
Encontro Nacional do Agro]
Faec participa do Encontro Nacional
do Agro, realizado no dia 10 de
agosto, em Brasília. Liderada por seu
presidente, Amílcar Silveira, a
comitiva cearense foi composta por
55 presidentes de sindicatos rurais, de
todas as regiões do Ceará.



Expointer] Missão técnica da Federação da

Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) participa
da 45° edição da Expointer, realizada no Parque
de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). O
evento, realizado no início de setembro, contou
com as presenças do presidente da República,
Jair Bolsonaro, do presidente da CNA, João
Martins, e do presidente do Senar Nacional,
Daniel Carrara.



Expansão da ATeG] Técnicos do Senar

Nacional visitam, no dia 9 de setembro, o
Sistema Faec/Senar para tratar do programa de
Expansão da ATeG. A iniciativa busca ampliar a
quantidade de produtores rurais atendidos pelo
programa de assistência. O termo de adesão da
‘Expansão ATeG’ foi assinado pelo Senar/CE em
julho deste ano.



Pecuária leiteira] Presidente da Faec,

Amílcar Silveira, e presidente do Sindlaticínios,
José Antunes, discutem ações para fomentar a
cadeia do leite no Ceará. A proposta inicial
consiste em é viabilizar a regularização de 100
laticínios, em parceria com o Sebrae Ceará.



Eventos]

Participe da 1ª Cavalgada do Agro Cearense, dia 22 de
outubro, com concentração na Praia de Iracema, a partir
das 14h.
Inscrições no link: http://faec.org.br/sistema/1a-cavalgada-
do-agro-fortaleza-ce/

A gente se encontra no PECNORDESTE 2023. O maior evento do
Agro Nordestino já tem data marcada para acontecer. Será de
15 a 17 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

http://faec.org.br/sistema/1a-cavalgada-do-agro-fortaleza-ce/


Eleição] O agropecuarista Ricardo Bezerra Nunes foi
reconduzido à Presidência do Sindicato Rural de
Caucaia. A eleição da nova diretoria para o triênio
2022/2025 ocorreu no dia 16 de agosto.

Curso] Sindicato Rural de Horizonte, presidido por
Francisco José de Sousa realizou o curso de Produção
Artesanal de Pães com a instrutora Maria Hilário
Magalhães no Município de Chorozinho.



Curso de Tratorista] Sindicato Rural de Senador
Pompeu promove curso de tratorista agrícola. A ação foi
realizada no Parque de Exposição, com práticas na
comunidade do Caracará.

Venda de Mel] Produtores rurais de Quixeramobim,
assistidos pelo Senar Ceará, realizaram em setembro sua
primeira venda de mel. Ao todo, foram produzidas mais de
16 toneladas, no Assentamento Alegre. A produção contou
com o apoio do Sindicato Rural de Quixeramobim, presidido
por Cirilo Vidal.



Copa Leite] Presidentes do Sinrural de Madalena,
Francisco Almir Frutuoso, e do Sinrural de
Quixeramobim, Cirilo Vidal,participam de reunião de
alinhamento para realização da Copa Leite 2022, que
acontecerá de 10 a 12 de novembro, em Quixeramobim.

Reunião de nivelamento] Presidente do Sinrural de
Independência, Moacir Gomes, e o presidente do
Sinrural de Crateús, Antônio Narcélio de Oliveira,
realizam reunião de nivelamento com o superintendente
do Senar Ceará, Sérgio Oliveira, para tratar de gargalos
relacionados ao escoamento da produção da região do
Sertão dos Inhamuns.



Regularização de dívidas] Sindicato Rural de Tamboril
recebe representantes do Banco do Nordeste para tratar da
regularização de produtores com dívidas na instituição. A
ação foi realizada no dia 16 de setembro e contou com a
participação do presidente do Sindicato, José Rubenval
Soares.

Curso de bolos] Comunidade Sítio Fortaleza, no
município de Milhã, recebe curso de bolos confeitados. A
ação, realizada de 5 a 9 de setembro, foi fruto de uma
parceria entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Milhã e o Sindicato Rural de Senador Pompeu, presidido por
Elizabeth Medeiros..



Avicultura] Curso Trabalhador na Avicultura Básica,
realizado no distrito de Serrinha, no município de Moraújo.
A ação promovida pelo Sindicato Rural de Moraújo,
presidido por Elder Aguiar.

Pães artesanais] Curso de Pães Artesanais realizado no
Sítio Telha,em Monsenhor Tabosa de 12 a 15 de setembro.
A ação é uma realização do Senar Ceará em parceria com o
Sindicato dos Produtores Rurais do município.


