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GESTÃO 2018-2021
Presidente da FAEC
Rodrigo Diógenes Pinheiro
presi@faec.org.br

A

ssumimos interinamente desde o dia 9 de fevereiro, a presidência da Federaçāo da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará
e do Conselho Administrativo do SENAR, com o afastamento por motivo
de Saúde e, depois, pelo falecimento
no dia 21 de fevereiro, do entāo presidente Flávio Viriato de Saboya Neto.
Já no dia 16 de marco, fomos eleito
pelo Conselho de Representantes da
FAEC, para concluir o mandato atual
que se encerra em dezembro de 2021.
Ocupavamos anteriormente, o cargo de primeiro vice-Presidente da
FAEC, originário que somos do Sindicato Rural de Beberibe, onde fomos
presidente. Para os que ainda nāo me
conhecem, gostaria de me apresentar e falar um pouco de nossas metas, dando assim , prosseguimento
à gestāo iniciada há três anos atrás.
Nasci no dia 23 de fevereiro, na cidade de Fortaleza, tenho 45 anos,
sou formado em engenharia agronômica pela Universidade Federal
do Ceará- UFC , fui estagiário da
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Embrapa-Agorindústria Tropical,onde comecei a me interessar pelas
pesquisas sobre a cultura do cajueiro. Depois passei a ser consultor do
Sebrae-CE na área da cajucultura e,
consultor Internacional na África,
um dos maiores produtores de caju
do mundo juntamente com a Índia.
Em 2018 e 2019 , a convite do
presidente Flávio Saboya coordenamos o Seminário Nordestino de
Pecuária- PECNORDESTE- realizado pelo Sistema SENAR/SENAR/
SEBRAE há 23 anos. Em 2019, coordenamos também, o AGRI PEC
CARIRI, numa parceria com o Instituto Federal de Educaçāo do Crato.
Entre as nossas metas como presidente desta importante Instituiçāo , estāo o
fortalecimento da cadeia produtiva da
cajucultura , a retomada das reuniões
do Pacto de Cooperaçāo da Agropecuària Cearense-Agropacto, de forma
virtual, bem como do PECNORDESTE, que está sendo programado
para o mês de setembro deste ano.
Continuaremos defendendo todas
as bandeiras de luta do ex-presidente
Flávio Saboya, dos nossos presidentes
de Sindicatos rurais , enfim, dos nossos produtores. Daremos continuidade aos cursos e oficinas ofertados pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural-SENAR- nosso braço educativo
e parceIro e , pretendemos ampliar
o atendimento do programa de Assistência Tècnica e Gerencial - ATeG.
É uma honra aussumirmos tāo nobre missāo, e peço a Deus muita serenidade para que possamos concluir a
gestāo iniciada pelo nosso amigo Flávio Saboya e deixar um grande legado.
Rodrigo Diógenes Pinheiro
Presidente da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado do Ceará - FAEC e do
Conselho Administrativo do SENAR

1° Vice-presidente
Moacir Gomes de Souza
moacir@faec.org.br

Vice-presidente de Administração e Finanças
Carlos Bezerra Filho
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Entrevista Exclusiva

PROJETO DOUTORES DO SERTÃO COMEÇA A
CONCRETIZAR O SONHO DA SUCESSÃO FAMILIAR
O Sindicato Rural de Moraújo através do seu presidente, Elder Aguiar, depois cinco anos de trabalho concretiza um sonho, levar a
sucessão familiar ao campo. Em entrevista exclusiva à jornalista, Silvana Frota, Elder Aguiar faz um relato do projeto, acompanhe:
foi bem acolhida por eles. A partir de então, foi firmado um Termo
de Convênio entre o Sindicato Rural de Moraújo e o IFCE/Sobral.

S.F: Elder, como surgiu a ideia desse Projeto Doutores do Sertão?
Elder: A ideia surgiu de uma constatação que fizemos sobre a realidade dos agricultores de Moraújo. A agricultura predominante
no Município é a agricultura de subsistência. Ela não é atrativa aos
jovens, filhos de agricultores. Visto que representa um modelo esgotado. O que se produz é para manter a mera subsistência do núcleo
familiar. Desta forma, os próprios pais, diante de uma vida sofrida e sem perspectivas, veem seus filhos migrarem para os grandes
centros urbanos. Lá, alguns irão estudar e muitos irão à procura de
trabalho. Os próprios pais estimulam seus filhos a irem em busca
de oportunidades melhores. Então, constatamos que os produtores
estão envelhecendo e se aposentado de suas atividades. Porém, deixando suas propriedades com seus moradores e desestimulando seus
filhos a tomarem de conta destas. Consequentemente, vemos que,
geralmente, os imóveis rurais têm herdeiros, mas sem sucessores.
Foi neste contexto que surgiu a ideia do Projeto Doutores do Sertão.
•S.F: Qual o objetivo?
Elder: O objetivo geral do Projeto é atuar na reativação das atividades econômicas no meio rural e no município, com inovação tecnológica. Bem como, propiciar a melhoria das condições de vida
dos produtores rurais e de seus familiares. Por meio da difusão do
conhecimento acadêmico no meio rural que venha a estimular: a
sucessão no Campo, o empreendedorismo e o controle de egressos.
• S.F: Por que o nome Doutores do Sertão?
Elder: O Projeto precisava de um nome que desse sentido ao que
se estava propondo. Então, após, pensar em vários nomes, Doutores do Sertão foi o nome escolhido. Pois, o nome Doutor representa alguém que estudou, que tem conhecimento. A luz do conhecimento precisa brilhar no meio rural. A melhor forma, para
que isso aconteça, é incentivar aos filhos de agricultores, que estão
concluindo seus cursos agropecuários, em instituições de ensinos
superiores, a realizarem seus estágios às propriedades de origem
de seus familiares. Foi daí que procuramos o Instituto Federal de
Educação, Campus de Sobral e levamos uma proposta escrita que

S.F: Qual a participação do IFCE e do Mapa?
Elder: O Projeto Doutores do Sertão, diante de todos os projetos
apresentados pelos Campus do IFCE, foi um dos selecionados, pela
Reitoria, a submeter-se ao Edital Proex 2015 – Programa de Extensão
Universitária MEC/SESu. Foi aprovado em seu mérito, sem liberação de recursos. Posteriormente, tivemos a oportunidade da vinda
da Ministra Teresa Cristina a Fortaleza, num encontro com o Setor
Produtivo, realizado em 9 de março de 2020 à Sede do Banco do Nordeste. Na ocasião, Dr. Flávio Saboya apresentou-me a Ministra que
recebeu, de minhas mãos, o referido Projeto, com as recomendações
que lesse com carinho e se empenhasse para viabilizá-lo. Foi com
grata satisfação que vimos o Ministério da Agricultura lançar, em
18 de junho de 2020, o primeiro edital de Residência Profissional
Agrícola, cujo objetivo foi selecionar projetos voltados para a qualificação técnica de estudantes e recém-egressos de cursos de ciências
agrárias e afins, de nível médio e superior, por meio de treinamento
prático, supervisionado e orientado. O Ministério reservou o montante de R$ 17,1 milhões para financiar as propostas selecionadas
pelo período de dois anos. Vi que o Edital contemplou, inteiramente,
a essência do Projeto Doutores do Sertão. O Projeto foi submetido
à seleção do Ministério e foi aprovado com uma das maiores notas.

"O objetivo do Doutores do Sertão é propiciar a melhoria das condições de vida dos produtores rurais e de
seus familiares. Por meio da difusão do conhecimento
acadêmico no meio rural"
S.F: Você acredita que eles poderão mudar a vida no campo?
Elder: O Projeto Doutores do Sertão apresenta um olhar diferente
ao meio rural. O Jovem, filho de agricultor, que teve a oportunidade
de estudar e incentivado a replicar o conhecimento acadêmico às
propriedades rurais, representa um primeiro passo para a sucessão
no Campo com empreendedorismo e desenvolvimento sustentável.
Porém, os Governos devem adotar políticas públicas, eficientes e
eficazes, para proporcionar a verdadeira mudança de vida no campo.
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S.F: Inicialmente irá beneficiar quantos estudantes e quanto é a
bolsa de estágio?
Elder: Inicialmente serão beneficiados 06 (seis) estudantes bolsistas
com este Projeto. As bolsas terão um valor de R$ 900,00 (novecentos
reais).
S.F: O agronegócio bem conduzido é um bom negócio.
Elder: Sim. O cenário atual do Brasil e do mundo estão comprovando isso. Visto que a crise econômica, decorrente da pandemia
do novo coronavírus, não afetou o agronegócio. Este setor tem sido
responsável por saldos expressivos em nossa balança comercial.
S.F: Na sua visão, o que o campo precisa oferecer para se tornar

mais atrativo para os jovens.
Elder: Os jovens vivem a cada dia mais conectados ao mundo digital.
Este é um caminho sem volta. A tecnologia da informação vem assumindo papel preponderante ao desenvolvimento do agronegócio.
Portanto, deve-se promover uma ruptura da agricultura de subsistência, primitiva e de baixa tecnologia, para uma agricultura que
gera negócios e traz dividendos a quem reside no Campo, devido ao conhecimento agregado com a alta tecnologia empregada.
Este é um fator que atrai os jovens em qualquer parte do mundo.
É preciso desmistificar que o agronegócio só é para os grandes empresários do Campo. O pequeno e médio produtor devem ser inseridos
neste processo. Há espaço a todos. Contudo, para se gerar oportunidades viáveis a este público faz-se necessário o apoio ao cooperativismo.

PERFIL
Elder Albuquerque Aguiar é filho de José Teodoro Aguiar Filho e Rita Albuquerque
Aguiar. Nasceu em Fortaleza, em 04 de fevereiro de 1966. É casado, há 26 anos, com
Clébia Saraiva Aguiar e tem duas filhas: Amanda (24) e Mariana (19). Teve a sua primeira graduação em Ciências Econômicas, pela Universidade Federal do Ceará, em 1992.
Posteriormente, em 2008, colou grau em Direto pela Universidade de Fortaleza. Em seguida, especializou-se em Direito Constitucional e Poder Legislativo pela Universidade
Estadual Vale do Acaraú em 2009. Recentemente, em 2020, concluiu o Curso Superior
de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos pela Faculdade CNA. É funcionário público estadual, desde 1986, exercendo a função de Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. É produtor rural e filho de produtor rural. Foi eleito Presidente
do Sindicato Rural de Moraújo em 2012 e há três mandados exercer a sua Presidência.

A IMPORTÂNCIA DA VACINA
CONTRA A FEBRE AFTOSA
Embora a doença não seja uma novidade em nosso território, ainda hoje as autoridades sanitárias e do setor agrário
travam uma luta para erradicá-la do país. A principal estratégia para o combate da doença é a vacinação dos rebanhos,
que deve ocorrer em todas as propriedades nos períodos
estabelecidos.
É fundamental, contudo, que além de obedecer ao calendário de vacinação, o pecuarista tome os seguintes cuidados:
- Adquirir a vacina somente em estabelecimentos credenciados;
- Tomar as medidas necessárias para a conservação,
transporte e armazenamento da vacina;
- Durante a vacinação usar somente materiais esterilizados e agulhas com o calibre adequado;
- Aplicar a vacina no local recomendado;
- Ter boas práticas para manejo adequado dos animais
no brete.
- Vale reforçar que nos últimos anos houve avanço considerável na prevenção da febre aftosa tanto no Brasil
quanto na América do Sul. Em especial em regiões consideradas endêmicas.
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CEARÁ PERDE UM DOS GRANDES
PESQUISADORES DA EMBRAPA
Faleceu na madrugada do dia
9 de março, o engenheiro agrônomo João Pratagil Pereira de
Araújo, pesquisador da Embrapa- Agroindústria Tropical, com
sede em Fortaleza, onde foi Chefe
por vários anos, herói da revolução verde brasileira sendo ainda,
membro da Academia Brasileira
de Ciências Agronômicas.
Dr Pratagil foi também Diretor do Nutec- Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará. Graduado pela
UFC, com doutorado pela USP, era especialista em genética e melhoramento de plantas um dos mais brilhantes pesquisadoroes da Embrapa,
onde trabalhava desde 1976 .Ele foi um dos desenvolvedores das pesquisas que resultaram na criação do cajueiro anão precoce que revolucionou a cajucultura no Brasil e no mundo. Em 2014, Dr Pratagil recebeu
homenagem da FAO- ONU , Embrapa, ABAG E ANDEF por sua contribuição para a revolução verde brasileira. Um dos fundadores do Pacto
de Cooperação do Ceará e do Pacto de Cooperação da Agropecuária
Cearense- Agropacto, tendo exercido inclusive a função de primeiro secretário- executivo em 1985 ao lado do então presidente da FAEC, José
Ramos Torres de Melo Filho. Recentemente , a convite do então presidente Flávio Saboya , Dr Pratagil havia feito uma importante pesquisa
sobre os resultados do Agropacto em 25 anos e os caminhos futuros, a
qual foi motivo de palestra que proferiu no Agropacto em agosto do ano
passado . Referida palestra está publicada no livro- 25 anos do Agropacto- o qual é um dos colaboradores.

CONSELHO DE REPRESENTANTES DA FAEC DÁ POSSE
AO NOVO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Após a posse

NOVA DIRETORIA DA FAEC
Vice Presidente Administrativo Carlos Bezerra, Presidente Rodrigo Diogénes, 1º vice presidente Moacir Gomes
Durante vídeo conferência realizada na manhã do dia 16 de
março, o Conselho de Representantes da FAEC, composto pelos
presidentes dos Sindicatos de Produtores Rurais, o vice presidente
de Administração e Finanças, Carlos Bezerra Filho, em nome do
mencionado Conselho, deu posse ao engenheiro agrônomo, Rodrigo Diógenes Pinheiro, como Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC. O novo Presidente
já empossado, anunciou que a sua escolha para ocupar o cargo de
primeiro vice presidente, recaiu sobre o nome do presidente do
Sinrural de Independência, Moacir Gomes de Souza, O mandato
desta atual diretoria vai até 31 de dezembro de 2021.

Antes da Posse
Antes da posse, foi obedecido um minuto de silêncio em memória do ex-presidente da Faec, Flavio Saboya, ao ex- presidente
do Sindicato de Coreaú e Vice Presidente Regional da Faec, Josè
Pinto , do ex-presidente de Senador Pompeu Dr. Josiel Barreto e
pelo ex-técnico do Sistema Jorge Prado Gondim de Oliveira e intercessões pelos presidentes de Mourinhos, Ossian Dias e de Horizonte Franzé Sousa, que se encontram hospitalizados.
Rodrigo Diógenes fez a leitura do Edital de Convocação, e a
Chefe do Departamento Sindical, Nilza Luna, fez o regostro dos
presidentes de Sindicatos presentes a reunião e finalizou agradecendo a colaboração de todos, em nome da Paz e da União.
Coube á colaboradora do Sistema, Ivonisa Holanda, conduzir a programação da vídeo conferência, iniciando interpretando
a canção Amizade Sincera , de Dominguinhos e Renato Teixeira,
em homenagem ao Dr. Flávio, enquanto os presentes assistiam ao
vídeo com fotos de momentos marcantes da vida profissional e
familiar do Dr. Flávio Saboya, em seguida a leitura da oração de
São Francisca, que prega perdão, paz e união, Ivonisa mencionou
o escritor Guimarães Rosa, lembrando que este afirmava "o que a
vida quer da gente é coragem", assim determinados e cheios bons
propósitos em defesa da classe produtora.

Após a sua posse o presidente Rodrigo Diógenes, que antes
ocupava o cargo de primeiro vice Presidente e que estava interinamente no cargo de presidente desde 9 de fevereiro/21, disse
"ser uma honra assumir tão nobre missão e pediu a Deus muita serenidade para que possamos concluir a gestão iniciada pelo
nosso amigo Flávio Saboya e deixar um grande legado".
Disse o novo Presidente, precisamos do apoio de todos os presidentes de Sindicato, dos nossos colaboradores e dos nossos parceiros, posto que, quero cumprir esta missão cujo objetivo maior
é sempre o fortalecimento do nosso Sistema.
O vice presidente de Administração e Finanças, Carlos Bezerra fez questão de lembrar o momento difícil e inimaginável,
que todos que fazem o Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL estão
passando, pela partida repentina do presidente Flávio Saboya.
"Temos que dar continuidade ao legado de Flavio Saboya, aprendi muito com ele, um homem com espírito e capacidade de Liderança e conciliação", e expressou sua disposição de continuar
ajudando a Diretoria Executiva da FAEC.

Nova Diretoria Executiva da FAEC.
O primeiro vice- presidente empossado, Moacir Gomes de
Souza, destacou ser um momento de muita emoção, e de poder
agora dar uma maior contribuição a FAEC, como um verdadeiro
soldado. Sempre estive a disposição do Sistema e aceitei a convocação do presidente Rodrigo Diógenes , agradeço pela confiança
e espero contribuir até o final deste mandato, sempre buscando a
Paz e a União de todos os nossos companheiros.
Na ocasião, quase todos os presidentes de Sindicatos se manifestaram com uma só mensagem: União e Trabalho, em beneficio do produtor Rural, lutar pelo fortalecimento dos Sindicatos
, pela continuidade do programa de Assistência Técnica e Gerencial- ATEG - do SENAR.
O Superintendente do SENAR, Sérgio Oliveira da Silva também deixou sua mensagem desejando toda sorte à nova Diretoria
Executiva da FAEC, colocando-se à disposição para fazer um trabalho ímpar junto com os Sindicatos, para deixar um legado da
gestão do ex-presidente Flávio Saboya.

Sindicatos Presentes
Participaram da Assembleia Geral do Cinselho de representantes da FAEC, os presidentes e representantes dos Sindicatos
Rurais de : Amontada, Aracati, Aurora, Barreira, Beberibe, Caucaia, Canindé, Cascavel, Cedro, Coreaü, Horizonte, Ibaretama,
Iguatu, Independência, jaguaretama, Jaguaribe, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Marco, Milagres, Moraújo, Mombaca, Morada Nova, Mauriti, Morrinhos, Nova Russas, Solonópole,
Quixadà, Russas, Trairi, Tauà , Viçosa do Ceara e Ubajara.
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PROGRAMA AGRONORDESTE /
ATeG É AMPLIADO NO CEARÁ

O PROGRAMA AGRONORDESTE/MAPA em parceria
com o SENAR, através do seu Programa de Assistência Técnica e Gerencial-ATeG está ampliando e implantando o atendimento a mais de 30 grupos de produtores no o Estado do
Ceará.
Cada grupo é formado por 30 produtores rurais das cadeias produtivas de Carcinicultura, Fruticultura, Apicultura,
Bovinocultura, Avicultura e Ovinocaprinocultura, durante o
período de dois anos que são atendidos por técnicos de campo/
supervisores e médicos veterinários com experiência na área.
O programa visa apoiar a organização das cadeias agropecuárias no aumento da eficiência produtiva das propriedades
e ampliação dos canais de comercialização dos produtos, pro-

movendo também o cooperativismo, disse a Coordenadora
Técnica Especial do SENAR/AR-CE médica veterinária, Carolina Machado.
Iniciado em 2020, o PROGRAMA AGRONORDESTE/
SENAR já atende a mais de 2040 produtores rurais, em sete
cadeias produtivas do agronegócio e em várias regiões do Estado.
No último dia 18 de fevereiro foi aberta a primeira turma sobre carcinicultura, no município de Jaguaribe, beneficiando a 30 produtores rurais.

PARCERIA FAEC/SENAR/ SINRURAL E SDA
DISTRIBUI RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA
Uma parceria celebrada entre o Sistema FAEC/ SENAR
com a SDA através do Programa Hora de Plantar, está disponibizando raquetes de palmas forrageiras para produtores atendidos pelo Projeto AGRONORDESTE - Assitência
Técnica e Gerencial (ATeG).
A parceria iniciou no ano passado e segue em 2021 atendendendo a demanda dos produtores através dos Sindicatos
Rurais. A logística de entrega iniciou em fevereiro e se estenderá por todo o mês de março.
No momento estão sendo atendidos os municipios de Itapipoca, Senador Pompeu, Ubajara, Ibaretama, Mauriti, Solonópole, Jaguaribe e Quixeramobim.
Os cadastros dos produtores são enviados pelos Sindicatos ao SENAR que após análise, encaminha à SDA para
atendimento.
Para este ano a demanda atingiu a 1.160 mil raquetes de
palma forrageira.
Em reunião realizada no ùltimo dia 08/03, pelo SENAR
e SDA foi discutido o fortalecimento desta parceria com a
oficialização através de um Termo de Cooperação Técnica
dos projetos e programas desenvolvidos pela SDA e o Sistema FAEC/SENAR/SINRURAIS.
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Membros participantes da reuniao:
Senar - Superitendente Sérgio Oliveira,
Diretora Técnica, Kelly Cláudio,
Coordenador Técnico Especial Eduardo Barroso e
Asssessora, Jurídica Jussara Dias
SDA: Coordenador das Cadeias Produtivas da Pecuária ,
Márcio Peixoto.

Rômulo Diógenes, técnico do projeto AGRONORDESTE que atua na
cadeia da OVINO-CAPRINO no município de Itapipoca

AGRINHO DE QUIXERÉ PARTICIPA
DA JORNADA PEDAGÓGICA

Com a temática: "Os
desafios Pedagógicos
na era digital"
O Programa Agrinho
Quixeré, sob a coordenação da professora
Lucí Oliveira, acolheu
todos os professores
e gestores da rede
municipal de forma

remota, com uma
narrativa que reflete os
dias de confinamento
e a ESPERANÇA em
dias melhores
À ESPERA DO SOL
Escritora: ANA RAPHA NUNES
Ilustrado por: PAULA
KRANZ

SINRURAL DE LIMOEIRO
SE REÚNE COM A EQUIPE
DE EDUCAÇÃO

SINRURAL de Limoeiro do
Norte, Luiz Mendes Andrade, articulou a inscrição do município
no Programa Agrinho. Este foi o
momento da assinatura de adesão
entre a Secretária de Educação de
Limoeiro, Fátima Holanda e a Coordenadora, Maria Gilmara Rodrigues Lourenço.

QUIXERÉ DISCUTE COM DIRETORIA DO SISTEMA
FAEC/SENAR SOBRE AÇÕES PLANEJADAS
PARA 2021

A Diretora Técnica do SENAR, Kelly Cláudio, Coordenadora do AGRINHO, Germana Moreira, e a
Coordenadora do Programa Agrinho do
Municipo de Quixeré, Luci Oliveira

A coordenação do Programa AGRINHO Quixeré, esteve reunida neste dia
04/02 com a equipe do SENAR/CE, para
dialogar sobre ações planejadas para 2021
e alinhar possíveis datas de atividades a
serem desenvolvidas, tendo em vista o
contexto pandêmico ao qual nos encontramos.
O diálogo com a coordenadora esta-

dual Germana Moreira e a diretora técnica do SENAR, Kelly Cláudio, foi bastante
proveitosa sanando dúvidas e projetando
sugestões para a melhoria do Programa.
Na oportunidade o AGRINHO Quixeré realizou com o SENAR uma ação
denominada AGRINHO Quixeré, estimulante de cooperação, uma medicação
fictícia com propósitos voltados para o
incentivo ao estímulo e a cooperação das
atividades.
A coordenadora Lucí Oliveira juntamente com a Germana Moreira, conversaram com Presidente do Sistema FAEC, Dr.
Flávio Viriato de Saboya Neto, solicitando
apoio para a impressão do livro: De mãos
dadas com o Cooperativismo -O AGRINHO e o mundo fantástico da cooperação,
para que o mesmo seja distribuído entre os
municípios participantes do Programa. O
Agrinho Quixeré agradece a forma afetiva
e de acolhimento que foi recebido.

NOVA ADMINISTRAÇÃO DE TIANGUÁ ADERE AO
PROGRAMA AGRINHO

Uma boa noticia chega do municipio de
Tianguá, na Região da Ibiapaba. A nova administração, tendo à frente o prefeito Luis
Menezes de Lima e a Secretária de Educação Ana Vládia Moreira Nunes Barbosa, aderiram ao Programa Agrinho , do SENAR. Segundo a coordenadora municipal do
Agrinho, Iraneide Gomes Carvalho , são 28
escolas com mais de 3 mil alunos envolvendo do 2o ao 9o ano e uma grande quantida-

de de professores, coordenadores e diretores .
A equipe da secretaria de educação visitou algumas escolas divulgando o Programa Projeto
Agrinho -COOPEFA 2020, onde foi acolhida
pelos alunos, diretores e professores destacando os objetivos do Programa Agrinho e a temática desse ano que é o Cooperativismo. O slogan da administração de Tianguá é "Educação
que cresce".
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Dia Internacional da Mulher
ELAS superam desafios e se destacam no Sistema
FAEC/SENAR/SINRURAL
É crescente o número de mulheres que se interessam pelas
carreiras voltadas para as atividades agropecuárias, quando se analisa o perfil de quem trabalha para o setor atualmente, em relação a
anos atrás. As mulheres são eficientes e determinadas no ambiente
de trabalho, comprometidas com os objetivos de desenvolvimento
do setor. E também se mostram obstinadas em vencer resistências,
até mesmo culturais, de modo a abrir cada vez mais espaços em um
mercado tradicionalmente ocupado por homens, disse o Superintendente do SENAR/CE, Sérgio Oliveira da Silva. Conforme ressaltou,
atualmente o SENAR/CE tem 66% de mulheres na sua composição, a
começar pela Diretora Técnica, Ana Kelly Claudio; a Coordenadora
Técnica Especial, Carolina Machado; as Supervisoras, Mariana Silva e Roberta Sá; a responsável pela
execução do Programa Agrinho, Germana Moreira;
a Coordenadora de FPR/PS, Karilena Alves; a Secretária Escolar da Educação Formal, Elidyanne Teixeira, sem esquecer das mulheres que exercem a função
de assistente administrativo Laurilene Barreto, Patricia Albuquerque e Thais Maia.
Na Diretoria Administrativa Financeira o SENAR/
CE conta com a participação da Diretora, Francileite
Furtado; da Coordenadora de Recursos Humanos,
Luciana Lacerda; da Coordenadora de Arrecadação,
Ivonisa Holanda; da Coordenadora Contábil, Ticiana Sales e também da Analista Financeira, Andreza
Borges; a Coordenação de TI conta com a Analista
de Sistema, Geovana Costa; e no apoio adminstrativo
tem as assistentes administrativas, Tatiane Serafim e
a Ana Fabia. Ainda na Diretoria Administrativa Financeira destaca-se o trabalho das auxiliares de serviços gerais executados com muito zelo e dedicação
pela Antônia (Toinha) e a Maria do Remédio (Lalia).
Na Superintendência figuram ainda, a advogada
Jussara Dias que exerce a função de Assessora Jurídica; a Assessora de Controle Interno, Ana Cláudia
Mota; a responsável pela área de Comunicação e
Marketing, Maria Augusta e a Jornalista Silvana Frota. Ainda temos a Secretária da Superintendência
Raquel Dantas.
O SENAR-AR/CE têm reconhecido a importância da participação feminina proporcionado um ambiente de trabalho mais igualitário e inclusivo, lembra o Superintendente Sérgio Oliveira.
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FAEC DESTACA IMPORTÂNCIA DA
MULHER NA AGROPECUÁRIA
No Dia Internacional da Mulher o
Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL ressalta o papel das profissionais e colaboradoras no desenvolvimento da agropecuária cearense.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC, ressalta
a importância da participação feminina não somente na Federação, como à
frente dos Sindicatos Rurais e no campo, disse o Presidente Rodrigo Diógenes
Homenagem a D.Nilza Luna
Pinheiro. A nivel administrativo temos
grandes mulheres que há muitos anos se dedicam à causa da
agropecuária, como a Nilza Luna, que há mais de 40 anos está
como Diretora do Departamento Sindical, e que tem uma
larga folha de serviços prestados à Federação, disse Rodrigo.
Ele lembrou ainda, a atuação da Contadora Socorro Correia
e da Assessora Contábil, Jucileide Nogueira, e das secretárias, Helena Monte e Anna Lúcia, esta última Secretaria do
Presidente do Conselho Administrativo do SENAR/CE e que
recentemente, após 48 anos de serviços prestados ao Sistema,
merecidamente, se aposentou.
A nivel sindical temos a Presidente do Sindicato Rural de
Barreira, Eleneide Brilhante e a de Senador Pompeu Elizabete
Saraiva, que se destacam pela capacidade de liderança, além
de outras mulheres que trabalham na administração dos sindicatos.
No campo, vem crescendo a cada dia a participação feminina, muitas delas assumindo a direção dos negócios da fazenda.

Mulheres que inspiram
Carolina Machado : a mulher na profissão de veterinária
Turma pequena, poucos estágios disponíveis, poucos veterinários trabalhando com produção animal no estado, pouca experiência... Nada disso me
desmotivou e eu fui a única mulher da minha turma, a querer trabalhar com bovinos de leite, a sair do estado para o estágio supervisionado em Minas
Gerais em Produção Animal e que acabou levando-me a viver 10 anos fora do país atuando na área.
Ao longo de todos estes anos, a inserção das mulheres da área de Ciências Agrárias, atuando no agronegócio cearense, só vem aumentando, a passos
bem lentos, confesso, mas conseguimos debater, atuar, conviver com uma realidade anteriormente totalmente masculina e somos reconhecidas por isso,
disse Carolina Machado, médica veretinária coordenadora técnica especial do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR- no Ceará.

Jussara Dias: de Presidente de Sindicato a advogada
Cresci no meio rural em Tamboril, onde meu pai era produtor rural e foi o fundador do Sindicato Rural da cidade. Com ele , toda a familia aprendeu
as lidas do campo. Mais trarde, me vi o substituindo no Sindicato Rural onde também fui presidente e procurei incentivar a participação feminina na
liderança da propriedade . Me formei em advogacia e há alguns anos sou Assessora Jurídica do SENAR, mas sempre atenta às informações que dizem
respeito a vida no campo e a melhoria da qualidade de vida de todos e todas, disse Jussara Dias.
Todo trabalho é uma missão. E desenvolver um trabalho que faz parte da engrenagem que leva qualidade de vida ao homem do campo cearense é
uma missão satisfatória.
Fazer parte do Sistema Faec/Senar auxiliando na entrega diária da representatividade, ensino e qualificação do homem do campo, me deixa mais
próxima da realidade onde nasci, fui criada e nunca me desliguei, que é a realidade do sertanejo. É uma honra, por meio do meu trabalho, servir a classe
produtora rural.
A participação feminina no setor vem crescendo a cada dia, nas mais diversas áreas e formas de atuação. As possibilidades são infinitas e nós mulheres
temos plena capacidade de contribuir para o crescimento e movimento dessa engrenagem que é o Agro.
Kelly Claúdio: primeira mulher na Diretoria Técnica do SENAR
Há anos, as mulheres têm lutado para garantir seus direitos – alguns deles básicos – e cada vez mais elas têm conseguido conquistar seu espaço e ter
voz diante da sociedade. Os movimentos de empoderamento feminino têm ganhado cada vez mais força e relevância e isso é fundamental para que pautas
relacionadas à igualdade de gênero continuem sendo discutidas e ganhem mais visibilidade. E não para por aí. As mulheres ainda são alvo de diversos
preconceitos no mercado de trabalho e por isso acabam sendo excluídas de determinadas áreas, ou recebendo menos oportunidades.
Felizmente, a situação tem sido revertida e as mulheres estão cada vez mais presentes em vários espaços quanto em posições de liderança, e algumas
empresas estão inclusive incentivando a contratação dessas profissionais. Podemos citar o caso do Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL, pois a maioria das
funcionárias são mulheres e os cargos de diretorias e de coordenações, também, são ocupados por mulheres. Sendo assim, a cada dia as mulheres vem
ganhando seu espaço no agronegócio, seja trabalhando em empresas ou no comando das propriedades rurais. Já estou há 22 anos trabalhando no Sistema
e a minha motivação e amor pelo que faço, só aumenta e a cada dia vou cumprinho meus desafios e as minhas metas, fruto de um trabalho em equipe,
onde a maioria dos integrantes são mulheres!! Então, encerro o meu depoimento com uma frase em que todas as mulheres devem repetir todos os dias:
Lugar de mulher é onde ela quiser, fazendo o que ela quiser e não podemos deixar que isso seja diferente!

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DO FNE : FAEC PEDE APOIO DA BANCADA CEARENSE PARA
APOIAR O RELATÓRIO DA MP 1.016
A renegociação das operações financiadas com recursos provenientes dos Fundos
Constitucionais, incluindo o FNE- Fundo Constitucional do Nordeste-, e o FNO - Fundo Constitucional do Centro Oeste, foi motivo para o poder executivo encaminhar ao
Congresso Nacional uma Medida Provisória, a de número 1016/2000, em tramitação
desde o dia 17 de dezembro de 2020, e teve como relator o Deputado Federal Júlio Cesar
(PI). Este parlamentar analisou e debateu as sugestões com os representantes dos diversos setores, Agricultura,Indústria,Comércio, Serviço, Turismo, já que este diploma legal,
abrange a renegociação e ou liquidação de operações Rurais e não rurais.
Júlio Cesar é profundo estudioso e conhecedor do assunto, elaborou seu Relatório
do Projeto de Lei de Conversão – PLV, protocolado no último dia 23 de março, na Câmara Federal, propondo alterações e acrescentando importantes dispositivos no texto
original da MP.
O relatório do deputado piauiense inclui dispositivos considerados essenciais para
os setores produtivos da área de atuação da SUDENE- principalmente com relação as
dívidas dos produtores rurais nordestinos, e conta com o apoio da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil- CNA e das Federações de Agricultura do Nordeste.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará- FAEC através do seu
Departamento Técnico, após ter analisado minuciosamente o texto do relatório apresentado por este parlamentar, destacou que os principais dispositivos solicitados pelos
setores produtivos foram atendidos parcialmente ou na sua totalidade , no qual destacamos os seguintes, que com relação aos comandos originalmente adotados pela MPV
receberam os seguintes aperfeiçoamentos:
1- dispensa da exigência de contratação há mais de sete anos e de estar integralmente
provisionadas ou lançadas a prejuízo para parcelas inadimplidas de operações de crédito rural cujos empreendimentos localizam-se no semiárido ou em municípios em que
tenha sido decretada situação de emergência ou de calamidade pública reconhecida pela
União até 7 anos após a contratação do crédito;;
2- incidência sobre os valores parcelados dos mesmos encargos aplicáveis a novos financiamentos de itens semelhantes aos originalmente financiados pela operação renegociada;
3- suspensão, até o término da análise de renegociação extraordinária, das execuções e
das cobranças judiciais em curso e do prazo de prescrição das dívidas para as quais foi
solicitada a renegociação;
3- fixação dos descontos percentuais a serem aplicados nos casos de liquidação e de parcelamento dos débitos superiores aos que estavam sendo autorizados pela MP – 1.016;
4- Estabeleceu critérios justos sobre a aplicação do desconto estabelecido, respeitando as
diferenças regionais, setor da atividade e porte do mutuário.
5- estabelecimento de metodologia mais benéfica para a correção dos saldos devedores
até a data de renegociação extraordinária;
Além disso, o PLV autoriza:
1- a substituição, uma única vez, até 31 de dezembro de 2022, dos encargos correntes
pelos utilizados na contratação de novas operações, para operações contratadas com

recursos dos fundos constitucionais até 31 de dezembro de 2018;
2- a prorrogação, para um ou dois anos após a última prestação, do vencimento das
parcelas de financiamentos contratados por agricultores familiares com recursos dos
fundos constitucionais vencidas ou vincendas a partir de 1º de janeiro de 2020 e até o
fim do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020, e suas eventuais dilações;
3- até 30 de dezembro de 2022, concessão de descontos para a liquidação ou a repactuação de operações de crédito rural contratadas no âmbito do Programa de Recuperação
da Lavoura Cacaueira Baiana (PRLCB).
Foram promovidas alterações na Lei n. 13.340, de 28 de setembro de 2016, entre as quais
destacamos:
1- Ampliação do prazo da Lei n. 13.340, de 28 de setembro de 2016 até 31 de dezembro
de 2022:
2- autorização para realização de transação excepcional de débitos inscritos em dívida
ativa da União ou cujos ativos tenham sido transferidos para o Tesouro Nacional e estejam sendo executados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Procuradoria-Geral da União (PGU) e Advocacia-Geral da União (AGU), originários de operações de crédito rural e de dívidas contraídas no âmbito do Fundo de Terras e da Reforma
Agrária e do Acordo de Empréstimo 4.147-BR, com adesão até 30 de novembro de 2022.
Por fim, o texto oferecido:
1- Estabelece que a redução dos saldos devedores proveniente das renegociações de dívidas previstas neste PLV não será computada na apuração do lucro real, não configurará
ganho de capital ou de renda, nem constituirá base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social ( COFINS);
2- Limita a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) o valor as custas e emolumentos,
previstos na Lei 10.169, de 29 de dezembro de 2000, pela constituição de direitos reais
de garantia mobiliária e imobiliária destinados ao crédito rural.
Existem ainda alguns pequenos ajustes que estão sendo tratados com o deputado e seus
assessores, para aperfeiçoar e melhorar ainda mais o texto do PLV apresentado pelo
Deputado tais como:
- Qual será o percentual da taxa de adesão para aderir a repactuação que trata o PLV?
- Quem irá arcar as custas Judiciais, nos processos que estão em cobrança Judicial?
APOIO DA BANCADA
Para o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará , Rodrigo Diógenes, os produtores precisam do apoio da bancada nordestina na aprovação
desse relatório do deputado Júlio Cesar, profundo conhecedor do assunto. Já encaminhamos a solicitação aos nossos 22 deputados federais e aos três senadores cearenses,
esperando desta forma , que seja elaborada uma lei ampla e justa, que busca resolver
definitivamente a problemática dessas dívidas impagáveis dos produtores rurais, disse
Rodrigo Diógenes.
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SINRURAL DE UBAJARA SE REÚNE COM
TRABALHADORES RURAIS DE SÃO BENEDITO

Sinrural de Tamboril e Santa Quitéria

Superintendente do Senar, Sérgio Oliveira, Diretora Técnica, Kelly
Cláudio e os presidentes do Sinrural de Santa Quitéria e Tamboril.

Os presidentes do Sinrural de Tamboril, José Rubenval Soares
e de Santa Quitéria, José Francisco de Paiva estiveram em visita a
sede do Sistema FAEC/ SENAR, onde foram recebidos pelo Superintendente do Senar, Sérgio Oliveira e pela Diretora Técnica, Kelly
Claudio. Na pauta, discutir novas estratégias de ações da ATeG naqueles municipios.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Benedito, juntamente com o Secretário de Juventude, esteve reunido
com o representante do SENAR-CE; Sr Inácio Parente onde alinharam alguns pensamentos com o objetivo de capacitar e fortalecer
o homem e a mulher do campo, e em especial a juventude através
de cursos profissionalizantes, e programas sociais de atendimento
ao trabalhador rural.

UNIDADE SINDICAL DR. JOSIEL BARRETO E BNB PROMOVEM
CAPACITAÇÃO DE SINDICATOS

R

O presidente da FAEC, Flávio Saboya, Paulo Hélder (SINRURAL Cascavel), Franze
de Sousa (SINRURAL de Horizonte), Elder Aguiar (SINRURAL Moraújo), Reginaldo
Rocha (SINRURAL Sobral), Dra. Beth (SINRURAL Senador Pompeu) e Tarcísio Fontenele (SINRURAL Viçosa do Ceará) na capacitação em introdução para elaboração
de projetos

Presidente do Sinrual
de Quixadá em Brasília

O presidente do Sinrural
de Quixadá, Amilcar Silveira,
esteve em Brasilia , acompanhado do advogado Diego
Trindade, que representa a
FAEC, junto ao CODECONonde manteve contatos com
a Ministra da Agricultura,
Tereza Cristina e diversos
órgãos , tratando de assuntos
de interesse do setor agropecuário.
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ealizada no dia 14 de janeiro,
a capacitação em introdução
para elaboração de projetos. O evento
contou com a participação de técnicos, indicados pelos Sindicatos Rurais.
Foi realizado no Laboratório
de Informática do SENAR e contou
com as presenças de: Dr. Flávio Saboya, Sérgio Oliveira, Dr. Paulo Hélder (SINRURAL Cascavel), Franze
de Sousa (SINRURAL de Horizonte),
Elder Aguiar (SINRURAL Moraújo),
Reginaldo Rocha (SINRURAL Sobral), Dra. Beth (SINRURAL Senador
Pompeu) e Tarcísio Fontenele (SINRURAL Viçosa do Ceará).
O objetivo do treinamento é dar

Presidente da FAEC visita
Sinrural de Morada Nova

um melhor apoio aos produtores rurais, assistidos pela ATeG, com o financiamento de suas atividades produtivas por meio de projetos enviados,
diretamente, pelos Sindicatos Rurais.
A UNIDADE SINDICAL agradece o
apoio dos dirigentes do BNB, nas pessoas de seu Superintendente, Rodrigo
Bourbon e de Joana Hundianny.
Agradece, também, o apoio do
Presidente da FAEC, Dr. Flávio Saboya
e do Superintendente do SENAR, Sérgio Oliveira.
Marca-se um passo importante
na construção de uma rede de apoio
ao produtor rural para o fortalecimento do agronegócio cearense.

No ultimo dia 11 de março, o Presidente da FAEC, Rodrigo Diógenes esteve
em visita ao Sindicato Rural de Morada
Nova, sendo recebido pelo Presidente
Eduardo Júnior . Nas tratativas os dois
alinharam sobre as demanda junto ao
Conerge- Conselho de Representantes de
Energia Elétrica e as turmas do Agronordeste/ATeG do Senar naquele Munic8pio
e outros assuntos do Agro.

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

REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL

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

Municipio

Presidente

Fone

ARACOIABA

Jonas Campelo Nogueira

(85) 99744.2706

BARREIRA

Eleneide Torres Brilhante

(85) 99174.7667

BATURITÉ

Jorge Luis A. Correia

(85) 99242.1232

CAUCAIA
CANINDÉ

Ricardo Bezerra Nunes

(85) 99812.7656

Fco.Celso C. Secundino

(85) 99719.0000

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

Presidente

Fone

ARACATI

Antonio Kaminski Alves

(88)997401113

BEBERIBE

Luiz Hildemar Colaço

(85) 99116.3192

Paulo Helder de Alencar
Braga

CASCAVEL
HORIZONTE

Francisco José de Sousa

(85) 99981.4357/
9919.1155
(85) 98761.0273/

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

Municipio

Presidente

Fone

AMONTADA

Humberto A. de Menezes

(88) 99955.1178

ITAPIPOCA

Antonio Alves Aguiar
Alexandre M. Leorne
Pontes
João Ossian Dias

(85) 99991.7237

MARCO
MORRINHOS

Antonio Clodoveu P.
Andrade Filho

TRAIRI

(88) 99637.0304
(88) 99951.9758
(85) 99991.5445

VICE - PRESIDENTE REGIONAL: EMERSON PINTO MOREIRA (COREAÚ)

Presidente

COREAÚ

Emerson Pinto Moreira

GRANJA

Mário David Ferreira Dias

MASSAPÊ

José Tupinambá V. Junior

MORAÚJO

Elder A. Aguiar

SANTANA DO
ACARAÚ

Paulo Ercy Araújo

SOBRAL
SANTA
QUITÉRIA

Francisco Reginaldo R. Filho

Presidente

Fone
(88)99405.7000
(88) 99993.4447/
(88)99217.7649
(88)99955.6915/
(88)99293.5366
(85)99202.3797/
(85)98794.5384
(85) 99988.6194

Fone

José Ernando de Oliveira

(85) 99965.0181

IBARETAMA

Carlos Bezerra Filho

(85) 99198.9826

MADALENA

Francisco Almir F. Severo

(88) 99493.2726

MOMBAÇA

Francisco Danúbio de Alencar

(88) 99773.9977

José Amilcar de A. Silveira

(85) 99983.4445

QUIXERAMOBIM Cirilo Vidal Pessoa

(88) 99971.1489

SENADOR
POMPEU

(85) 99986.4789

Maria Elizabeth M. Saraiva

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

Municipio

Presidente

Fone

LIMOEIRO DO
NORTE

Luiz Mendes Andrade de
Sousa

(88) 99958.8000

MORADA NOVA

Francisco Eduardo B. de Lima
Júnior

(88) 99736.8919 /
99215.1022

RUSSAS

Pedro Maia Rocha Júnior

(88) 99863.2306

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

Municipio

Presidente
Antonio Narcélio de Oliveira Gomes

CRATEÚS

INDEPENDÊNCIA Moacir Gomes de Sousa

REGIÃO NORTE
Municipio

Municipio
BANABUIÚ

QUIXADÁ

MARANGUAPE

Municipio

VICE PRESIDENTE REGIONAL: CIRILO VIDAL PESSOA (QUIXERAMOBIM)

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

MONSENHOR
TABOSA

Fco das Chagas Frota
Almeida

(85) 99965.3125

NOVA RUSSAS

Eugenio Mendes Martins

(85) 99915.5745/ (88)
3672.1231

TAMBORIL

José Rubenval Soares de Souza

(88) 99200.3494/
99677.4677

TAUÁ

José Gonçalves Feitosa

(85) 99981-1699

Municipio

REGIÃO DO CARIRI
Presidente

Fone

AURORA

José Maria R. de Macedo

(88) 99729.6508

(88) 99447.2784

CRATO

Fco Fernandes Ferreira

(88) 99969.6011

(88) 99690.0222

LAVRAS DA
MANGABEIRA

Dorimedonte Texeira Ferrer
Filho

(88) 99649.1944 /
99414.8121

MAURITI

José Artálio Barroso Leite

(88) 99904.6805

MILAGRES

Francisco Wilton F. Alves

(88) 99999.1562/
99434.0058

José Franscisco de Paiva

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

Municipio

Presidente

Fone

UBAJARA

Inácio de Carvalho Parente

(88)99953.5382

VIÇOSA DO
CEARÁ

Wilame Reis Mapurunga

(88)99617.2673

REGIÃO CENTRO-SUL
REGIÃO CENTRO-SUL
Municipio
Presidente

Fone

CEDRO

José Ferreira Lima

(88) 99949.2827/ (88)
35640155

IGUATU

José Queiroz Magalhães

(88) 98872.0315

PIQUET
CARNEIRO

Francisco Erivando Maia

(88) 99859.1737

REGIÃO DO MÉDIO JAGUARIBE

VICE PRESIDENTE REGIONAL: EXPEDITO DIÓGENES FILHO (JAGUARETAMA)

Municipio

Presidente

Fone

JAGUARETAMA

Expedito Diógenes Filho

(88) 99613.6404/
98113.8922

JAGUARIBE

Antonio Carlos Freitas

(88) 99742.0403

SOLONÓPLE

José Alriberto Pinheiro

(85) 99771.9658

ANIVERSARIANTES ͳ MARÇO

JOSÉ QUEIROZ MAGALHÃES
19.03
IGUATU
FRANCISCO FAUSTO NOBRE
FERNANDES
25.03
QUIXADÁ
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SISTEMA FAEC/SENAR FAZ VISITA TÉCNICA AO
PROJETO DE REFLORESTAMENTO DO GRUPO
JACAÚNA EM MARCO

A convite do Sindicato Rural de Marco, os dirigentes do Sistema FAEC/SENAR
participaram no dia 29 de janeiro último,
de uma visita técnica ao projeto de Reflorestamento de eucalipto, do Grupo Jacauna Móveis, numa área de mil hectares. A
comitiva foi composta pelo Presidente da
FAEC, Flávio Saboya, dos vice-presidentes
Rodrigo Diógenes e Carlos Bezerra, e ainda, os presidentes de nove sindicatos rurais
do Baixo Acaraú, o Superintendente do SENAR, Sérgio Oliveira, o presidente do Sindilacticínios, José Antunes Mota, o prefeito
de Marco, Roger Aguiar, o secretário de desenvolvimento econômico, Júnior Osterno,
o advogado, Diego Fernandes e diversos
produtores da Região.

"O grupo Jacauna pretende ampliar a área de reflorestamento de eucalipto de olho na utilização pelo polo
moveleiro "
Referido projeto foi elaborado com o
apoio da Embrapa Agroindústria Tropical,
em parceria com a Adece, Siindimóveis-CE,
DNOCS, o INDI, empresas do Polo Moveleiro de Marco. Segundo o presidente do

PRESIDENTE DA FAEC
DESTACA IMPORTÂNCIA
DA RENOVAÇĀO DO CONVÊNIO ICMS 100 / 97

Após a renovaçāo do Convênio ICMS
100/97, pelo CONFAZ - Conselho Nacional
de Política Fazendária, ocorrida no dia 13 de
março, o presidente do Sistema FAEC / SENAR / Sindicatos Rurais, Rodrigo Diógenes,
destacou a importância da medida como indispensàvel para evitar aumentos de insumos
do setor agropecuário e consequentes reajustes
nos preços de alimentos.
Conforme disse, a FAEC, através de seus
dois representantes junto ao CONDECONCE, Diego Fernandes e Ivoniza Holanda e os
demais membros do setor produtivo, defenderam a manutençāo dos beneficios tributários, incluindo defensivos agrícolas, sementes,
mudas, vacinas e medicamentos veterinários,
corretivos de solo, fertilizantes e rações, que
são exemplos de insumos, com grande peso no
custo de produção, contemplados no Convênio
ICMS 100/97.
A alteração se deu com relação a fertilizantes, que passou a ter uma nova tributação, mesmo com carga reduzida (alíquota de 0% a 4%,
com o acréscimo de um por cento ao ano). Os
fertilizantes também tiveram tratamento difeSindimóveis e secretário de desenvolvimen- renciado, pois não foram excluídos dos benefíto econômico de Marco, Júnior Osterno, nos cios, mas rearranjados, explica.
países nórdicos, um eucalipto ou um mogENTIDADES UNIDAS
no demora 14 anos para alcançar a idade de
Rodrigo Diògenes explica que a renovaçāo
corte, já no Brasil e no Ceará, só oito anos.
Este é o diferencial que daqui a pouco, fará a de um convênio no Confaz ,é delicada: para
que um benefício tributário seja mantido, é
diferença em favor dessa nova atividade da necessário que todos os estados votem a faagroindústria, disse. Hoje, o polo moveleiro vor da renovação. Se houver um só estado que
de Marco, conta com as empresas do grupo vote contra, perde-se todo o benefício contido
no convênio.Nesse sentido, houve um grande
Jacauna e do grupo Osterno.
trabalho da Confederaçāo da Agricultura e
Pecuária do Brasil- CNA e de todos as Federações estaduais de Agricultura e outros Instituiçoēs .No Ceará, por exemplo, contamos com
o apoio da FACIC, FECOMÈRCIO, OAB- CE,
CRC- CE, SETCARCE, FCDL , CORECON,
que se uniram em tôrno da questāo e encaminhamos uma carta à Secretária da Fazenda,
Fernanda Pacobayba e aos representantes da
bancada federal.
A IMPORTÂNCIA DA RENOVAÇĀO
Renovado o Convênio ICMS 100/97, ficam
assegurados benefícios tributários a diversos
insumos importantíssimos para a atividade
rural, sem aumento da carga tributária sobre o
setor: Defensivos agrícolas, sementes, mudas,
vacinas e medicamentos veterinários, corretivos de solo, fertilizantes e rações são exemplos de insumos, com grande peso no custo de
produção, contemplados no Convênio ICMS
100/97.

