explicar o fun-
cionamento do novo expediente e convocar os que esta-
rão de forma presencial na Sede do Sistema nesta Fase. 
         Foram distribuídas máscaras com os empregados, dis-
ponibilizados álcool gel e tapete de desinfecção para cal-
çados, adquirido termômetro infravermelho e, através de 
um contrato com o SESI, será realizado o teste para COVID 
-19 com todos os colaboradores a fim de dar mais segu-
rança neste momento de retomada parcial das atividades. 
Com isso, aguardaremos a publicação, por parte do Gover-
no Estadual, do Protocolo para a Terceira Fase, e até julho 
espera-se a retomada de 100% das atividades do Sistema.
    

 Acompanhe como foi organizado o protocolo de fun-
cionamento.

          Diariamente, no início de cada turno de traba-
lho, a temperatura dos colaboradores será verificada 
na recepção principal.  Ao chegar à porta principal da 

recepção geral, os colaboradores devem: higienizar as 
mãos com álcool disposto no Totem, desinfetar os cal-
çados com solução sanitizante disponível em borrifador 
e uso obrigatório da máscara facial.  Uso obrigatório de 
máscara de proteção facial (industrial ou caseira) pelos 
colaboradores e outros EPI´s, conforme o desempenho 
da função. Serão entregue para cada colaborador, me-
diante assinatura de Termo de Recebimento de EPI´s, 05 
unidades de máscaras faciais de TNT 80, lavável e sacos 
plásticos para guardar a máscara que for utilizada no tra-
jeto ao trabalho (para os empregados que utilizam trans-
porte público). Preservar, sempre que possível, o distan-
ciamento mínimo de 2 (dois metros) ao encontrar com 
colegas de trabalho e visitantes. Manter os cabelos pre-
sos e não utilizar bijuterias, jóias, anéis, relógios e outros 
adereços, para assegurar a correta higienização das mãos.  
     Manter a hidratação e alimentação saudá-
vel como forma de manter a imunidade pessoal.
Será distribuído para o pessoal da recepção, protocolo e 
guarita luvas para o recebimento de correspondências e 
outras encomendas.  As reuniões de trabalho e demais 
atividades que exijam o encontro de empregados, ocorre-
rão, preferencialmente, por videoconferências, com a uti-
lização do Google Meet do Gmail coorporativo, whatsA-
pp ou telefone para comunicação entre setores, evitando a 
circulação, sempre que possível.  O ponto eletrônico, du-
rante a pandemia, será substituído por registro em folha. 
    Os colaboradores devem cumprir as regras 
nos normativos expedidos pelo Governo, em es-
pecial o dever geral de permanência domici-
liar, quando estiver fora do ambiente de trabalho.
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Diretora Técnica, Kelly Cláudio

SISTEMA FAEC/SENAR-AR/CE RETOMA ATIVIDADES 
PRESENCIAIS COM PROTOCOLOS DE SAÚDE BEM DEFINIDOS 



Bovinocultura de leite é a área de maior 
concentração com 510 produtores

Uma parceria  exitosa está em pleno desenvolvimento entre o Pro-
grama AgroNordeste do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento- MAPA, e o Servico Nacional de Aprendizagem Rural 
SENARe já beneficia 1.620 produtores rurais cearenses, em 54  turmas.
O Programa de Desenvolvimento da Região Nordeste AgroNordeste, 
lançado no final de 2019 pela Ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA, Tereza Cristina, com a parceria da Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), através do SE-
NAR, Federações de Agricultura do Nordeste e Sindicatos Rurais, 
teve inicio no mês de março no Estado do Ceará, devendo aten-
der em dois anos (2020-2021) a 4.320 produtores, em 144 turmas.
Este ano, deverão ser  implantadas 52 turmas , beneficiando 1.560 pro-
dutores em três territórios: Baixo Jaguaribe, Médio Jaguaribe e Sertões 
de Crateús-Inhamuns, mas com recursos do MAPA, do SENAR Na-
cional e da Regional do Ceará, serão atendidos no total   2.747 produ-
tores nas demais regiões do Estado assistidas pelos Sindicatos Rurais. 
        Para Flávio Saboya, Presidente  da FAEC,  o grande mérito 
do AgroNordeste é a possibilidade de introdução de um novo mo-
delo de assistência técnica, que inclui a parte gerencial – ATeG.  O 
SENAR foi chancelado pelo MAPA para oferecer esse tipo de as-
sistência aos produtores rurais do Nordeste. Outra caracterís-
tica que considera importante no AgroNordeste, é  a dedicação 
exclusiva de um técnico, a cada grupo de 30 produtores, em tor-
no de uma cadeia produtiva do agronegócio, gerando a contra-
tação de 144 técnicos, entre engenheiros agrônomos, zootecnis-
tas e técnicos agrícolas. Mais 12 supervisores e 12 veterinários.

         O Superintendente do SENAR-CE, Sérgio Oliveira da Silva, 
explica que o SENAR do Ceará atendeu ano passado a 400 produ-
tores com a mesma metodologia da ATeG, em várias cadeias pro-
dutivas, e que os resultados são altamente positivos, contribuindo 
na melhoria da produtividade e  na renda dos assistidos. Estamos 
trabalhando principalmente as cadeias da fruticultura, bovinocultu-
ra de leite, ovinocaprinocultura e apicultura, disse Sérgio Oliveira.
         O Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), João Martins, disse que, com o Plano, o Nordeste terá 
uma “política diferenciada e um tratamento diferenciado” voltado 
para o desenvolvimento da região, o que não ocorreu nos últimos 
anos. A Confederação é uma das parceiras para a execução do Plano.

SITUAÇÃO ATUAL

Embora tenha sido interrompido por um mês, devido á pandemia 
do novo coronavírus, o Programa AGRONORDESTE/ ATeG / 

SENAR- CE avança,  e até o final do mês de junho já atende a 1.620 
produtores cearenses,nas 54 turmas já formadas.  O maior número 
de grupos está concentrado na bovinocultura de leite, com 17 gru-

pos e 510 produtores.
Acompanhe os grupos já formados e as cadeias produtivas

Bovinocultura de leite: 17 grupos – 510 produtores
Caprinocultura -10 grupos -300 produtores

Fruticultura: 10 grupos –300 Produtores
Apicultura- 11 grupos- 330 produtores
Avicultura- 6 grupos- 180 produtores

O QUE É?

          O AgroNordeste é um programa  voltado para pequenos e 
médios produtores que já comercializam parte da produção, mas 
ainda encontram dificuldades para expandir o negócio e gerar mais 
renda e emprego na região onde vivem. O programa foi elaborado 
a partir do estudo das cadeias produtivas que têm relevância so-
cioeconômica e potencial de crescimento na região, identifican-
do os entraves para o seu desenvolvimento e as soluções possíveis. 
      Os territórios foram definidos com base nessas cadeias 
produtivas e no nível de vulnerabilidade da área. Até 2021, 
o programa deverá chegar  a 230 municípios dos nove esta-
dos do Nordeste, além de Minas Gerais, divididos em 12 ter-
ritórios, com uma população rural de 1,7 milhão de pessoas.
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DEPUTADO FEDERAL DANILO FORTE PARTICIPA DE REUNIÃO NO 
SISTEMA FAEC/SENAR

   A Diretoria do Sistema FAEC/SENAR 
recebeu no dia 22/06, a visita do Deputa-
do Federal Danilo Forte. Participaram da 
reunião o Presidente da FAEC, Flávio Sa-
boya, o 1º Vice-Presidente, Rodrigo Dió-
genes, o Vice-Presidente de Administração 
e Finanças, Carlos Bezerra e o Superin-
tendente do SENAR/CE, Sérgio Oliveira. 
     Na pauta, a apresentação de pro-

jetos do Sistema e os nossos even-
tos (PECNORDESSTE e Agri & PEC).
     O Sistema retornou hoje com suas 
atividades presenciais, de acordo com 
a fase 02 do Decreto, com 40% do seu 
corpo funcional, atuando no horário de 
08h às 12h. As demais horas serão tra-
balhadas em regime de home office.
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A videoconferência  promovida, dia 18 de junho, pelo 
deputado federal Júlio César, (PI) , coordenador da 

bancada do Nordeste e do Comitê de Desenvolvimento 
Regional da CNA, foi muito importante e como resulta-
do, deveremos encaminhar algumas solicitaçōes à Minis-
tra da Agricultura Tereza Cristina, disse o presidente da 
Federação da Agricultura e Pecuária  do Estado do Ceará- 
FAEC,  que participou do evento ao lado dos produtores 
cearenses, Carlos Prado, que é Vice- Presidente da Fede-
ração das Indústrias do Ceará- FIEC e Manoel Belarmino, 
presidente da câmara temática do leite  junto a ADECE.
               Participaram  da videoconferência além da Ministra 
Tereza  Cristina- MAPA, o Ministro Rogério Marinho do 
MDR , um representante do Ministério da Economia , o 
presidente da CNA, João Martins da Silva e os presidentes 

de federações de agricultura do Nordeste. Na pauta diver-
sos assuntos, entre eles, fazer da SUDENE, do DNOCS e 
do BNB órgãos estruturantes para o desenvolvimento re-
gional , conclusão da Transnordestina do Rio São Francis-
co, crédito emergência, com recursos do FNE  para o setor 
primário na crise da pandemia, com juros diferenciados.
         Durante sua participação, o Presidente da FAEC, Flá-
vio Saboya propôs a elaboração de uma Resolução especí-
fica para atender aos produtores rurais nordestinos nesta 
pandemia  e a formação de um grupo de trabalho para 
condensar todas as propostas apresentadas na video- con-
ferência .Já  o produtor e industrial Carlos Prado, fez uma 
análise sobre o Programa FINOR- informando que há um 
débito muito grande dos produtores com este programa, 
com juros e correções impossíveis de serem cumpridas.
       Já o produtor de leite  Manoel Berlamino, solicitou a  
implantação imediata no Estado do Ceará, do Laboratório 
de Análise do Leite,, cuja  parte da infraestrutura já existe 
no Instituto CENTEC, no município de Quixadå. Flávio 
Saboya, lembrou que essa é uma antiga reivindicação dos 
produtores de leite do Estado, haja vista a exigência do 
‘MAPA, no controle da qualidade do leite, que era feito 
anteriormente em um laboratório  de Recife, que fechou. 
      Ele lembrou ainda,  que esteve pessoalmente em vi-
sita ao laboratório do CENTEC acompanhado de uma 
técnica do MAPA, que veio especialmente de Brasília e 
considerou que o local precisa de pequenas adaptações, 
que poderiam ser feitas pelo governo estadual e federal. 

PRESIDENTE. DA FAEC E DOIS PRODUTORES 
PARTICIPAM DA VIDEOCONFERÊNCIA PROMOVIDA 

PELO DEPUTADO JULIO CÉSAR E MINISTROS 

EX-PRESIDENTE DO SINRURAL DE MORADA NOVA PROMOVE 
“LIVE” PARA ESCLARECER AÇÕES DA ADAGRI

A convite do ex-pre-
sidente do Sindica-
to Rural de Morada 
Nova , Eduardo Jú-
nior, realizou- se no 
dia 16 de junho uma 
“live ” através do ca-
nal do meat google, 
com a participação 
do médico veteri-
nário da Agência de 

Defesa Agropecuária 
do Estado do Ceará 
– ADAGRI, Douglas 
Capergiano. Entre 
os temas abordados: 
o funcionamento do 
Portal do Produtor, 
Cadastro Agrope-
cuário, Campanha 
de Vacinação con-
tra a Febre Aftosa.

Deputado Estadual, Júlio Cesar
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PRODUTORES CEARENSES DE COCO TEM ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PELA PRIMEIRA VEZ E QUEREM AGREGAR NOVOS 

PRODUTOS

“Estamos com a Assistência Técnica e Gerencial do Senar  
recebida pela primeira vez, que eu conheço, no estado do 
Ceará, na cultura do coco. Não existia ninguém que desse 

essa assistência técnica nessa atividade na nossa região. 
Veio o Senar, em 2019, e formamos um grupo de 20 produ-
tores e hoje o grupo aumentou para 30 pessoas, e estamos 
muito melhor na nossa produtividade, nas nossas receitas, 

em relação a administração da nossa propriedade”.

O depoimento é do produtor  de coco do município de Trai-
ri, no Ceará, João Freire.

      A metodologia do  trabalho da  ATeG é realizada em 
parceria com o Programa AgroNordeste do Ministério da 
Agricultura e compreende cinco etapas, durante dois anos 
visando o desenvolvimento integral da propriedade, por in-
termédio do aumento da produção,  da produtividade e tam-
bém do lucro do produtor, diz o coordenador do programa, 
o Engenheiro Agrônomo Eduardo Barroso. Ele explica que 
a grande dificuldade do produtor era ter um técnico pelo 
menos uma vez por mês em sua propriedade, lhe orientan-
do, inclusive num plano de negócio  com a correta aplica-
ção dos recursos e focando na área onde ele mais  precisa.
Vale ressaltar sempre  que o SENAR oferece a Assistência Téc-
nica e Gerencial sem nenhum custo para o produtor e que 
atualmente estāo formados 48 grupos de 30 produtores cada, 
totalizando 1.440  produtores em diversas cadeias produtivas..

SOBRE A CULTURA DO COCÔ

        As chuvas registradas no Ceará na segunda metade do 
ano impulsionaram a produção de coco em cerca de 20%. 
Com o ritmo atual, o volume produzido pelo Estado alcan-
çaria dois milhões de toneladas por ano, apontou o presi-
dente do Instituto ECoco do Brasil, Bezerra de Menezes.

Atualmente, há quase cinco mil hectares plantados 
que empregam cerca de 200 mil pessoas direta e in-
diretamente. “O Ceará é o segundo estado brasilei-
ro com a maior produção de coco, perdendo apenas 
para a Bahia. Sergipe fica em terceiro lugar”, aponta .
        Com o aumento da produção e o avanço de tecnologias 
voltadas para o desenvolvimento desse setor, o presidente da 
entidade revela que os produtores cearenses devem começar 
a exportar já em 2020. “Uma película que aumenta a vida útil 
do coco para até 40 dias deve possibilitar esse novo passo. 
                      É uma tecnologia que foi desenvolvida pela Embra-
pa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e que já está 
sendo utilizada na Bahia, onde a exportação já iniciou”, detalha.
      O projeto para exportar o coco está sendo apoiado pela Asso-
ciação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Deri-
vados (Abrafrutas) e pela Confederação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil (CNA). “Ano que vem, já vamos iniciar o processo, 
utilizando a expertise dessas duas entidades”, destaca Menezes.

PRODUTOS

Ele acrescenta que, entre os produtos fabricados a partir do 
coqueiro, é possível conseguir um leque de 200 itens. “É fan-
tástico. Nós o chamamos (o coqueiro) até de árvore da vida, 
porque se aproveita tudo. Além da água, nós temos o óleo 

de coco, suco de coco, farinha, gordura do coco, bem como 
a utilização dos resíduos para o segmento não comestível”, 

afirma.
       Sobre as partes que costumam ser descartadas pela 

população, ele revela que a partir delas são fabricadas peças 
de artesanato, isolantes térmicos e acústicos, mantas, reves-
timentos, vasos, bem como pulseiras, botões, bancos, entre 
outros. “Nos anos 1960, o estofado do Fusca era fabricado 
a partir da fibra do coco. Hoje, a Mercedes Benz voltou a 

fabricar para os (veículos) semi pesados”, diz o presidente do 
Instituto ECoco do Brasil.

AgroNordeste

O Plano de Ação para o Desenvolvimento do Nordes-
te (AgroNordeste) em conjunto com a ATeG  do SENAR  

também  vai beneficiar o segmento, na medida que ajude a 
incorporar os produtos derivados do coco no dia a dia da po-
pulação, estima Menezes.”Esperamos que itens como a água 

de coco, suco do coco, óleo do coco, entre outros, sejam inse-
ridos na merenda escolar a partir do AgroNordeste”, afirma.
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LIVE DO AGRINHO DISCUTE AÇÕES DO PROGRAMA EM 2020 /2021
O Sistema FAEC/ SENAR realizou no  dia 
23 de junho, uma live sobre o  Programa 
Agrinho que  contou  com a  participação 
do  Superintendente do SENAR/ CE. Sérgio 
Oliveira da  Silva, da  Diretora Técnica, Kelly 
Claudio  que funcionou como mediadora 
, da Coordenadora Estadual  do Agrinho 
,Germana Moreira, da coordenadora técnica 
do SESCOOP/ CE- Dorinha Madeira  e das  
coordenadoras municipais  de  Quixeré, Luci 
Oliveira, de  Itaiçaba : Nairon Freitas, de Tian-
guá : Iraneide  Gomes, de São João do Jagua-
ribe:  Danielly Brasil, Glória Maria de  Bar-
reira e Maria Gilmara de Limoeiro do Norte. 
O superintendente do SENAR Sérgio Olivei-
ra destacou a importância da parceria com o 
Sistema SESCOOP, levando o cooperativis-

mo para os alunos e comunidade , segundo 
ele,  uma das formas de se  promover o de-
senvolvimento no meio rural .  Kelly Cláudio  
destacou a importância das ações do Agri-
nho nestes 18 anos, e atualmente com muitas 
ações durante a  pandemia do coronavírus.
A coordenadora Germana Moreira, fez um 
relato geral dos objetivos do Programa Agri-
nho, e depois cedeu algumas explicações sobre 
as atividades deste ano, que deverão ser reali-
zadas no período de agosto de 2020 a agosto 
de 2021, para que os alunos não sejam preju-
dicados  nas atividades, em função de quatro 
meses de paralisação das aulas presenciais. 
 Cada uma das coordenadoras mu-
nicipais fez uma explanação sobre as 
atividades realizadas em seus  mu-

nicípios neste período da pandemia.  
A live foi transmitida pelo canal do 
YouTube do Sistema FAEC/ SENAR  e 
pelo facebook e contou com a parti-
cipação de mais de mil participantes.  

JOVENS  DISCUTEM EXPERIÊNCIAS, PROJETOS 
E CONQUISTAS DOS EGRESSOS DO PROGRAMA 

CNA JOVEM /CEARÁ

O desafio dos organizadores da live do Programa CNA Jovem foi 
alcançado, mais de mil pessoas se inscreveram no canal do you-

tube e no facebook do Sistema FAEC/ SENAR- CE,  um momento 
muito rico, onde foram trocadas muitas experiências entre os seis  
egressos do Programa  no nosso Estado e onde debatemos a concreti-
zação do projeto FAEC JOVEM, disse a Diretora Técnica do SENAR e 
mediadora do debate, Kelly Claudio. Ela anunciou, mais um desafio :   
em breve, haverá um Congresso Nacional virtual e convidou a coorde-
nadora do programa CNA , em Brasília,  para ser uma das palestrantes.
       O Superintendente do SENAR , Sérgio Oliveira da Silva, que 
também participou da live elogiou a iniciativa da diretoria téc-
nica e lançou também um desafio para que os jovens se dedi-
quem na montagem de um projeto de sustentabilidade dos Sin-
dicatos Rurais , que formam a base do Sistema FAEC/ SENAR.
                 A coordenadora Programa CNA Jovem, Germana Moreira, 

agradeceu aos jovens egressos que em uma semana articularam essa 
live “ o que nos permite dizer que iniciamos também um novo tempo 
dentro deste programa, que tem um formato diferente e que promove o 
empreendedorismo rural entre jovens”,  disse Germana. Ela informou 
que no próximo mês de julho será lançado o edital da edição 2020/2021 
         Participaram da live seis jovens egressos:  Antônio Morei-
ra( edição 2014), Giovani Rodrigues, Júnior Bezerra e  Talitha Tá-
bata (edição 2016/2017), Caio Vasconcelos  e Renato Peixoto ( 
edição 2018/2019) . Todos foram unânimes em agradecer pela 
oportunidade daquele encontro, do enriquecimento pessoal e pro-
fissional que o Programa CNA Jovem proporcionou a cada um, 
e ao mesmo tempo , incentivando a participação de novos jovens.
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SENAR-CE ADIA ATIVIDADES DO PROGRAMA AGRINHO

           Em virtude dos decretos governamentais rela-
cionados à pandemia do coronavírus, que ocasionou 
a paralisação das atividades escolares e ações do Pro-
grama AGRINHO, que foram afetadas no primeiro se-
mestre deste ano, o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural- SENAR Administração Regional do Ceará, resol-

veu reformular a proposta de calendário para dar con-
tinuidade ao Programa, mantendo a mesma qualidade 
e seguindo a proposta pedagógica , para que os alunos 
não sejam prejudicados, quanto ao ensino e apren-
dizagem do tema abordado que é o Cooperativismo.
       Dessa forma, o Presidente do Conselho Adminis-
trativo do SENAR e Presidente da FAEC, Flávio Sa-
boya e o Superintendente do SENAR, Sérgio Oliveira 
da Silva encaminharam carta- circular aos secretários 
municipais de educação, extensivo às coordenadoras 
municipais a mudança no cronograma de atividades 
do Programa Agrinho que será executado por um pe-
ríodo de um ano, reiniciando as atividades no mês de 
agosto de 2020 e finalizando no mesmo mês do ano 
seguinte culminando com a realização da solenida-
de de premiação do Programa Agrinho 2020 /2021.

Solenidade de 2019 do programa AGRINHO

BARREIRA PROMOVE MAIS UMA 
AÇÃO DE COOPERAÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO

A Escola Francisco Correia do Município de 
Barreira e a coordenadora municipal, Ana 
Glória Lima, dentro da proposta do tema 
AGRINHO de mãos dadas pelo cooperativis-
mo, realizaram ações de cooperação e mobi-
lização, com a participação ativa na ação em 
defesa do bem estar de todos. O lema “Escola 
e Comunidade, juntos pela sustentabilidade” 
traz ações como a limpeza das mãos com álco-
ol em gel, entrega de máscaras e folders infor-
mativos sobre o coronavírus na recepção dos 
pais para a entrega das atividades domiciliares. 
       E para evitar aglomerações, foi re-
alizada a criação de novas redes sociais 
da escola onde todos podem participar.

JORNAL “CONTA COMIGO DESTACA OS 62 ANOS DO 
MUNICÍPIO

          

         
         Publicado no dia 1 de junho, o jornal 
“Conta Comigo”, em edição especial, traz a 
história do município de Sāo Joāo do Jaguari-
be, que comemorou 62 anos de emancipação  
politica,  depoimento de diversos alunos  que 
explicam além  da história do município o seu  
crescimento durante esse período da cidade. A 
aluna Giselle Cristina Chaves  Lima, do 7º ano, 
da Escola Benevuto Ferreira Maia, destaca a 
importância da prefeitura e Secretarias a favor 
da população, a Secretária de Educação, Izaura 
Maria Freire da Silva, explica sobre o funcio-
namento da sua Secretaria  que é a responsável 
direta e indiretamente por tudo que acontece; 
detalhando sobre a formação da equipe técnica 
que é composta por: seis técnicos pedagógicos, 
a secretária escolar, um técnico coordenador 
de educação, um digitador, uma nutricionista, 
uma psicóloga, dois agentes administrativos e 
uma auxiliar de serviços gerais. Tendo cinco 

escolas em funcionamento, duas delas na sede 
do município e três localizadas na zona rural.
         Os demais Secretários municipais , 
também deram seus depoimentos de apoio  
e parabenização a história de São João de 
Jaguaribe, em comemoração dos 62 anos, 
como o Secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Agropecuário e Meio Am-
biente, Francisco Gilliardi Chaves Freire;  a 
secretária de Cultura, Desporto e Empreen-
dedorismo, Benedita Sueli de Oliveira, e a 
Secretária Municipal de Assistência Social e 
primeira Dama , Ducélia Rodrigues Freire.
        O Jornal também traz uma mensagem 
do Prefeito, Acácio Chaves.  E, por último, ele 
mostra um pouco da história através de seus 
alunos, como um pequeno texto sobre ar-
rombamento do açude Orós, feito pela aluna 
Cleanne Alves do 7º ano , e alguns poemas e 
desenhos coordenados pela professora Veri-
diana Gomes e seus alunos da Escola Bevenu-
to Ferreira Maia. (Acompanhe os poemas):
       O Jornal que está em sua segun-
da edição, faz parte de uma ação  de 
Comunicação entre as escolas e o Pro-
grama Agrinho, que tem como Coordena-
dora municipal, a Professora Daneile Brasil.
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AGRINHO DE QUIXERÉ LANÇA DESAFIO: PLANTE UMA ÁRVORE

      Para comemorar o dia Mundial do Meio Ambiente, a coorde-
nação do Programa Agrinho do SENAR, no município de Quixe-
ré, lançou um desafio: plante uma árvore, cuide do seu jardim e de 

seus animais protegendo o ecossistema e mande uma foto pra gente.               
A campanha foi deflagrada do dia 5 ao dia 10 de junho e contou 
com a participação de 25 alunos e pais. Fizemos uma mobilização 
nas redes sociais para que os alunos, professores, pais e comuni-
dade,  enfim todos os grupos do AGRINHO  participassem  des-
sa ação disse a professora Lucí Oliveira, coordenadora municipal.     
E as fotos segundo ela, foram publicadas no Facebook e os vídeos 
no canal do YOUTUBE do Agrinho e outras plataformas sociais.
            Lucí Oliveira disse que cadastrou o Agrinho no site do Institu-
to Limpa Brasil que oferecerá na Semana do Meio Ambiente – lives 
com temas pertinentes ao assunto e no final receberá um certifica-
do por cada live assistida. Outra ação realizada foi a divulgação de 
conteúdos infantis, sobre a preservação do meio- ambiente. Espe-
ramos ao final fazer uma grande exposição de fotos reais da nossa 
Natureza Quixereense e os cuidados com o nosso meio ambiente

ITAIÇABA FAZ LIVE E DISTRIBUI CESTAS BÁSICAS PARA A COMUNIDADE

      

   

        A Secretaria de Educação de Itaiçaba, juntamente com a Co-
ordenadora municipal, Francisca Nairon Moreira de Freitas, atra-
vés do Programa Agrinho, desenvolve no mês de junho o Projeto 
Histórias Solidárias por Live, realizada no dia 05 de junho, às 18h, 
com a participação da escola Dom Aureliano Matos, localizada na 
comunidade de Alto Brito, e também a distribuição de cestas bá-
sicas que tem como objetivo alimentar a alma e realizar ações de 
solidariedade nas comunidades e ruas do município de Itaiçaba.
          A live foi transmitida pelo Facebook da capela de Santo Antônio 
da comunidade de Tabuleiro do Luna, da Prefeitura e da Secretaria 
de Educação e também pelo canal da prefeitura de Itaiçaba no You-
Tube. Foi um momento de muito entretenimento e solidariedade.  O 
projeto consiste na contação de histórias, entrega de cestas básicas e 

distribuição de sopão a toda a comunidade. Em 2020 em virtude da 
pandemia do covid 19, as Histórias Solidárias tomaram outro formato
        Além disso, a equipe do Agrinho de Itaiçaba, juntamente com as 
professoras da escola Padre Marcondes Cavalcante e um agente da 
Pastoral da Criança de Itaiçaba, esteve na comunidade de Baixo Gi-
qui, zona rural, onde fez a entrega de álcool em gel a todas as famílias 
da comunidade e máscaras personalizadas do Programa Agrinho aos 
alunos que são da comunidade e estudam na escola Padre Marcon-
des Cavalcante, que fica localizada na comunidade de Logradouro. 
        Também foram entregues máscaras aos professores e alunos.     
No total foram entregues álcool, massa de mingau e cestas básicas.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO

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

 Municipio              Presidente                 Fone 
ARACOIABA 

BARREIRA 

BATURITÉ 

CAUCAIA 
CANINDÉ 

MARANGUAPE 

Mateus Nunes Diogénes

José da Rocha Barbosa   

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 

Paulo Helder de Alencar 

Francisco José de Sousa 

(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 Clodoveu P.
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 Reginaldo R. 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

Wilame 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 Ernando de Oliveira 

Carlos Bezerra Filho 

Francisco Almir F. Severo

Francisco Danúbio de Alencar

Fco. Fausto N. Fernandes

Airton Carneiro 

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

Gime Endrigo Girão

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 Oliveira Gomes

Moacir Gomes de Sousa 

Fco das Chagas Frota 
Almeida

Eugenio Mendes Martins 

José Rubenval Soares de Souza

José Gonçalves 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 

Fco Ferandes 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)

PRESIDENTES DE SINDICATOS RURAIS E VICE-PRESIDENTES  REGIONAIS DA FAEC

FRANCISCO ALMIR FRUTUOSO SEVERO- 05.06 - MADALENA
  

PEDRO MAIA ROCHA JÚNIOR-  17.06 - RUSSAS
  

BERTOLDO UIAQUERÊ DE OLIVEIRA PAIVA- 18.06- CANINDÉ
  

DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO -23.06 -LAVRAS DA 
MANGABEIRA

  
ELENEIDE TORRES BRILHANTE DE OLIVEIRA -24.06 -BARREIRA

  
FRANCISCO WILTON FURTADO ALVEZ - 25.06 - MILAGRES

  
PAULO ERCY ARAÚJO - 29.06 - SANTANA DO ACARAÚ
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O AGRO É UMA CHAVE PARA O 
FUTURO, DESTACA XICO GRAZIANO

         Está aumentando a importância da agropecuária na eco-
nomia brasileira. O fato contraria a teoria clássica. Pois em vez 
de significar uma volta ao passado, o Brasil encontrou no agro 
um caminho para o futuro. Dois indicadores macroeconômi-
cos comprovam a valorização recente do agro nacional:  o de-
sempenho das exportações; eo crescimento do PIB setorial.
As exportações oriundas do agronegócio somaram US$ 31,4 bi-
lhões no 1º quadrimestre de 2020, acréscimo de 5,9% sobre 
igual período de 2019. Considerando-se a média dos 4 primei-
ros meses, as exportações do agro representam 46,6% da ex-
portação total do país. Em maio, somente, essa fatia de partici-
pação alcançou 55,8%. Incrível. Por sua vez, as importações do 
setor de agronegócio caíram 4,5% no quadrimestre, somando 
US$ 4,57 bilhões. Resultado: o agronegócio gerou superávit na 
balança comercial de US$ 26,83 bilhões nos primeiros 4 me-
ses de 2020. A receita do agro paga as compras externas do país.
               Quanto à geração de valor, os estudos do Cepea-USP 
mostram que, no ano de 2019, o PIB (Produto Interno Bruto) do 
agronegócio subiu 3,81%. No mesmo período, anual, segundo o 
IBGE, o PIB brasileiro total cresceu apenas 1,1%. O agronegócio 
empurrou a economia nacional. Nesse 1º trimestre de 2020, o PIB 
do agronegócio continuou crescendo, chegando a 3,29%, compa-
rado com o mesmo período de 2019 (Cepea-USP). Já o PIB na-
cional caiu 0,3% (IBGE). Esses dados indicam que está crescendo 
a participação do agronegócio no PIB total do Brasil. Em 2019, o 
PIB do agronegócio sobre o PIB brasileiro cravou 21,4%. Esta é a 
fatia da riqueza brasileira gerada a partir da produção rural. Aten-
ção. Falar em “agronegócio” significa considerar todo o comple-
xo, ou seja, a soma das cadeias produtivas situadas antes, dentro 
e depois da porteira das fazendas. E não a produção rural per si.
É fundamental entender esse ponto. A importância da agropecu-
ária não se mede mais, como no passado, apenas pela atividade 
econômica existente dentro das propriedades rurais. O concei-
to de agronegócio é mais abrangente. Mais moderno e correto.

JOSÉ ANTUNES MOTA É O NOVO 
PRESIDENTE DO SINDLACTICINIOS

                O Sindicato da Indústria de Lacticínios e Produtos 
Derivados no Estado do Ceará (Sindlacticinios) conta com 
nova diretoria a partir de 2/7, até julho de 2024. O empresá-
rio José Antunes Mota é o novo presidente. A eleição por acla-
mação e posse da nova diretoria aconteceu hoje (16/6), de for-
ma virtual, com a presença do presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante.
Encerrando o mandato, Henrique Girão Prata agrade-
ceu à diretoria, o apoio da FIEC e desejou sorte à nova di-
retoria. “Obrigada a todos pelo apoio na caminhada. Esta-
mos entregando o sindicato com condição financeira bem 
saudável. Tivemos a missão de divulgar conhecimento, levar as-
sociados a eventos por todo o Brasil para elevar nossa competi-
tividade. Apoio a renovação e parabenizo a nova diretoria”, disse.
            O presidente Ricardo Cavalcante deu posse ao novo pre-
sidente e colocou à FIEC à disposição do setor. “O presidente 
que sai fez um belíssimo trabalho. É um sindicato importan-
te formado por uma cadeia importantíssima para a sociedade. 
Contem com a FIEC, SENAI, SESI e IEL para o que precisarem. 
             Peço que pensem diferente e fora da caixa. Desejo suces-
so à nova diretoria e ao novo presidente, José Antunes”, destacou.
Já empossado como presidente do Sindlacticinios, 

NOTA 
Desincompatibilização Dirigentes Sindicais\Eleições 2020

       Cumprindo determinações da Legislação Eleitoral – LC 64\90, 
art. 1º, II, g, desincompatibilizou-se das Vice-Presidências Regio-
nais, a partir de 04\06\2020, a Vice-Presidente do Maciço de Ba-
turité, Eleneide Torres Brilhante de Oliveira e o Vice-Presidente 
do Sertão Central, Cirilo Vidal Pessoa, que retornarão aos seus 
cargos, após o pleito eleitoral. Ressalta-se, que nesse período elei-
toral, assume a Vice-Presidência Regional do Maciço de Baturi-
té, o Presidente do Sindicato Rural de Caucaia, Ricardo Bezerra 
Nunes e a Vice-Presidência do Sertão Central, o Presidente do 
Sindicato Rural de Quixadá, Francisco Fausto Nobre Fernandes.
        Eleneide Torres Brilhante de Oliveira e Cirilo Vidal Pes-
soa, também, se desincompatibilizaram das Presidências dos 
Sindicatos de Barreira e Quixeramobim. Informa-se, também, 
a desincompatibilização do Presidente do Sindicato Rural de 
Morada Nova, Francisco Eduardo Barros de Lima Júnior, as-
sumindo a Presidência do Sindicato, Gime Endrigo Girão.

NOTA 
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

REPRESENTANTES DA FAEC

          Ocorreu por convocação do Presidente, Flá-
vio Saboya, no dia 29/06 por videoconferência ás 

9hrs, a Assembleia para aprovação de relatórios de 
atividades  de 2019 e a prestação de contas dos exer-
cícios/2019, conforme seja no edital de convocação. 

Participaram 31 presidentes de sindicatos rurais. 
       As matérias citadas, relatórios das atividades e 

prestação de contas,  foram aprovadas por unanimi-
dade, o Presidente agradeceu a participação ativa dos 

sindicatos e outros assuntos foram discutidos. 


