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AGROPACTO CURSO TÉCNICO 

 56 OFICINAS  PARA ATENDER DEMANDA DO AGRONORDESTE



Para conhecimento dos produto-
res e da sociedade,  publicamos a  

Carta Circular encaminhamos aos 22 
Deputados Federais da bancada cea-
rense e aos  três senadores, com nos-
sas considerações sobre o Projeto de 
Reforma Tributária que se encontra  
em análise, pelo Congresso Nacional.  
    Também, em atenção a Carta Circu-
lar Nº 130/2020 que foi encaminhada 
pela Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil – CNA nos dirigi-
mos a Vossa Excelência na intenção 
de sensibilizá-los para alguns pontos 
da Reforma Tributária que  envol-
vem o setor agropecuário brasileiro.
Inicialmente, ressaltamos que a idéia 
central da Reforma Tributária  visa o 
aumento da carga tributária setorial,  
conforme estudo realizado pelo Ins-
tituto Pensar Agropecuária, as pro-
postas que ora estão tramitando - PL 
3.887/2020, PEC 45 e PEC 110 – au-
mentarão significativamente a carga 
tributária,principalmente, para os pe-
quenos e médios produtores rurais.
   Destacamos alguns temas propos-
tos que precisam de uma análise mais 
detalhada, como, por exemplo: atual-
mente o produtor rural pessoa física 
não contribui diretamente com os se-
guintes tributos: PIS, Cofins, IPI, ISS 
e, em alguns estados, com o ICMS.    
    Contudo, com a aprovação da Re-

forma Tributária, que visa implantar 
o tributo único, os produtores rurais 
pessoa física passariam a ser taxados.
     A não incidência de tributos so-
bre os insumos agropecuários se-
ria prejudicada com o fim da tri-
butação diferenciada proposta na 
Reforma Tributária. Essa modificação, 
caso aprovada, provocaria a eleva-
ção nos custos de produção, desfavo-
recendo a competitividade do setor;
      O fim da desoneração tributária da 
cesta básica causaria um aumento no 
custo do produto em função da dimi-
nuição da margem de lucro. Com isso, 
ocorrerá  um aumento dos preços, cau-
sando impactos negativos não só para o 
setor agropecuário, mas também para 
as famílias brasileiras , pois significará 
aumentar os tributos sobre alimentos
    Resumidamente, as propostas que 
tramitam no Congresso Nacional de-
vem passar por uma profunda análi-
se crítica, pois: penaliza o setor rural; 
propõe transformar o produtor que 
hoje é pessoa física,  em pessoa ju-
rídica, onerando ainda mais os im-
postos, tributária dentre outros in-
sumos, máquinas  e equipamentos 
agrícolas,o que  resultará no aumento 
da carga tributária, na ordem de 17%.  
    Assim, solicitamos o apoio do pre-
zado Deputado/Senador, no sen-
tido de analisar e defender os in-
teresses dos produtores rurais. Na 
certeza de que Vossa Excelência envi-
dará todos os esforços para atender a 
nossa solicitação, firmamo-nos cordial.
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SELO ARTE PARA VAI SER CERTIFICADO PELA 
ADAGRI COM AVAL DE BOAS PRÁTICAS PELO 

SENAR
       Durante reunião do grupo 
de trabalho do Sistema FAEC/
SENAR, SEDET e ADAGRI, no 
dia 17 de outubro,  a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico 
e do Trabalho – SEDET definiu 
que o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural-SENAR/CE será 
o responsável pela certificação 
das Boas Práticas de Gestão do 
Selo Arte, enquanto a Agência 
de Defesa Agropecuária- ADA-
GRI será a responsável pelo re-
conhecimento da Certificação.
 O selo precisa ser certificado 
aos produtos alimentícios de 
origem animal que atendam aos 
requisitos próprios elaborados 
de forma artesanal, como quei-
jo, mel e linguiças. Para o presi-
dente da FAEC, Flávio Saboya, 
seguindo todas as medidas sa-
nitárias, o selo pode ampliar a 
margem de renda do produtor.
  O secretário executivo de agro-
negócio da SEDET, Silvio Car-
los Ribeiro, disse que o SENAR 
tem todas as qualificações téc-
nicas para fazer a Certificação 
das Boas Práticas Agropecuá-
rias, juntamente com a Agên-

cia de Defesa Agropecuária- 
ADAGRI, que acompanha de 
perto as ações de fiscalização.
Vilma Freire, Presidente da 
ADAGRI,  informa que o Selo 
está regulamentado pela Lei 
13.680 de 14-06-2018 e pelo 
Decreto 9.918 de julho de 2019 
do MAPA, que regulariza os 
produtos alimentícios de ori-
gem animal desde que sejam 
produzidos de forma artesanal.
  O superintendente do SENAR-
-CE, Sérgio Oliveira da Silva, 
assegura que o SENAR tem uma 
boa capilaridade em vários mu-
nicípios do Estado trazenda 
uma atuação reconhecida de 27 
anos na oferta de cursos de ca-
pacitação profissional rural e de 
promoção social, assegurando 
que essa será mais uma das ta-
refas importantes do Sistema.

    Técnicos da Companhia 
Nacional Nacional de Abas-
tecimento-CONAB do Ceará, 
acompanhados do Gerente 
de Operações José Afon-
so Cavalcante, estiveram no 
dia primeiro de outubro, em 
reunião com o Presidente da 
Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado do Ce-
ará- FAEC, Flávio Saboya.
     A reunião teve como fina-
lidade discutir a minuta de 
um convênio de cooperação 
com os Sindicatos Rurais fi-
liados à FAEC possibilitando 
a ampliação do acesso dos 
produtores rurais aos pro-
gramas da CONAB, via ca-
dastramento, especialmente 
ao Programa Milho- Balcão.
      Segundo o Presidente da 
FAEC, esse convênio vai des-
burocratizar o atendimento, 

facilitar o acesso dos produ-
tores que muitas vezes tem 
que se deslocar até 120 km 
para solicitar especialmente, a 
compra de milho, um produto 
de grande necessidade para o 
produtor  nordestino alimen-
tar o seu rebanho. O Gerente 
de Operações da CONAB dis-
se que a Instituição tem todo 
o interesse em realizar tal 
parceria com os Sindicatos da 
FAEC o mais rápido possível.
     Acompanharam o Gerente, 
o Assistente Técnico, José Gal-
dino Rabelo, e os engenhei-
ros agrônomos Rafael Elias 
Ramos e Cristina Bobrowski 
Diniz.  Participaram ainda, 
o vice-presidente da FAEC 
e Presidente do Sindicato de 
Ibaretama, Carlos Bezerra e o 
assessor especial, José Bezerra.

FAEC RECEBE COMISSÃO DA CONAB 

FACULDADE CNA ABRE DOIS NOVOS POLOS EM 
UBAJARA E QUIXADÁ  

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA  em 
parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária e Pecu-

ária do Ceará -FAEC e o Serviço Nacional de Aprendizagem Ru-
ral- SENAR-  abriu   dois (2)  novos polos da Faculdade CNA, 01 
em Ubajara e outro em Quixadá. Esses polos já estão habilitados e 
se encontram com suas inscrições abertas para o processo seleti-
vo 2021.1, ofertando os cursos de Gestão do Agronegócio, Gestão 
Ambiental, Processos Gerenciais e Gestão em Recursos Humanos. 
     A forma de ingresso se dará por meio de análise documen-
tal, sendo necessário encaminhar os seguintes documentos: 
Certificado/diploma de Graduação – OBRIGATÓRIO apenas para 
candidatos em 2ª graduação. b. Histórico do Curso de Graduação – 
OBRIGATÓRIO. c. Após a efetivação da matrícula, para Aproveita-
mento de Estudos será necessário registrar requerimento no Portal 
do Aluno e anexar Histórico e Ementas/Programas das Disciplinas 
Cursadas emitidos pela na instituição de origem. d. Observação: 
Não serão aceitas solicitações de análises para disciplinas com cré-
dito concedido, sem o histórico da IES onde foram originalmen-
te cursadas. Após a análise, o candidato aprovado receberá e-mail 
com as orientações para as próximas etapas, até a efetivação da ma-
trícula, devendo apresentar os demais documentos de exigência.
    

 O edital com maiores informações dos processos seletivos que 
iniciaram no dia 26/10/2020 e estão no seguinte endereço eletrôni-

co:www.faculdadecna.edu.br

OS POLOS: 
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FORMATURA DA PRIMEIRA TURMA DA FACULDADE 
CNA ALUNA DO POLO DE FORTALEZA FOI  A ORADORA 

    

A Faculdade CNA realizou a formatura virtual dos alu-
nos do primeiro semestre de 2020 dos cursos supe-

riores de Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em 
Gestão de Recursos Humanos e Tecnologia em Proces-
sos Gerenciais, na noite do dia 17 de outubro. A solenidade 
inédita graduou 33 estudantes de polos de ensino a distân-
cia (EaD) localizados nos estados de Mato Grosso, Ceará, 
Bahia, Paraíba e Pará e no Distrito Federal. Os formandos e 
convidados participaram de forma remota da cerimônia re-
alizada na sede da Faculdade CNA, em Brasília. O polo de 
Fortaleza diplomou 8 alunos e a aluna, Geruza Magalhães, 
do curso de Gestão Ambiental foi a oradora oficial do evento. 
   O diretor-geral da Faculdade CNA, André Sanches, desta-
cou a importância da instituição já oferecer a modalidade à 
distância antes do período da pandemia, o que permitiu que 
as atividades não fossem interrompidas em nenhum momen-
to. Ele reforçou o compromisso da instituição em formar pro-
fissionais qualificados para contribuir com o agro brasileiro.
     Representando o presidente da CNA, João Martins, o 
vice-presidente da Confederação e presidente da Federa-
ção da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catari-
na (Faesc), José Zeferino Pedroso, afirmou que o agro é 
um setor estratégico para o País e exige ciência, tecnolo-
gia, inovação e, especialmente, mão de obra qualificada.
     Patrono das turmas, o diretor-geral do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar), Daniel Carrara, lembrou 
que a Faculdade CNA faz parte de um projeto inovador e é 
a única instituição de educação do Brasil voltada exclusi-
vamente para o agro. No seu discurso, ele lembrou palavras 

que precisam ficar “gravadas” na mente dos formandos, 
como gestão, inovação, proatividade, capilaridade, vivên-
cia, empregabilidade e rastreabilidade. A paraninfa das tur-
mas, professora Juliana Matos, ressaltou que os estudantes 
formados levarão a marca de excelência e determinação 
que marcam o Sistema CNA/Senar. Ela lembrou que os no-
vos profissionais terão o desafio de trabalhar pelo meio am-
biente sustentável afinado com as boas práticas de produ-
ção e que processos bem gerenciados resultam em negócios.
   

 MENSAGEM DA ORADORA DA TURMA 

    
     Para coordenadora do 
Polo Fortaleza, Ana Kelly 
Cláudio, que é também 
Diretora Técnica do SE-
NAR-CE, foi um momento 
histórico para o SENAR e 
para os alunos  após con-
cluírem suas graduações 
em uma das faculdades 
mais conceituadas do Brasil.
      Os formandos do Polo 
de Fortaleza são: o presi-
dente de Sindicato Rural 

de Moraújo, Elder Aguiar, 
a servidora, Claudia Mota, 
a instrutora, Sandra Mala-
quias; e ainda, Rogério Ca-
bral de Lima, José Laercío 
de Moraes e Luis Carlos 
Miranda, e  Geruza Ma-
galhães, que foi escolhida 
como oradora oficial do 
evento,  o que para nós foi 
motivo de muito orgulho. 
    O Polo de Fortaleza já 
reiniciou as aulas deste 
ano, oferecendo cursos em 
quatro áreas: Gestão Am-
biental, Gestão do Agro-
negócio, Processos Geren-
ciais e Recursos Humanos. 
   Em 2021, terá  dois po-
los sendo um em Ubajara 
e outro em Quixadá aten-
dendo as regiões  da ser-
ra da Ibiaipaba e Sertão 
Central, respectivamente. 

    Primeiramente gostaria de agradecer a Deus, o 
grande Mestre e Criador do Universo, por essa rea-
lização. Sinto-me honrada por estar na condição de 
oradora e representar as turmas que se formam hoje. 
É muita responsabilidade que embala nossos cora-
ções e que  eu abracei de corpo e alma. Gratidão é a 
palavra que expressa a experiência dessa bela jorna-
da, que vivemos juntos, formando laços e contando 
com o incondicional apoio da família, dos colegas, 
dos amigos e dos colaboradores da Faculdade CNA. 
  Hoje é um dia de extrema alegria para nós. Devo lembrar 
que vivemos dias difíceis, mas a cumplicidade e interati-
vidade entre nós gerou uma rede de relacionamento que 
nos permitiu expressar os sentimentos de uma grande 

família. Esta Faculdade foi palco da nossa história, que 
completa um círculo de forma ímpar em nossas vidas. 
Fechamos com chave de ouro, superamos as dificuldades 
que a tecnologia nos impôs e a nova forma de estudar. 
       Sabemos das responsabilidades que nos acompa-
nham a cada momento de nossas vidas, e os desafios 
que temos desde o início do curso, tanto para respon-
der aos anseios e necessidades da sociedade como 
aos nossos. Foi um grande desafio escrever estas pa-
lavras para expressar o sentimento de todos e reme-
morar as experiências que tivemos. Assim, é muito 
difícil sintetizar e verbalizar tudo aquilo que gos-
taria de falar, recordar e registrar neste momento.

Juliana Matos, André Sanches e Daniel Carrara, participaram da solenidade vurtual 

COORDENADORA DESTACA A IMPORTÂNCIA 
DA FACULDADE CNA 
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DEPOIMENTOS DOS FORMANDOS
     O que me motivou a cursar processos geren-
ciais  foi principalmente ter uma visão sistêmica 
e multidisciplinar das áreas, buscando a me-
lhoria, a qualidade e a inovação das ações  que 
agregam valor a instituição. A importância de 
um processo dentro de uma organização e o 
passo a passo de como os gestores podem me-
lhorar a dinâmica de uma organização, para que 
ela atinja o objetivo estratégico, a sua missão.  
     A Faculdade CNA, por meio do sistema EAD, 
viabilizou-me conciliar a rotina de trabalho, 
com uma experiência muito gratificante de co-
nhecer  todos os processos que permeiam uma 
organização, aprender desde planejamento es-

tratégico,avaliação e gerenciamento de pessoas, 
diagnosticar os desafios e oportunidades das em-
presas agroindustriais; Analisar a logística dos 
mercados agroindustriais, bem como, as estraté-
gias e políticas voltadas para a gestão do agrone-
gócio.  O que nos faz ser grandes é não perder o 
futuro de vista. Além disso, o que nos movimen-
ta é a vontade, o desejo de querer ser. É chegar 
a um ponto, fincar a bandeira da conquista e, 
neste instante, começar a buscar outros portos.

Ana Claudia Mota 
Processos  Gerenciais 

    Adquirir uma formação su-
perior mudou muito meu con-
ceito em relação a vida urbana, 
pois proporcionou-me à não só 
refletir uma melhor qualida-
de de vida na área rural como 
também aprimorar os meus 
conhecimentos profissionais.  
     A faculdade motivou-me a 

mudanças, houve um quebra de 
paradigmas tanto no lado pes-
soal como profissional, ou seja, 
rompeu conceitos, estilos de 
vida, o modelo de pensamento 
arcaico o qual tinha antes da gra-
duação mudou completamente. 
Mas, mais do que isso, é também 
uma oportunidade de recomeço 

há fazer outros cursos de certifi-
cações nas áreas do agronegócio 
e ampliar cada vez os meus co-
nhecimentos para ser um profis-
sional melhor para o mercado.

Luis Carlos Miranda
Gestão Ambiental

A chance que eu tanto espe-
rava chegou quando recebi no 
meu celular, uma mensagem 
mostrando os cursos de nível 
superior da Faculdade CNA, 
logo duas coisas me chamaram 
a atenção: o nome do SENAR 
e o valor da mensalidade com 

50% de desconto, isso signifi-
cou muito pra mim, pois logo 
entendi que uma instituição 
reconhecida nacionalmente no 
setor rural estava dando opor-
tunidades para os milhões de 
Rogérios assim como eu, de 
se preparar e se formar num 

curso superior, podendo ago-
ra depois de formado, buscar 
um novo rumo, com o reco-
nhecimento que me é devido.

Rogério Cabral de Lima
Gestão Ambiental 

  Sabemos que não é possível contar as inúme-
ras histórias, e chego a ficar em dúvida se falo do 
passado, do presente ou do futuro. Mas preciso 
destacar ao menos algumas das experiências que 
mudaram nossas vidas, na Faculdade e no dia a 
dia.  No desafio da educação a distância, passa-
mos muito tempo juntos, fisicamente distantes,  
mas tão próximos pelas nossas relações de ami-
zade. Por isso, a maior parte desses últimos anos, 
dia após dia, vivemos o que viveríamos numa fa-
culdade presencial: mudamos de humor, nos de-
sesperamos com provas e trabalhos, criamos gru-
pos e vimos as famosas panelinhas acontecerem. 
Podemos comparar nossa instituição ao cor-
po humano, tendo como um de seus principais 

órgãos ativos o coração tecnológico, que in-
terligou as redes de conhecimento e interação 
dos mais diferentes lugares e realidades, com 
os estudantes e parceiros do agronegócio. Esse 
coração contou com a atenção e constante ma-
nutenção na conectividade de nosso especialista 
Jonathan, e da sensibilidade e ligação com esse 
coração da professora Juliana. Certas frases 
nunca sairão de nossas memórias:  A profes-
sora Fernanda Matos em suas apresentações 
sempre fala: “Aprender é, antes de tudo, uma 
alegria’’; E quem não lembra da aula do profes-
sor Joaci levando parte de sua casa para expli-
car: “O antes, dentro e depois da porteira”; A 
professora Juliana com aqueles dedinhos dizen-

do: “Conservar é mais barato que recuperar”; 
Professor Alberto: “É muito importante desta-
car o papel do planejamento em todos os setores 
da propriedade” e a célebre frase do Professor 
Kitajima “ Bem, meus caros, fiquem atentos a 
todos os detalhes”. E, assim, poderíamos pas-
sar um bom tempo rememorando as frases em-
blemáticas de nossos queridos mestres. Essas 
marcas registradas levaremos sempre conosco.

Gratidão a todos!!!

Geruza Magalhães Rocha
Formanda de Gestão Ambiental 

        O Curso de Gestão de Recursos Huma-
nos, o qual ora concluo, dotou-me de infor-
mações novas para aplicar novas técnicas à 
gestão de pessoas. Toda organização, que se 
preze, deve considerar o potencial humano 
como força motriz para alavancar o seu de-
senvolvimento. Pessoas motivadas e capacita-
das produzem mais e proporcionam maiores 
produtividades às empresas. Vislumbra-se 
que, neste cenário de pandemia e pós-pande-

mia, o agronegócio vem se firmando, cada vez 
mais, vigoroso para a geração de trabalho e 
renda e o fortalecimento de nossa economia. 
   As instituições que focarem na qualifi-
cação de seus recursos humanos, especial-
mente, a mão-de-obra no campo, terão mais 
êxitos e potencial de crescimento elevado. 

Elder Aguiar
Gestão  em Recursos Humanos

CONTINUAÇÃO DA MENSAGEM 
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  Falar sobre a importância do cur-
so de Tecnologia em Gestão Ambiental a 
essa altura da minha vida? Foi essencial!!! 
    A experiência dos docentes da faculdade CNA, 
o desprendimento, a dedicação e o comprome-
timento em transmitir os conhecimentos nos 
fizeram chegar a esse momento... a graduação. 
Agora sinto-me mais preparada para os de-

safios que sei que iremos enfrentar no agro.
Gratidão a todos que fazem parte da faculdade 
CNA parceiros no meu sonho, sinto-me honra-
da em fazer parte dessa 1ª turma de graduados, 
guardarei vocês com carinho em meu coração.

Sandra Paula Malaquias dos Santos
Tecnóloga em Gestão Ambiental

39 CONCLUDENTES DO CURSO TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO 
RECEBEM DIPLOMA DO SENAR

     

 Na última semana do mês de setembro, 39 alunos concludentes 
do Curso Técnico em Agronegócio – Rede e-TeC/SENAR,  das 
turmas 2017.1 e 2017.2, dos Polos de Apoio Presencial de Qui-
xeramobim e Quixadá, receberam das mãos da equipe da Coor-
denação Regional do curso, dos Polos de Apoio Presencial e dos 
presidentes dos respectivos sindicatos seu Diploma de conclu-
são de Curso. A colação de grau estava planejada para aconte-
cer no mês de junho, durante a XXIV edição do PECNORDES-
TE, mas devido a pandemia o evento teve que ser cancelado.
    Apesar do agendamento antecipado para evitar aglome-
rações, da ausência de apertos de mãos e abraços, o sorriso 
mantinha-se presente atrás das máscaras de cada um destes 
alunos, que são os primeiros a concluírem o curso de nível 
técnico de nível médio de modalidade à distância oferecido 
pelo SENAR  nos municípios de Quixadá e Quixeramobim.   
     Após dois anos de estudo e árduo trabalho recebem o do-
cumento que os habilitam a trabalhar na aplicação dos pro-
cedimentos de gestão e de comercialização do agronegó-

cio, visando os diferentes segmentos e cadeias produtivas da 
agropecuária brasileira, observa a Coordenadora Técnica Es-
pecial do SENAR-Regional Rede e-Tec, Carolina Machado.
    Os alunos concludentes das turmas 2017.1 e 2017.2,  oriun-
dos dos Polos de Cascavel e Fortaleza e os que não tiveram a 
oportunidade de receber na semana passada, devem agendar 
a sua vinda a sede do SISTEMA FAEC/SENAR  através do 
link:http://senarce.org.br/novo/agendamento-certificados/.

SOBRE O CURSO 
      O curso Técnico em Agronegócio – Rede e-TeC/SENAR/
AR-CE  tem duração de dois anos, é semi-presencial e atual-
mente conta com um Polo de Apoio Presencial em Fortaleza. 
Maiores informações acessar o site do Sistema FAEC/SENAR: 

http://senarce.org.br/novo/.

Cursar gestão ambiental na FCNA me fez 
conhecer o leque de oportunidades que 
ainda temos para atuar na área ambiental, 
especialmente no setor do agronegócio, 
que está em crescimento no nordeste como 
um todo. O curso além de ter excelente 
professores é focado na atuação no mer-
cado de trabalho. Além disso o fato de ser 

EAD me deu a oportunidade de poder as-
sistir as aulas de onde eu estiver, podendo 
assim conciliar com minha outras ativida-
des. Fiz e recomendo os cursos da FCNA.

JOSÉ LAÉCIO DE MORAES
GESTÃO AMBIENTAL
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DEFESA AGROPECUÁRIA SERÁ O TEMA DO AGRINHO 2022
    

 

    O Sistema FAEC/SENAR e a Coordenação Estadual do 
Programa AGRINHO já definiram a temática do ano de 
2022, do Programa AGRINHO. Em uma reunião realizada 
no dia 8, na sede do Sistema, com a participação de repre-
sentantes da Agência de Defesa Agropecuária – ADAGRI 
e da  Secretaria  Estadual de Desenvolvimento Econômi-
co e Trabalho-SEDET, ficou  definido que o tema  será “De-
fesa Agropecuária”,  envolvendo a defesa vegetal e animal.
   A partir de agora, os técnicos do SENAR e da ADA-
GRI irão formar um grupo de trabalho para  elabo-
rar a programação das atividades, inclusive, a elabora-
ção das cartilhas, disse a Diretora Técnica Kelly Claúdio.
   A presidente da ADAGRI, Vilma  Freire, disse que o Progra-

ma AGRINHO agrega valor ao trabalho de defesa agropecuá-
ria, na medida que levaremos ao público que são nossos produ-
tores e precisam de amplo conhecimento sobre os programas 
ofertados pela ADAGRI, por isso é muito importante  essa 
parceria com o Sistema FAEC/SENAR, ressaltou Vilma  Freire.
      Para o Superintendente do SENAR, Sérgio Oliveira da 
Silva, Saúde Animal é um tema importante, pois represen-
ta segurança, tanto para o proprietário, como para a popula-
ção de um modo geral, que consome os produtos de origem 
animal,  e as crianças e adolescentes do programa AGRINHO 
são importantes vetores de divulgação junto aos seus pais. 

CNA E FAEC JUNTAS NA CAMPANHA 
PELA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

“Trabalhamos para le-
var Assistência Técnica 
e Gerencial ao Campo, 
para facilitar o Cré-
dito e para abertura 
de novos mercados.”

“Trabalhamos para 
aproximar produtores e 

consumidores”

  Estas são algumas das 
mensagens  que a Con-
federação da  Agricultu-
ra e Pecuária do Brasil 
-CNA e a FAEC estão 
levando as produtores 
rurais cearenses com a 
finalidade de conscienti-
zá-los  sobre a importân-
cia da Contribuição  Sin-
dical que são revertidos  
em serviços prestados.

     O dia D de contri-
buição voluntária será  
4 de dezembro, mas 
o produtor que dese-
jar contribuir com seu 
Sindicato já pode fa-
zer o recolhimento. 
     O boleto de paga-
mento está disponível 
no site da CNA, mas 
pode ser fornecido tam-
bém pelo Departamento 
Sindical da FAEC pelo 
telefone: 3535-8011.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
      Em 2020,  o Programa Agrinho  sofreu uma interrupção 
devido a  pandemia do coronavirus .Embora alguns municí-
pios tenham realizado várias ações de forma remota , a for-
mação dos professores na temåtica: o Agrinho de mãos dadas 
com o Cooperativismo”,  foi concluída no dia 10 de outubro, 
também de forma remota  A coordenação Estadual do Pro-
grama está trabalhando com a meta de conclusão  das ativida-
des em agosto de 2021, quando deverá ocorrer a entrega das 
premiações dos concursos.  Este é o 18o ano de atividades do 
Agrinho e a comemoração deve acontecer em grande estilo.

       Dando continuidade às mobili-
zações, sensibilizações e pré-cadas-
tramentos das propriedades rurais 
para atendimento através do Projeto 
de Desenvolvimento do Nordeste-A-
groNordeste, do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento-
-MAPA,  cuja assistência técnica e 
gerencial-ATeG, está sendo feita pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural-SENAR, o Superintendente 
do SENAR, Sérgio Oliveira, cum-
priu uma movimentada agenda de 
visitas a vários municípios cearen-
ses. Acompanhe nos meses as visitas 
realizadas em setembro e outubro : 
OUTUBRO 
01 e 02/10 – Jaguaribe: Participar de 
reunião de Estruturação das cadeias 
produtivas artesanais de queijo capri-
no e queijo coalho nos territórios do 
Cariri e Vale Jaguaribe. 
15 e 16/10 – Russas: Visita ao Projeto 
Cajucultura de Alto Desempenho no 
Estado do Ceará, instalado na empre-
sa Frutacor no município de Russas. 

23/10 – Banabuiú: Realizar mobiliza-
ção, sensibilização e pré-cadastramen-
to das propriedades rurais do Projeto 
AGRONORDESTE – ATeG. 
28/10/2020 – Morada Nova: Realizar 
reunião de mobilização, sensibilização 
e pré-cadastramento das propriedades 
rurais do Projeto AGRONORDESTE 
– ATeG. 
30/10 – Ibaretama: Realizar visita à 
propriedade Fazenda Pirangi, a con-
vite do Sindicato Rural de Ibaretama 
e a Empresa Piranji Aquicultura. (a 
realizar) 
SETEMBRO 
08 e 09/09 – Jaguaretama e Limoeiro 
do Norte: Realizar reunião de sensi-
bilização, mobilização e pré-cadastro 
das propriedades rurais, no âmbito do 
Projeto AGRONORDESTE.

SUPERINTENDENTE DO SENAR FAZ NOVAS 
MOBILIZAÇÕES PARA O PROGRAMA AgroNordeste/ATeG



O pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Agroindús-
tria Tropical da Embrapa- CNPAT, e doutor em agronomia 

João Pratagil de Araújo, apresentou no dia 29 de outubro,  duran-
te a retomada das reuniões presenciais do Pacto de Cooperação da 
Agropecuária Cearense- AGROPACTO um completo diagnóstico 
da agropecuária cearense, incluindo os 99 anos da política agro-
pecuária do Ceará desde 1921, a criação do Pacto de Cooperação 
do Ceará, em 1991, no governo Ciro Gomes, capitaneado pelo 
presidente do CIC, Amarilio Macedo. Segundo Pratagil Araújo, 
na sua gestão Torres de Melo promoveu a condução e dissemina-
ção da missão maior que é ser um agente catalisador de energias 
e de pessoas, nas regiões produtoras do Estado do Ceará, que está 
tendo continuidade há 10 anos , pelo presidente Flávio Saboya.
     Sua palestra com o tema AGROPACTO: 25 ANOS – A visão de 
futuro 2020 e novas perspectivas para o futuro até o ano de 2050, 
trouxe algumas informações que considera estratégicas e relevantes 
como uma retrospectiva histórica, os fundamentos que originaram 
o AGROPACTO que se inspirou no Pacto de Cooperação do Ceará, 
onde tivemos todo um processo de construção coletiva, de pautas 
que eram importantes para o desenvolvimento sustentável do Ceará.
    Em todas as áreas da economia, agricultura, agroindústria, tu-
rismo, educação e ciência e tecnologia, que são áreas estratégicas 
para o nosso desenvolvimento, mostramos que o Pacto foi pionei-
ro para o planejamento estratégico com visão de futuro para o ano 
de 2020 e de como se sonhou um Ceará com um desenvolvimento 
sustentável, sem miséria e analfabetismo, com uma agropecuária 
sustentável, setores econômicos bem desenvolvidos e uma cultu-
ra exportadora que compõem todos os elementos que devem ser 
âncora para a geração de emprego, renda e maior equidade social.
     Conforme disse Dr Pratagil, o AGROPACTO se inspirou nessa 
experiência e se desenvolveu nesses 25 anos e nesse período tive-
mos outras visões de futuro desenvolvidas através de três Conferên-
cias de Busca de Futuro que são a própria Conferência do Pacto de 
Cooperação do Ceará, depois a Conferência de busca de futuro da 

Agroindústria Tropical, também com o horizonte do ano de 2020, 
e mais recentemente, a Conferência de Busca de Futuro da fruti-
cultura irrigada, com o horizonte de realização até o ano de 2026.
      Nessa análise, que eu fiz, eu procurei avaliar se as realizações 
do Pacto de Cooperação obtiveram sucesso e nós constatamos que 
nas 33 visões de futuro, apenas uma se consolidou 100% que foi a 
fruticultura, como uma atividade exportadora, associada a outras 
iniciativas, que se concretizaram, mas não 100%, como a questão 
da agricultura irrigada, da irrigação, e a infraestrutura, porém ain-
da falta consolidar todas essas estruturas trazendo comunicação, a 
internet para o campo, a digitalização da agricultura e outros fato-
res, que deixam ainda em dívida como: a reforma agrária, a agro-
-ecologia,o desenvolvimento sustentável, que foram áreas que não 
tiveram um desempenho aceitável e satisfatório e ainda estão no 
início de uma ideia plantada pelos seus planejadores, disse ele.
      Então, nós temos ainda muito a realizar e a minha proposta para o 
AGROPACTO e para a Federação de Agricultura e Pecuária do Ceará 
é para aproveitem esses planejamentos estratégicos que estão disponi-
bilizados para que se alinhem com o governo do Estado, a academia, 
universidades, institutos e centros de pesquisas e os empreendedores 
que atuam na agropecuária, logística e exportação para que possa fa-
zer os 30 anos que nos distancia de 2050, em 5 anos, para que a gente 
possa realmente fazer uma revolução verde no estado do Ceará plan-
tando a sustentabilidade com uma economia desenvolvida e igual 
para que todos os cearenses possam desfrutar da pontecialidade do 
crescimento econômico e socia, destaca o pesquisador João Pratagil.

Sistema de Inovação da Agropecuária Cearense 
Nestes 25 anos surgiram os seguintes órgãos:

 
- Instituto Agropolos  

- PADETEC 
- Instituto Federal de Educação 

- A Embrapa- CNPAT 
- As Câmaras Setorias e Temáticas da ADECE  

- A Brook Logística- 
-Abrafrutas 
- CENTEC  
- UNILAB  

 
“Na avaliação do Pacto de Cooperação constatamos que  dos 33 visões 
de futuro apenas uma se consolidou 100% que foi a fruticultura, como 

atividade exportadora, associada à outras iniciativas que se concre-
tizaram , mas não 100% como a questão da agricultura irrigada, a 
infraestrutura , faltando consolidar a comunicação e a internet no 

campo , a digitalização da agricultura, a agroecologia e desenvolvi-
mento sustentável.”   

João Pratagil Araújo  
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25 anos

JOÃO PRATAGIL ARAÚJO APRESENTA PESQUISA COM VISÃO DE 
FUTURO PARA AGROPECUÁRIA CEARENSE
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25 anos

EMBRAPA APRESENTA NOVO SISTEMA DE PRODUÇÃO PARA CAJU 
AUMENTANDO EM ATÉ TRÊS VEZES A PRODUÇÃO

   
O engenheiro agrônomo e pesquisador na área de fitotecnia da EM-
BRAPA Agroindústria Tropical-CNPTA, Afrânio Arley Montene-
gro  apresentou  o trabalho de pesquisa  sobre  “Produção de Caju 
em sistema Superadensado” no dia 13 de outubro,  na reunião do 
Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense-AGROPACTO.
“Estamos apresentando um novo sistema de produção de caju 

que ao contrário do convencional, que  tem um adensamen-
to com 204 plantas por hectare , esse novo sistema eleva o núme-
ro de plantas por há para 833 cajueiros.” Disse  Arley Montenegro.
Segundo ele, o superadensamento pode aumentar em até três 
vezes a produção de castanha chegando de 3 a 4/ton por hec-
tare e a do pedúnculo, de 30 a 40 ton por hectare.  Ao exem-
plificar  o superadensamento o pesquisador da Embrapa dis-
se que em 2 hectares, seria necessário   em média 1.700 plantas 
por hectare e  no caju convencional,  408 plantas por hectare.
    Arley Montenegro informou que essa pesquisa se iniciou há  três 
anos com 18 experimentos, mas ainda há necessidade de pelo menos 
mais 2 anos de pesquisa de  campo. Da reunião presencial coorde-
nada pelo presidente da FAEC, Flávio Saboya, paritiparam o analis-
ta do SEBRAE, Paulo Jorge Mendes, a  gerente de Desenvolvimento 
territorial, Jeânia Gomes,  o coordenador de Recursos Hídricos da 
SEDET, Erildo Pontes, o superintendente do SENAR,  Sérgio Oli-
veira e o pesquisador aposentado da  Embrapa, José Ismar Parente. 

DEBATE SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA COM O ECONOMISTA 
LAURO CHAVES NETO

A convite da Federação da Agricultura e Pecuária do Esta-
do do Estado do Ceará- FAEC, o economista Lauro Cha-

ves Neto, fez uma  palestra no dia 27 de outubro, no AGRO-
PACTO, sobre a Reforma Tributária sem penalizar o campo.
Para Flávio Saboya, a proposta da Reforma Tributária está preo-
cupando todo o setor agropecuário, as Federações do Brasil e a 
CNA, pois da forma como está  sendo colocada poderá aumentar 
os custos para o produtor em até  17%. A reforma propõe  tam-
bém, transformar o produtor  pessoa física em pessoa jurídica,  
tributar  os insumos, máquinas e equipamentos, “isso é tributar 
comida”, destacou.  No final  da reunião,  o Presidente da FAEC co-
municou que  está  encaminhando   uma solicitação de apoio aos 
22 deputado federais e aos três senadores  que compõem a banca-
da cearense no Congresso Nacional,  para que  essa proposta  pas-
se por um exame profundo, pois penaliza muito o setor rural.
    Para Lauro Chaves, a Reforma Tributária é necessária, visto 
que, no Brasil, temos um sistema muito injusto e regressivo cen-
trado no consumo, temos que ter um regime diferenciado assim 

como existe em todos os países desenvolvidos do mundo, e é im-
portante destacar que alguns alimentos e as cestas básicas já são 
exemplos de impostos, mas o setor ainda é muito penalizado pela 
questão do crédito tributário, em razão de que, muitos fertilizan-
tes e defensivos  químicos já vêm com uma alta carga tributária.  
      O que se tem a fazer é pressionar o Congresso para obter um 
sistema tributário que favoreça o desenvolvimento da agropecuária.
Três pontos que podemos destacar da reforma é a simplificação tribu-
tária, pois na agropecuária temos uma boa parte de pequenos e médios 
produtores,  precisamos gerar menos custo de burocracia, a facilitação 
do crédito tributário, uma vez que, muito desse crédito não é usado 
porque o produto acaba ficando isento e a completa desoneração das 
exportações, tendo em vista que, 40% das exportações são do agrone-
gócio então é necessária à completa desoneração, disse Lauro Chaves.
Lauro Chaves disse também que a Reforma Tributária precisa tra-
balhar a desoneração da produção, da inovação, da exportação e da 
classificação dos produtos. E informou que existem três (3)  propostas 
de Reforma Tributária:  a PEC- 110 do Senado federal , que extingue 
9 impostos , a PEC 45 da Câmara Federal, que extingue 5 impostos 
e a proposta do executivo, que unifica vários  impostos e cria outro.  
    Segundo ele,  expectativa é que a reforma tributária saia no pri-
meiro ou segundo semestre de 2021,  para a melhoria do setor 
agropecuário do Ceará e de todo o país. O economista aproveitou 
para destacar o papel do Sistema “S”, especialmente do SENAR, 
que promove a capacitação do produtor rural e de sua família. Os 
produtores precisam produzir mais com qualidade para gerar 
mais renda, ter competitividade e trabalhar mais o cooperativis-
mo, só vão conseguir isso através da educação. e o  Sistema  S faz 
muito bem esse papel, já trabalhei como consultar para o Sebrae e 
hoje,  estou  como assessor  técnico no Centro Industrial do Ceará.
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ELEIÇÕES SINDICAIS
 NOVEMBRO/DEZEMBRO 

2020

BEBERIBE - 22.11 
AURORA - 28.11

JAGUARIBE 11.12

        Sindicato Rural de Quixadá, eleição em 18/09/2020, 
mandato 2020/2023, eleito presidente, o produtor ru-
ral, José Amilcar de Araújo Silveira. Presentes ao even-
to como convidados o presidente da FAEC e sua dire-
toria, os presidentes dos sindicatos da Região do Sertão 
Central e representantes de instituições do agronegócio.

    

 Sindicato Rural de Trairí, eleição em 21/09/2020, mandato 
2020/2023, foi reeleito presidente, o produtor rural, Antonio 
Clodoveu Pinheiro Andrade Filho. Presentes a eleição, o diretor 
de administração e finanças da Federação, Carlos Bezerra Filho. 

  Reativação das ações e eleição do Sindicato Rural de San-
ta Quitéria em 19/10/2020 com a presença da Federação 
da Agricultura, na pessoa do diretor, Carlos Bezerra Filho e 
do agente sindical, Henrique Matias, que presidiu os traba-
lhos da eleição. O Gestor Municipal e produtor rural, Tomás 
Antonio Albuquerque de Paula Pessoa prestigiou o even-
to e exerceu o seu direito de voto, colocando-se à dispo-
sição da classe produtora para regularização da entidade. 

         Sindicato Rural de Sobral, eleição em 26/10/2020, re-
eleito a presidência, o produtor rural, Franscisco Reginaldo 
Rocha Filho, mandato 2020/2023. Presentes ao evento, o vi-
ce-presidente da região Norte e presidente do Sindicato Ru-
ral de Coreaú, Emerson Pinto Moreira acompanhado do seu 
vice-presidente, José Pinto de Albuquerque e os presidentes 
dos Sindicatos Rurais de Cascavel e Moraújo, respectivamente, 
Paulo Helder de Alencar Braga e Elder Albuquerque Aguiar.

ELEIÇÕES SINDICAIS 

DECLARAÇÕES DE ITR- IMPOSTO TERRITO-
RIAL RURAL/2020  

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará–FAEC, através do

seu Departamento Sindical, realizou no mes de setem-
bro, a entrega de 403 declarações de ITR dos seus con-

tribuintes, ressaltando que esse serviço prestado por 
esta entidade é anual, sem ônus para o produtor rural e 

executado pela técnica, Jucileite Nogueira. 

O Sistema FAEC/SENAR/SINDICATOS parabeniza todos os presidentes 
eleitos e suas respectivas diretorias, na certeza de que teremos profícuas

 gestões no Sistema Sindical. 
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PRESIDENTES DE SINDICATOS RURAIS E VICE-PRESIDENTES  REGIONAIS DA 
FAEC 

ANIVERSARIANTES - OUTUBRO 

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

 Municipio              Presidente                 Fone 
ARACOIABA 

BARREIRA 

BATURITÉ 

CAUCAIA 
CANINDÉ 

MARANGUAPE 

Jonas Campelo Nogueira

José da Rocha Barbosa   

Jorge Luis A. Correia

Ricardo Bezerra Nunes 
Fco.Celso C. Secundino

(85) 99744.2706

(85) 99174.7667

(85) 99242.1232

(85) 99812.7656

(85) 99719.0000

 Municipio              Presidente                 Fone 
ARACATI 

BEBERIBE

CASCAVEL 

HORIZONTE 

Antonio Kaminski Alves

Luiz Hildemar Colaço

Paulo Helder de Alencar 
Braga

Francisco José de Sousa 

(88)997401113

(85) 99116.3192

(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 
SANTA 
QUITÉRIA

Emerson Pinto Moreira

Mário David Ferreira Dias

José Tupinambá V. Junior

Elder A. Aguiar 

Paulo Ercy Araújo 

Francisco Reginaldo R. Filho  

José Franscisco de Paiva

(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

(88) 99690.0222

 Municipio              Presidente                 Fone 
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

José Amilcar de A. Silveira

Airton Carneiro 

Maria Elizabeth M. Saraiva

(85) 99965.0181

(85) 99198.9826

(88) 99493.2726

(88) 99773.9977

(85) 99983.4445

(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

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 
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 
MANGABEIRA 

MAURITI 

MILAGRES

José Maria R. de Macedo 

Fco Fernandes 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 

José Alriberto Pinheiro

(88) 99613.6404/ 
98113.8922
(88) 99742.0403

(85) 99771.9658

VICE PRESIDENTE REGIONAL: EXPEDITO DIÓGENES FILHO (JAGUARETAMA)

EMERSON PINTO 
MOREIRA - 09.10 - 

COREAÚ

FRANCISCO CELSO 
CRÍSÓSTOMO - 20.10 - 

CANINDÉ

ELIZABETH MEDEI-
ROS SARAIVA - 27.10- 
SENADOR POMPEU 
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  Quatrocentos e quarenta dois (442) produtores e produto-
ras rurais cearenses de diversos municípios do Estado do 

Ceará foram qualificados pelo Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural- SENAR-CE somente no mês de outubro de 2020, sen-
do 290  em vários cursos de FPR-  Formação Profissional Ru-
ral, 127 em cursos de  Promoção  Social e 25 em Inclusão Digital. 
   As informações são da Diretoria Técnica do SENAR, atra-
vés da Coordenadoria de Formação Profissional Rural e Promo-
ção Social e são todos gratuitos. Os cursos mais procurados esse 
mês foram Trabalhador em Apicultura, Manutenção de Tratores 
Agrícolas e Administração da Propriedade em Regime Familiar. 
CURSOS FPR 
Acompanhe os cursos ofertados na área de FPR em 23 municípios:
-Trabalhador na operação e operação de Motosserras: Cascavel, Viço-

sa do Ceará, Chorozinho, Milhã
- Trabalhador em Ovinocultura (Manejo Sanitário): Trairi 
- Trabalhador na Bovinocultura de Leite (Manejo Alimentar):  Cariré 
- Trabalhador na Bovinocultura de Leite (Inseminação Artificial de 
Bovinos): Quixadá, Aurora 
- Casqueamento de Caprinos: Itapipoca 
- Trabalhador na Ovinocultura: Assaré 
- Trabalhador na Manutenção de Tratores Agrícolas: Russas, Morada 
Nova, Cedro e Viçosa do Ceará  
-Trabalhador na Doma Racional de Equídeos: Banabuiu e Tamboril, 
-Trabalhador na Avicultura Básica: Iguatu, Pires Ferreira 
-Trabalhador na Apicultura: Jaguaretama, Quiterianópolis, Lavras da 
Mangabeira 
-Trabalhador na Oleicultura Básica: Caucaia e Milagres
-Trabalhador na Oleicultura Orgânica: Quixadá
PROMOÇÃO SOCIAL 
Na área de Promoção Social foram ministrados cursos para 127 
participantes, em 08 (oito) municípios, com 312 horas/aula, nas 
seguintes categorias: Produção Artesanal de Pães: Viçosa do Ce-
ará, Produção Artesanal de Produtos Derivados de Frutas: Crato, 
Aproveitamento do Caju na Alimentação Humana: Martinópolis, 
Itarema e Ibaretama, Trairi, Aproveitamento do Leite na Alimentação 
Humana: General Sampaio e Mauriti. 
INCLUSÃO DIGITAL 
A inclusão digital dos produtores rurais e de suas famílias vem sendo 
uma grande preocupação do Sistema FAEC/ SENAR, através da ofer-
ta  do curso de Informação Básica para o homem do campo.no mês 
de outubro foram realizados cursos nos municípios de Jaguaretama, 
Barreira e Senador Pompeu, com 25 participantes. 

SAIBA MAIS: Informações sobre os cursos ofertados pelo SE-
NAR-, www.senarce.org.br. 85-35358024 Procure o Sindicato Ru-
ral de sua cidade ou o mais próximo dele. Os cursos são gratuitos.  

     Produtores rurais dos municí-
pios de Quixeramobim, Quixadá, 
Quixelô, Cedro, Choró, Mom-
baça e Ibaretama, participaram 
no mês de outro de oficinas de 
capacitação, com vista a atender 
a demanda do Programa AGRO-
NORDESTE/ ATeG /SENAR.
   O Coordenador Técnico 
Especial do SENAR, Lauro 
Ramos Torres de Melo, re-
alizou na última semana de 
outubro, uma supervisão das 
ações dos técnicos de campo  

nestes municípios, benefician-
do cerca de 120 produtores. 
No total, o SENAR está reali-
zando 56 oficinas em diversas 
cadeias produtivas, benefician-
do 1.120 produtores. Em Iba-
retama, Choró, Quixadá, Mi-
lhã, Morada Nova e Ibicuítinga 
(bovinocultura - qualidade do 
leite) e em Cedro, Quixeramo-
bim, Mombaça, Iguatu, Qui-
xelô e Jucás (sobre apicultura).
As oficinas prosseguem no mês 

de novembro. 

 59 OFICINAS  PARA ATENDER DEMANDA DO AGRONORDESTE

AGRONORDESTE MOBILIZA MAIS 85  GRUPOS 
COM  2.550 0 PRODUTORES

    O Programa AgroNordeste 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento-MA-
PA, executado no Ceará com a 
Assistência Técnica e Gerencial- 
ATeG do SENAR, já mobilizou 
112 grupos de produtores em 
diversas cadeias produtivas do 
agronegócio, dos quais 59 gru-
pos já estão totalmente implan-
tados em 45 municípios, e o res-

tante  está em fase avançada de 
implantação, beneficiando 1.768 
produtores e empregando dire-
tamente 59 técnicos entre en-
genheiros agrônomos, técnicos 
agrícolas e médicos veterinários. 
   Até o final deste ano, mais 85 
turmas serão implantadas em 
diversos municípios, fechan-
do a meta de 144 turmas, que 
atenderão a 4.320 produtores.

Oficina de Trabalhador na Apicultura, em Cedro 

SENAR QUALIFICA 442 PRODUTORES SOMENTE NO MÊS DE  OUTUBRO


