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Após passar por um período de transição intensa
em 2018 com o processo de eleição presidencial, o
Brasil vivenciou em 2019, uma oportunidade de se
reestruturar para crescer. Mudanças profundas
foram sentidas no cenário político e econômico em
relação ao ano anterior. Foi um tempo de colocar 'a
casa em ordem'.
A agropecuária brasileira não ﬁcou de fora deste
movimento de reorganização e conseguiu, mais
uma vez, ajudar o Brasil a crescer. Graças à essa
atividade e seus milhares de trabalhadores em
todo o País, o Produto Interno Bruto brasileiro (PIB)
foi positivo, com grande parte deste crescimento
podendo ser creditado ao trabalho dos incansáveis
produtores rurais brasileiros.
No Amazonas, não foi diferente. Embora, desaﬁos
não tenham faltado, os resultados foram ainda
melhores com o PIB da agropecuária estadual
registrando crescimento de 8,7% em relação a
2018, conforme dados do IBGE.
Neste período, tanto a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (Cna) e o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) quanto
os sistemas formados pelas federações e regionais
do Senar nos Estados estiveram de mãos dadas
em prol deste movimento de reorganização,
atendendo o produtor rural como de costume e, ao
mesmo tempo, focando em novos objetivos.

Entre os principais objetivos do Sistema como um
todo está a consolidação do trabalho de
Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) aos
produtores rurais do País, levando conhecimentos
de gestão empresarial e novas tecnologias para o
campo.
N o A m a z o n a s , o S i s t e m a FA E A S E N A R
FUNDEPEC/AM, além do habitual cumprimento de
suas missões institucionais, representando os
interesses da classe rural e ofertando formação
proﬁssional rural e atividades de promoção social,
também ingressou, em 2019, no programa de ATeG
com o objetivo de somar esforços ao trabalho
realizado em âmbito nacional.
Desta forma, em 2019, obtivemos conquistas,
realizações, atendimentos de pleitos e
numerosas ações para atender nossos
produtores e produtoras rurais. Os principais
registros deste importante ano podem ser
encontrados neste relatório para o
conhecimento de nosso público-alvo e parceiros
em geral
Agradecemos ao Sistema CNA, a todos os
colaboradores do Sistema FAEA SENAR
FUNDEPEC/AM, aos mobilizadores,
instrutores, alunos e às instituições parceiras.
Cada um deu sua parcela de contribuição
signiﬁcativa para o resultado alcançado.

FAEA - FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS

C

Criada no dia 12 de março de 1964, a FAEA
recebeu a carta sindical outorgada pelo
Ministério do Trabalho e Previdência Social
aprovando seus estatutos sociais e reconhecendo-a como órgão representativo das
1ª, 2ª e 3ª categorias econômicas integrantes do plano da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA
Brasil).

A FAEA representa e promove os interesses
sócio proﬁssionais dos produtores rurais.
Para isso, também desenvolve a prestação
de um vasto leque de serviços técnicoproﬁssionais e participa vários organismos
com destaque para o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR).
A história da FAEA junto à CNA é marcada
por diversas iniciativas regionais, encontros
e manifestações regionais e nacionais, por
milhares de reuniões com produtores
rurais, avanços, alegrias, momentos de
preocupação e esperança, por reclamações e propostas.
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MISSÃO
Organizar, representar e fortalecer os produtores rurais
amazonenses, defender seus direitos e interesses,
promovendo o desenvolvimento econômico, social e
ambiental do setor agropecuário.

VISÃO
Ser reconhecida estadual, nacional e internacionalmente,
como uma instituição inovadora, eﬁciente, proativa e
comprometida com os interesses dos produtores rurais e
da sociedade, tornando o Amazonas pujante na produção
de alimentos e atividade agropecuária referência em
rentabilidade.

POLÍTICA DE QUALIDADE
Representar com excelência a classe patronal rural
amazonense, defendendo os seus interesses para
alcançar a sua satisfação com os serviços prestados e
atendimento aos requisitos associados e demais partes
interessadas.
Buscar a melhoria continua dos serviços, processos e
demais atividades realizadas e atendendo aos
requisitos legais aplicáveis.

REUNIÕES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E ESTREITAMENTO DE RELAÇÕES

FAEA e FINEP
Fomento à inovação para o produtor rural

Audiência pública sobre criação
da APA Sauim de Coleira

O presidente da FAEA, Muni Lourenço, recebeu, em janeiro, a
visita do gerente regional da Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP), Rodrigo de Lima. Na ocasião, o gerente apresentou o
trabalho da instituição de fomento que chegou à região Norte para
estimular, também entre as empresas do setor primário, o
ﬁnanciamento a projetos ligados à ciência, tecnologia e inovação.
O escritório da região Norte foi inaugurado em Belém no dia 19 de
dezembro de 2018 com a missão de trazer para o setor produtivo e
acadêmico do Norte, instrumentos de apoio à inovação, por meio
de fomento, com recursos reembolsáveis e não reembolsáveis.

O presidente do Sindicato Patronal Rural de
Itacoatiara, Alcemir Lima, que também ocupa o um
dos cargos de vice-presidente da FAEA,
representou a Federação em audiência pública
realizada na Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas (Aleam). A audiência discutiu a proposta
de criação da Área de Proteção Ambiental (APA)
Sauim de Coleira.
O representante externou a opinião da FAEA de
discordância em relação à criação da APA devido a
possibilidade de prejuízos sociais e econômicos
para os produtores rurais e para a população,
principalmente, dos municípios de Rio Preto da Eva
e Itacoatiara, em função do risco de restrições à
manutenção e ampliação dos empreendimentos e
propriedades rurais nesses dois municípios.
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Debate sobre convocação dos aprovados
no concurso da ADAF
Muni Lourenço participou de audiência pública na Aleam para tratar
sobre a convocação dos aprovados no Concurso da Agência de
Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) com
intuito de melhorar as atividades e desenvolver o setor produtivo do
Estado.
A reunião técnica foi solicitada por Muni Lourenço e construída com
a líder do Governo, Deputada Estadual Joana Darc e o vicelíder, Deputado Estadual, Saullo Vianna.
Na ocasião, Lourenço destacou o pleito como
uma demanda de curto prazo em benefício
A pecuária amazonense,
do setor pecuário e do desenvolvimento
segundo dados oﬁciais da Adaf,
da economia do Estado.economia do
envolve 15 mil propriedades no
Estado.
interior do Amazonas, e segundo
estimativa da FAEA, congrega 80
mil amazonenses que dependem
dela como atividade econômica.
Possui, ainda, um rebanho de
1,5 milhão de cabeças de gado
aproximadamente.
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Audiência Pública sobre
Regularização Fundiária
em Rio Preto da Eva
Uma audiência pública sobre
regularização fundiária em áreas rurais
foi realizada, em novembro, no
município de Rio Preto da Eva, no
Amazonas. A audiência foi promovida
pela Aleam, a partir de proposição do
Deputado Estadual Sinésio Campos.
Para Muni Lourenço, a realização da
audiência pública foi fundamental para
debater um assunto de grande
importância para os produtores rurais
do município. “É necessário acelerar a
titulação das terras para dar segurança
jurídica à atividade agropecuária”,
destacou.

CNA debate ações para a Região Norte
A Comissão Nacional de Desenvolvimento da Região
Norte da CNA se reuniu, em Brasília, para discutir ações
de desenvolvimento do setor agropecuário, entre elas o
Programa de Regularização Ambiental (PRA)
Simpliﬁcado, proposta que a CNA está trabalhando com
projetos piloto no Amazonas, Goiás, Minas Gerais e Acre.
A iniciativa pretende oferecer alternativas ao produtor rural
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na hora de recuperar os eventuais passivos ambientais
previstos no Código Florestal.
Segundo Muni Lourenço, que também preside a
comissão, as perspectivas para 2020 são de intensiﬁcar
essas e outras ações com reuniões itinerantes para ouvir
as federações dos estados, sindicatos rurais e produtores.
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PARTICIPAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Muni Lourenço participa de Missão da CNA para quatro países da Ásia
A CNA Brasil integrou a comitiva empresarial que acompanhou
a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em maio, à Ásia. Muni
Lourenço, vice-presidente da Confederação e presidente da
FAEA, foi um dos integrantes da comitiva que participou da
viagem com duração de 16 dias passando por países como
Japão, China, Vietnã e Indonésia. A intenção foi realizar uma
série de encontros com autoridades e investidores
estrangeiros.

COMISSÃO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE:LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA
A Comissão Nacional do Meio Ambiente da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) reuniu-se , em Brasília, para
discutir, entre outras pautas, a aplicação do licenciamento ambiental na
atividade agropecuária.
Segundo o presidente da Comissão e da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado do Amazonas (Faea), Muni Lourenço, existe um
projeto de lei (3.729/2004) que tramita na Câmara dos Deputados há 14
anos e que trata da desburocratização e simpliﬁcação do licenciamento
ambiental no país.
Outro assunto debatido na reunião foi o Projeto de Simpliﬁcação da
adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) para
incentivar o produtor a recuperar o passivo ambiental da propriedade.
14

CNA leva posicionamento do agro
para a COP25
A CNA também apresentou o posicionamento do agro brasileiro
na 25ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas (COP) em Madri, na Espanha. O documento foi
construído com a participação das entidades do setor.
No posicionamento, a Confederação reitera o compromisso do
produtor rural com a redução das emissões de gases de efeito
estufa com adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono
e boas práticas agrícolas e pede que a comunidade
internacional reconheça os esforços já realizados pelos
produtores brasileiros como ações antecipadas de mitigação.
A conservação da vegetação nativa em áreas privadas no Brasil
chega a 218 milhões de hectares, área equivalente à superfície
de 10 países europeus, de acordo com dados do Cadastro
Ambiental Rural (CAR).

“O produtor rural brasileiro adota
cada vez mais tecnologias para
melhorar a rentabilidade com
sustentabilidade ambiental,
mostrando que o Brasil conseguiu
construir um modelo de crescimento
rural de forma verticalizada, poupando
área e respeitando o meio ambiente.”
MUNI LOURENÇO
Vice-presidente da CNA
FAEA SENAR FUNDEPEC - AMAZONAS | RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019
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Reunião com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre
o desenvolvimento do segmento de manejo ﬂorestal sustentável
O presidente da FAEA, Muni
Lourenço, participou de reunião
com o Ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles, sobre
o movimento de lideranças do
setor privado de Estados da
Região Norte visando o desenvolvimento do segmento de
manejo ﬂorestal sustentável.
Além do Amazonas, representantes do Acre, Amapá, Mato
Grosso, Pará e Rondônia
estiveram presentes e sugeriram a criação de um Grupo de

Trabalho para destravar os
gargalos do setor.
Na reunião também foi solicitada
a construção conjunta do programa de fortalecimento do Setor
Florestal da Amazônia. Os presentes ponderaram sobre a
necessidade de uma agenda
ﬂorestal estratégica para simpliﬁcar a gestão, a necessidade de se
garantir a segurança operacional
e jurídica para a atividade e a
ampliação de incentivos à produção.

Câmara Setorial de Fibras Naturais do Mapa
Muni Lourenço, que também está à frente da Câmara Setorial de Fibras Naturais do
Ministério da Agricultura (Mapa) presidiu diversas reuniões em Brasília. Na última
reunião do ano foram tratados assuntos como a elaboração e a aprovação da
primeira reunião de 2020 da agenda estratégica das ﬁbras naturais.
Também foi feito um balanço das principais conquistas de 2019, entre elas, o projeto
piloto de substituição de sacos plásticos pelos sacos de ﬁbras naturais dos estoques
públicos da Conab, a atualização do custo de produção pela Conab tanto da juta e da
malva, quanto do sisal e também o pleito de interlocução de novas tecnologias para
aumento de produtividade das ﬁbras naturais, além de melhores condições de
processamento.
16

CONQUISTAS

Muni Lourenço toma posse na presidência do
Conselho Deliberativo do Sebrae no Amazonas
O presidente do Sistema
F A E A S E N A R
FUNDEPEC /AM, Muni
Lourenço, tomou posse,
no dia 02 de janeiro de
2019 do cargo de presidente do Conselho
Deliberativo Estadual do
SEBRAE no Amazonas
(CDE/AM). Lourenço que
também é bacharel em
Direito e pecuarista ocupará o cargo durante o quadriênio 2019-2022.

Muni Lourenço, que também é bacharel em Direito e
pecuarista, ocupará o cargo durante o quadriênio 2019-2022.
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Em seu discurso de posse,
ele agradeceu pela conﬁança depositada e se
dispôs a trabalhar pela
interiorização do SEBRAE
no Estado, promover a
capacitação contínua do
corpo técnico do órgão,
promover o aumento de

micro e pequenas empresas exportadores, mais
acesso, informações e
crédito aos pequenos
negócios.
Na ocasião, também foram
empossadas, a especialista em pequenos negócios,
Lamisse Said da Silva
Cavalcanti para o cargo de
diretora-superintendente,
a advogada Adrianne
Antony Gonçalves para o
cargo de diretora-técnica e
a psicóloga com MBA em
gestão de negócios inovadores, Ananda da Silva
Carvalho, como diretoraadministrativa-ﬁnanceira.
Juntos, elas compõem a
Diretoria Executiva do
Órgão também pelo
período de quatro anos.
17

FAEA assina Termo de Ajustamento de Conduta
para regularizar abate de aves no Amazonas
A FAEA, juntamente com a
Sepror e Adaf ﬁrmaram um
Termo de Ajustamento de
C o n d u t a ( TA C ) c o m o
Ministério Público Estadual.
O termo foi proposto pela
FAEA para regularizar o

abate de aves descartadas
pelas granjas amazonenses. "Esse pacto traz segurança jurídica para o segmento da avicultura e para o
consumidor", explicou o
presidente da FAEA, Muni
Lourenço.

Em atendimento a pleito da FAEA, Sefaz
reduz valor do gado bovino para abate
Em atendimento a um pleito da FAEA, a Sefaz-AM reduziu o valor do gado bovino para abate na Pauta de
Preços Mínimos do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) de R$ 3.000,00 para R$
1.850,57, uma redução de quase 40%. O valor serve de
base de cálculo do ICMS.
18

De acordo com Muni Lourenço, esse tipo de conquista
contribui para a competitividade e a redução de custos
para o pecuarista do Amazonas. “A redução de custos
na atividade e a garantia da competitividade estão entre
as prioridades permanentes da atuação da FAEA em
defesa dos interesses da classe”, ressaltou.

JUTA E MALVA

Produtores de ﬁbras naturais do Amazonas
recebem pagamento de subvenção
No dia 14 de junho, os
produtores de ﬁbras naturais
do Amazonas, receberam o
pagamento da subvenção
para a produção de juta e
malva por parte do Governo
do Estado. A cerimônia de
pagamento foi realizada no
município de Manacapuru.
Ao todo foram contemplados
700 produtores de 12
municípios, totalizando R$
3,5 milhões em pagamentos.

Ao todo foram
contemplados
700 produtores de
12 municípios,
totalizando
R$ 3,5 milhões
em pagamentos.
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O presidente da FAEA e
também presidente da
Câmara Setorial da Cadeia
Produtiva de Fibras Naturais
do MAPA, Muni Lourenço,
esteve presente durante a
cerimônia. Para ele, o gesto
do Governo representou uma
grande vitória e valorização
do produtor de ﬁbras
Naturais do Estado. Ele
explica que a cadeia

produtiva de ﬁbras naturais
do Amazonas tem grande
importância econômica e
social.
“Importância social porque a
atividade envolve milhares
de famílias, principalmente
formada por pequenos
produtores rurais que já
vivem há gerações neste
ramo.
A importância econômica se
dá porque faz parte de
agronegócios expressivos no
contexto nacional como o do
café, aonde a sacaria de
ﬁbras embala o café
exportado para o mundo
inteiro e também para outros
produtos como a batata e a
cebola para o mercado
interno que também são
embalados pela sacaria de
juta e malva”, destacou.
19

Muni Lourenço é reeleito e nova diretoria da FAEA toma posse
No dia 28 de fevereiro, o atual
p r e s i d e n t e d a FA E A , M u n i
Lourenço, foi reeleito para continuar
representando a Federação entre
2019 e 2023. Na cerimônia também
foram empossados os novos
membros da diretoria, incluindo
suplentes, membros do Conselho
Fiscal e delegados junto à CNA.

20

Na ocasião, Lourenço falou da
importância do sistema sindical e
dos desaﬁos para tornar o Sistema
FAEA SENAR FUNDEPEC/AM
cada vez mais forte.
Também ressaltou a importância da
federação na representatividade do
setor.

COMISSÕES
COMISSÃO DE

AQUICULTURA

Em janeiro de 2019, membros da comissão
de aquicultura da FAEA se reuniram na sede
da Federação para o primeiro encontro do
ano. Na ocasião, a comissão - que tem como
presidente, o produtor Luiz Elder Bonfá apresentou para o presidente da FAEA, Muni
Lourenço e para o novo secretário de
produção rural do Amazonas, Petrúcio
Magalhães, as demandas do segmento no
Estado e propostas para o setor.
O presidente da Comissão Nacional de
Aquicultura da CNA, Eduardo Ono, também
esteve presente na reunião e apresentou
palestra sobre cenários e perspectivas da
aquicultura no Brasil. Em seguida, o titular do

COMISSÃO DE

AVICULTURA

Após encontro com os piscicultores, foi a
vez dos avicultores se reunirem na sede
da FAEA, para apresentar os principais
gargalos do segmento e demandas para
o titular da Sepror, Petrúcio Magalhães.
As demandas dos produtores foram
ouvidas e anotadas pela equipe da
Sepror e servirão de base para o plano de
ação que será montado para alavancar a
produção de ovos no Estado.
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sistema Sepror, Petrúcio Magalhães,
escutou dos piscicultores os principais
gargalos para o desenvolvimento da
atividade no Estado.
Custos de ração, energia elétrica, diﬁculdade
de contratação de mão de obra e
ﬁnanciamento bancário estiveram entre as
questões levantadas.
Com base nas demandas, o secretário de
produção rural se comprometeu a criar um
planejamento estratégico para o segmento
como forma de sanar as principais
diﬁculdades enfrentadas pelos piscicultores
amazonenses atualmente.

SEGMENTO EM EXPANSÃO
O Amazonas tem um polo de avicultura
de postura que é o quinto maior do Brasil
e gera mais de 3.500 empregos diretos.
Dados do censo agropecuário (20162017) apontam que em 10 anos houve
um aumento de 137% na produção de
avicultura no amazonas.
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COMISSÃO DE

FRUTICULTURA

Em fevereiro, a FAEA realizou
reunião ordinária da Comissão de
Fruticultura, na Câmara Municipal
de Rio Preto da Eva. O evento
contou com a presença do presidente da Federação, Muni
Lourenço, e do secretário de produção rural do Estado, Petrúcio
Magalhães.
Dando sequência às reuniões já
realizadas com as comissões de
aquicultura e avicultura, os fruticultores do Estado, representados
pela comissão da FAEA, tiveram a

oportunidade de apresentar as
principais demandas do segmento
no Estado e sugerir propostas para
o setor.
Para Muni Lourenço, o setor tem
condições favoráveis de responder
com geração de emprego e renda e
produção de alimento, para assim
diminuir a dependência da Zona
Franca de Manaus, que apesar de
importante, não isenta o Estado de
buscar alternativas de desenvolvimento econômico e social no
interior.

Rio Preto da Eva
O município produz variedades de frutas, mas o principal é
a laranja. Rio Preto da Eva abastece 70% do mercado da
fruta no Estado, sendo o maior município produtor do
Estado do Amazonas.
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COMISSÃO DE

PECUÁRIA
Ainda em fevereiro, a FAEA reuniu a
comissão de pecuária, na
Cooperativa dos Produtores de Leite
da Região de Autaz-Mirim (Cooplam), no município de Autazes, com
a presença do Secretário de
Produção Rural do Estado, Petrúcio
Magalhães.
O objetivo foi encontrar soluções
para potencializar a cadeia leiteira e
dialogar para alavancar a pecuária
através da continuidade do Programa
de Regularização de Queijarias,
chamado "Rota do Queijo".

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
Com o slogan “Enquanto você produz, a CNA
defende você, produtor, no que precisar”, a FAEA
participou, juntamente com as demais federações
do País da campanha nacional promovida pela
CNA para o estímulo ao pagamento da
contribuição sindical rural - pessoa física e
pessoa jurídica. O valor é arrecadado
anualmente como forma de garantir direitos e
benefícios aos produtores rurais de todo País.
Parte da quantia arrecadada é repassada para as
27 federações patronais rurais que integram a
Confederação, entre elas, a Federação de
Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas
(FAEA).
Com a contribuição, tanto a CNA, quanto a FAEA,
o SENAR-AM, o Fundo de Defesa Agropecuária
do Estado do Amazonas (FUNDEPEC-AM) e os
sindicatos patronais rurais do Estado pode
contribuir ainda mais para o fortalecimento do
setor no Estado.
De acordo com o presidente da FAEA, Muni
Lourenço, os recursos recolhidos fortalecem a
representatividade da classe rural e defesa dos
interesses do setor agropecuário amazonense
junto às autoridades públicas e órgãos
constituídos.

Como
contribuir
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A contribuição é recolhida pela própria CNA. O
produtor rural (pessoa física ou pessoa jurídica)
que não tenha recebido o boleto para pagamento
em seu endereço residencial pode acessar o site
da Confederação (www.cna.org.br), acessar a
aba 'serviços para o produtor' no ﬁnal da página e
clicar em '2ª via da contribuição sindical'. Em
seguida, basta emitir o boleto e efetuar o
pagamento.
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PLEITOS E ARTICULAÇÕES
FAEA articula maior oferta de prenhezes de Fertilização In Vitro
para pecuaristas amazonenses
Foi realizada na sede da
FAEA, uma reunião com o
objetivo de pleitear a oferta de
prenhezes de Fertilização In
Vitro (FIV) através do
Programa de Melhoramento
Genético do SEBRAE/AM de
doadoras de excelência
genética das raças girolando,
gir leiteiro e nelore das
F a z e n d a s G e n y, I N G
Ferradurinha e São Pedro.

Presidente da FAEA, Muni Lourenço, entrega documento
com pleitos da classe agropecuária na Aleam
Muni Lourenço, esteve reunido em novembro com a líder do governo na Assembleia
Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputada estadual Joana Darc e com o
vice-líder do governo, deputado estadual Saulo Viana.
Na ocasião, Muni Lourenço entregou documento da entidade, representando a
classe agropecuária do Estado, com pleitos em prol do fortalecimento do serviço de
defesa agropecuária e do desenvolvimento do setor rural.
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Desta forma, conforme
explicou o presidente da
FA E A , M u n i L o u r e n ç o ,
prenhezes de FIV desses três
competentes criatórios
amazonenses poderão ser
disponibilizadas com
subvenção pelo Programa do
SEBRAE/AM para pecuaristas
de todo interior de nosso
Estado, principalmente
pequenos criadores.

CNA, FAEA e Governo do Amazonas apresentam
demandas do agro para ministra da Agricultura
O presidente da Faea e vicepresidente da CNA, Muni
Lourenço, e o secretário da
Produção Rural do
Amazonas, Petrúcio
Magalhães Júnior, reuniramse no dia 26 de fevereiro
com a ministra da
Agricultura, Tereza Cristina,
para apresentar as
demandas do governo
e s t a d u a l p a r a o
desenvolvimento do setor
agropecuário regional.
Uma das solicitações feitas
à ministra foi o aumento do
limite de aquisição de milho

por meio da venda em
balcão, de 14 toneladas/mês
para 27 toneladas/mês por
beneﬁciário para o Norte,
assim como já acontece
para os produtores das
regiões Centro-Oeste,
Sudeste e Sul.
Na ocasião, Tereza Cristina
destacou o desenvolvimento
da produção agropecuária
no Amazonas e disse que o
ministério tentará apoiar as
demandas solicitadas para
que a atividade continue
gerando emprego e renda
no estado.

“Isso mostra o tamanho continental do Brasil e os diferentes
desaﬁos que precisamos enfrentar. Os pedidos que foram feitos
são um sinal de que eles estão crescendo e expandindo,
especialmente em áreas como a piscicultura, que é
importantíssima para o Brasil”.
TEREZA CRISTINA
Ministra da Agricultura
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Restabelecimento da venda de milho no Amazonas pelo
Programa de Venda em Balcão da CONAB
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do
Amazonas - FAEA, representando a classe patronal
rural amazonense, protocolou cartas à Ministra da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Tereza
Cristina Corrêa da Costa Dias, e ao presidente da
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra, pleiteando o
restabelecimento da venda de milho no Amazonas, por
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meio do Programa de Venda em Balcão da Conab.
De acordo com os documentos, assinados pelo
presidente da FAEA, Muni Lourenço, foi necessário
implementar providências urgentes para solucionar a
questão uma vez que a venda pelo programa do insumo
– básico para a continuidade de atividades como a
avicultura no Estado – se encontrava paralisada.

EVENTOS
Entrega de pauta prioritária da classe
patronal agropecuária ao secretário de
Produção Rural do Amazonas

A FAEA realizou, em janeiro, sua primeira reunião de diretoria
ampliada de 2019. Com a presença signiﬁcativa de produtores
rurais e representantes do segmento primário do Estado, a
reunião contou com a participação do secretário de produção
rural do Amazonas, Petrúcio Magalhães.
Na ocasião, ele recebeu das mãos de Muni Lourenço, um
documento contendo 30 pleitos prioritários da classe patronal
agropecuária amazonense.
Entre as demandas contidas na pauta estiveram a construção
do novo Parque de Exposições Agropecuárias Eurípedes Lins,
o fortalecimento contínuo da assistência técnica e atividades e
de extensão rural, a realização do concurso público do IDAM e
efetivação da contratação dos novos servidores da ADAF.
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Inauguração de abatedouro de
suínos no Estado

Na ocasião, ele recebeu das mãos de Muni Lourenço,
um documento contendo 30 pleitos prioritários da
classe patronal agropecuária amazonense.
Muni Lourenço prestigiou a cerimônia de inauguração
do abatedouro de suínos Sarkis, o segundo do
Estado. Localizado na BR 174, KM 15, Ramal Mete
Marcha, zona rural de Manaus, o empreendimento de
iniciativa do empresário Felisberto Sarkis junto com
sócios e parceiros tem a capacidade de abater 100
animais por dia e 250 animais na câmara frigoríﬁca.
O evento contou também com a presença do
governador do Amazonas, Wilson Lima.
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Segunda edição da oﬁcina de planejamento do PRA
A FAEA, a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente (SEMA) e a Secretaria de
Produção Rural (SEPROR), com o apoio de
outras entidades colaboradoras, realizaram
a 2ª oﬁcina de planejamento para
elaboração de um modelo simpliﬁcado do

Programa de Regularização Ambiental
(PRA) para o Estado do Amazonas com
base nos fundamentos do Projeto Biomas.
O Sistema CNA/Senar também é parceiro
para a realização desse objetivo.

"O objetivo do diálogo é que o Amazonas possa ter o primeiro PRA
com base nos fundamentos cientíﬁcos e soluções tecnológicas
apontadas pelo Projeto Biomas, possibilitando ao produtor rural
opções simpliﬁcadas e de baixo custo para que ele possa fazer a
recuperação de seu eventual passivo com segurança jurídica,
tecnológica e aliada a um possível retorno econômico, com essa
recuperação de passivo ambiental".
MUNI LOURENÇO
Presidente da FAEA

8ª edição da Expoboca, em Boca do Acre
Entre os dias 11 e 14 de julho, o Sindicato
Rural de Boca do Acre promoveu, em
parceria com o Governo do Amazonas e
prefeitura do município, além do apoio de
diversas entidades como a FAEA, a 8ª
Exposição Agropecuária de Boca do
Acre (Expoboca).
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A FAEA, SENAR e FUNDEPEC-AM
participaram ativamente do evento.
Cavalgada, rodeio, venda de animais e
diversas oportunidades de fechamento
de negócios no setor rural estiveram
entre as atrações da feira.

Lançamento do Plano Safra do Amazonas
Em julho, Muni Lourenço, participou da
solenidade de lançamento do Plano Safra do
Amazonas 2019/2020, no Centro de
Convenções Vasco Vasques, em Manaus.
O plano lançado, na ocasião, pelo governador
do Estado, Wilson Lima, teve o objetivo de
destinar, aproximadamente R$ 350 milhões
para o atendimento de produtores rurais,
incluindo agricultores familiares, pescadores,
extrativistas e indígenas.
O recurso contempla ações de estímulo à
agropecuária, oferta de crédito rural e
assistência técnica, defesa agropecuária e
ﬂorestal, além de apoio à comercialização.
Durante o evento, Muni Lourenço, ressaltou a
importância do momento para o agro
amazonenses.

ÁREAS PRIORITÁRIAS
As áreas prioritárias para aplicação dos recursos, deﬁnidas pelo
Governo do Amazonas são: fruticultura (abacaxi, cupuaçu, banana,
citros, açaí e guaraná), mandioca, café, ﬁbras naturais (juta e malva),
avicultura, pecuária, piscicultura, pesca artesanal, milho, soja, feijão,
castanha, óleos, borracha, piaçava, madeira em manejos simpliﬁcados,
agroecologia e produtos orgânicos.
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“Nós, produtores rurais esperamos todos os
anos pelo dia do lançamento do plano
agrícola e pecuário do Amazonas. É um
momento que registra a importância do agro
no Estado, um setor que no Brasil já é a
locomotiva da economia nacional e no
Amazonas precisamos cada vez mais
fortalecer”, destacou.
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Presidente da FAEA participa da abertura oﬁcial
da 41ª Expoagro
O presidente da FAEA, Muni
Lourenço, participou, no dia 3 de outubro, da abertura oﬁcial da 41ª
Exposição Agropecuária do
Amazonas (Expoagro).
O evento aconteceu na área externa da Universidade Nilton Lins e estava há seis anos sem ser realizado.
Durante a cerimônia de abertura,
Lourenço falou sobre a importância
do resgate do evento para o produtor rural amazonense e para o setor
primário do Estado.

“A reabertura da Expoagro traz uma importância estratégica
de resgatar uma tradição do setor que contribui de forma
signiﬁcativa para o desenvolvimento do Estado, além de
facilitar o acesso dos produtores ao ﬁnanciamento de linhas
de crédito para suas atividades”.
MUNI LOURENÇO
Presidente da FAEA
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Na ocasião, também foi assinado
um termo de cooperação técnica para implantação do programa PróGenética no Amazonas, visando o
melhoramento genético do rebanho
do Amazonas.
Conforme Lourenço, a assinatura
do termo é uma grande vitória e representa avanço signiﬁcativo para
o desenvolvimento da pecuária no
Estado.

Solenidade de entrega equipamentos para fortalecimento
do setor primário no Amazonas
Muni Lourenço participou da solenidade de entrega de equipamentos e veículos destinados ao uso
do Sistema Sepror (Idam, Adaf e
ADS) nos municípios do interior. A
entrega foi feita pelo Governador
do Estado, Wilson Lima.
Foram entregues veículos terrestres e ﬂuviais, containers, caminhões baú e equipamentos de escritório com o objetivo de intensiﬁcar as ações de defesa agropecuária do Amazonas e o escoamento da produção rural no interior e na capital.

Lourenço ressaltou
a importância do
fortalecimento do
serviço de Defesa
Agropecuária com a
entrega feita pelo
Governo.
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Na oportunidade, Lourenço ressaltou a importância do fortalecimento do serviço de Defesa
Agropecuária com a entrega feita
pelo Governo.
Os veículos e equipamentos foram
adquiridos por meio de convênios
com o Governo Federal e com recursos do Tesouro Estadual, totalizando R$ 5 milhões.
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FAEA e SEBRAE-AM promovem missão empresarial para
visita à Agrishow e Expozebu
Uma missão empresarial promovida pela FAEA e Sebrae-AM
e formada por 29 produtores rurais amazonenses visitou duas
das maiores feiras agropecuárias do País: a Agrishow, em
Ribeirão Preto (SP) e a 85ª Expozebu, em Uberaba (MG). O
objetivo foi aproximar os participantes de novas tecnologias
que podem ser implementadas no segmento no Amazonas.
Em Uberaba, foi ﬁrmada uma parceria entre o Governo do
Amazonas e a Associação Brasileira de Criadores de Zebu
(ABCZ) para proporcionar ao Estado, um padrão internacional de qualidade genética do gado leiteiro e de corte.
A caravana de produtores também esteve em Mato Grosso do
Sul, onde manteve contatos de alto nível com especialistas
em inseminação artiﬁcial, para o melhoramento genético de
animais de corte e de leite.

IV Seminário Agropecuário de Presidente Figueiredo
A FAEA participou do IV Seminário Agropecuário de Presidente
Figueiredo, em outubro de 2019.
Organizado pelo sindicato patronal rural do município, com
apoio do Sistema FAEA SENAR e FUNDEPEC-AM, além de
outros órgãos, o evento contou com diversas palestras e
abertura oﬁcial pelo presidente do Sindicato Patronal Rural de
Presidente Figueiredo, Leonardo Mississipe.
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Produtores investem em conhecimento e
Amazonas cresce no setor leiteiro
Trinta e seis produtores
rurais do Amazonas, de
oito municípios, participam
da 16a Exposição
Brasileira do Agronegócio
do Leite em Belo Horizonte.
Eles foram ao mais importante evento da área
leiteira, com o objetivo de
buscar conhecimentos no
setor, a partir da tecnologia
voltada aos laticínios e as

queijarias artesanais.
Organizada pelo Sebrae e
com apoio da FAEA, a
comitiva visitou queijarias
nos municípios de São
Roque de Minas, na Serra
da Canastra, onde estão as
principais queijarias artesanais de Minas Gerais.
Queijarias do município de
Araxá também foram
visitadas pela comitiva.

CNA mostra contribuição do Projeto Biomas para
modelo simpliﬁcado do PRA no Amazonas
A contribuição do Projeto Biomas para a
elaboração de modelo simpliﬁcado de
Programa de Regularização Ambiental
(PRA) para a região sul do Amazonas
foi apresentada durante o VI Encontro
de Implantação do Cadastro Ambiental
Rural, em Brasília.

A coordenadora executiva do Projeto
Biomas na Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
Cláudia Mendes, destacou que o
modelo simpliﬁcado está em fase de
elaboração.
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FUNDEPEC

C

O Fundo de Defesa Agropecuária do
Estado do Amazonas (FUNDEPEC),
criado pela Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado do Amazonas
(FAEA), é um apoio ﬁnanceiro com
recursos oriundos de contribuições,
doações e subvenções de associações de produtores rurais, empresas
agropecuária, industriais, comerciais
e de entidades privadas para garantir
o desempenho das ações de defesa
sanitária animal de eventuais prejuízos para proteger o rebanho do
Estado.

É cobrado um valor de R$0,50
(CINQUENTA CENTAVOS) por
animal, bovino ou bubalino, ou por
lote ou fração de três animais, caprinos, suínos e ovinos, conforme a Lei
4.417, de 29 de dezembro de 2016.
Para contribuir, o interessado pode
efetuar seu cadastro e emissão de
boleto bancário no site www.fundepecam.org.br e efetuar o pagamento em
qualquer agência Bradesco e correspondente bancário do mesmo.

FAEA e FUNDEPEC-AM participam da 4ª reunião do bloco I
do PNEFA para erradicação da doença no País
O presidente da FAEA e diretor-presidente
do Conselho Deliberativo do
FUNDEPEC/AM, Muni Lourenço, e o
gerente-executivo do FUNDEPEC-AM,
Marcos Pinheiro, participaram, nos dias 26
e 27 de março, da 4ª Reunião do Bloco I do
Plano Estratégico do Programa Nacional
de Erradicação de Febre Aftosa (PNEFA)
para o período entre 2017 e 2026.
O encontro, foi realizado em Porto Velho Rondônia.

Na reunião, foi apresentado o plano estratégico dos 13
municípios do Sul do Amazonas que compõem o Bloco I,
formado pelos estados que devem ser os primeiros a ter o
status de 'livre de febre aftosa' sem vacinação no Brasil.
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Na ocasião, o presidente da FAEA, Muni
Lourenço, e o gerente-executivo do
FUNDEPEC-AM, Marcos Pinheiro, apresentaram o plano estratégico dos 13
municípios do Sul do Amazonas que
compõem o Bloco I, formado pelos estados que devem ser os primeiros a ter o
status de 'livre de febre aftosa' sem vacinação no Brasil.
Além dos municípios do Sul do Amazonas,
compõem o bloco I os estados de
Rondônia, Acre e parte do Mato Grosso.

Reunião de alinhamento com Governo do Amazonas e
MAPA sobre erradicação da febre aftosa
O presidente da FAEA, Muni Lourenço, participou também de
reunião com o governador do Amazonas, Wilson Lima, com o
secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Guilherme
Leal e representantes do setor primário amazonense para
tratar de assuntos relacionados à defesa agropecuária do
Estado e ao Programa Nacional de Erradicação da Febre
Aftosa.
Na ocasião, foram tratadas as medidas a serem adotadas
para que o Estado conquiste o status de livre da febre aftosa
sem vacinação. Mais de 90% das exigências para o
cumprimento do plano já foram atendidas.

No Pará, FAEA e FUNDEPEC-AM participam de reunião Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa
FAEA e FUNDEPEC-AM
juntamente com a ADAF e o
M A PA p a r t i c i p a r a m d e
apresentação das ações do
Plano de Ação do Bloco II do
Grupo Gestor do Programa
Nacional de Erradicação da
Febre Aftosa (PNEFA) pelo
Amazonas.

O encontro aconteceu nos
dias 7 e 8 de maio na sede
da Federação da Agricultura
e Pecuária do Pará
(FAEPA). Estiveram presentes também representantes
dos estados de Roraima,
Pará, Mato Grosso,
Tocantins e Amapá.
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Presidente da FAEA participa do I Fórum Amazonas Livre de
Febre Aftosa Sem Vacinação
FAEA e FUNDEPEC-AM
participam de reunião
do Pnefa no Acre
O presidente da FAEA, Muni
Lourenço e o gerente-executivo
do Fundepec-AM, Marcos
Pinheiro, participaram em
novembro de 2019, em Rio
Branco, no Acre, de reunião para
tratar de assuntos relacionados ao
Estados que compõem o Bloco I
do Programa Nacional de
Erradicação da Febre Aftosa
(Pnefa).
Muni Lourenço, participou, em julho, do I Fórum Amazonas Livre de Febre Aftosa
Sem Vacinação. O evento foi realizado no Parque de Exposições Agropecuárias
Jair de Menezes Tupinambá, em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), durante
a programação da Feira Agropecuária e Festival do Leite do município.
Promovido pela ADAF, que integra o Sistema Sepror, o fórum contou com o apoio
de diversas entidades, entre elas a FAEA. O objetivo foi apresentar o Plano
Estratégico 2017-2026 do PNEFA, visando a suspensão da vacinação até 2021
no Amazonas, as principais mudanças para os pecuaristas e a situação do
Amazonas neste cenário.
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Também integraram a comitiva, o
superintendente do Ministério da
Agricultura no Amazonas,
Guilherme Pessoa e o diretorpresidente da Agência de
Desenvolvimento Agropecuário e
Florestal do Amazonas (Adaf),
Alexandre Araújo.

SENAR-AR/AM

O

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural –
Administração Regional do Amazonas (SENAR-AR/AM)
foi criado em 04 de abril de 1994, por meio da portaria
050, conforme previsto no Artigo 1º da Lei 8.315, de 23
de dezembro de 1991. É uma entidade sem ﬁns lucrativos, criada por lei vinculada à Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado do Amazonas – FAEA e à
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil –
CNA.
A Regional do Amazonas tem seus objetivos norteados
na necessidade do mercado de trabalho rural, em
consonância com as diretrizes do Conselho
Administrativo estabelecidas pela Administração
Central, alinhadas às séries metodológicas do SENAR.
O SENAR-AR/AM atua de forma descentralizada respeitando a realidade e as peculiaridades de cada comunidade atendida, compreendendo o universo de produtores, trabalhadores rurais e seus familiares, técnicos,
pessoas do meio rural associadas, direta ou indiretamente, aos processos produtivos agrossilvipastoris. Os
eventos educativos oferecidos pelo SENAR chegam a
seu público de forma inteiramente gratuita.
As atividades são realizadas em parceria com sindicatos
rurais, associações, cooperativas, órgãos governamentais e outras instituições que fazem parte do setor rural,
permitindo a atuação do SENAR-AR/AM em todos os
municípios do Estado Amazonas.

MISSÃO
Realizar educação proﬁssional, assistência técnica e atividades
de promoção social, contribuindo para um cenário de crescente
desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e
de avanços sociais no campo.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
O SENAR-AR/AM organiza, administra e executa ações de
Formação Proﬁssional Rural – FPR, desdobrando-se em seis
linhas de ação: agricultura, pecuária, aquicultura, extrativismo,
agroindústria e atividades de apoio agrossilvipastoril.
As atividades de Promoção Social (PS) têm como princípio
primordial melhorar a qualidade de vida e proporcionando
possíveis ganhos sociais e econômicos, por meio de oferta que
contemple conteúdos relativos à saúde.
Os cursos são focados em Alimentação e Nutrição, Artesanato,
Educação e Saúde realizados simultaneamente com ações de
Educação Formal (EFO), Programas Especiais (PE) e
Aprendizagem Rural.
Também atua com o programa de Assistência Técnica e Gerencial
(ATeG), que presta serviços de assistência técnica e gestão de
negócios de forma continuada a produtores rurais, com foco na
implantação de um modelo de operação que compreenda todos os
processos da cadeia produtiva, possibilitando a realização de
ações efetivas, nas áreas econômica, social e ambiental, e nos
processos de gestão de negócio.

AÇÕES DO SENAR-AR/AM EM 2019
A elaboração do Plano Anual de Trabalho – PAT é feito com o
envolvimento de entidades parceiras, tendo a ﬁnalidade de
nortear os resultados esperados através dos diagnósticos

levantados, os números de ações, atividades e consultorias
que irão gerar a formulação orçamentária e ﬁnanceira da
Regional para atingir seus objetivos ﬁnalísticos.

Para o exercício de 2019, o SENAR-AR/AM teve como programação
física de seu Plano Anual de Trabalho – PAT, as seguintes metas:

PLANO ANUAL DE TRABALHO – PAT/2019 - PLANEJADO
AÇÕES

PARTICIPANTES

CARGA
HORÁRIA

Formação Proﬁssional Rural - FPR

85

995

1.780

Promoção Social - PS

27

375

550

Programa Especial - PE

48

330

636

Outras Atividades - OA

18

1.497

382

Educação Formal (EFO)

02

31

180

Assistência Técnica e Gerencial - ATeG

01

25

1.200

181

3.253

4.728

TOTAL
42

TURMAS

PLANO ANUAL DE TRABALHO – PAT/2019 - REFORMULADO

AÇÕES
Formação Proﬁssional Rural - FPR

TURMAS

PARTICIPANTES

CARGA
HORÁRIA

100

1.425

2.788

Promoção Social - PS

27

405

560

Programa Especial - PE

52

606

1.164

Outras Atividades - OA

15

1.340

299

Educação Formal - EFO

01

09

178

Assistência Técnica e Gerencial - ATeG

01

25

1200

Desenvolvimento de Talentos Humanos - DTH

05

34

108

Aprendizagem Rural - AR

02

42

-

203

3.886

6.297

TOTAL

O SENAR-AR/AM realizou no exercício, 101 (cento e uma)
ações de FPR, ou seja, ultrapassou o número ﬁxado na
reprogramação. As ações de Promoção Social (PS)
superam a meta proposta realizando 30 (trinta) ações,
atendendo a Resolução 007/95 do Conselho Deliberativo do
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SENAR que determina que as Regionais deverão utilizar até
30% dos seus recursos em atividades de Promoção Social.
Em um contexto geral, a Regional realizou 101,47% das
atividades, superando a quantidade prevista para o exercício
de 2019.
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AÇÕES/ATIVIDADES EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2019
Atividade
Formação Proﬁssional Rural - FPR

Número de Ações
Realizado
Reformulado

% de
cumprimento
da meta

100

101

101

Promoção Social - PS

27

30

111

Programa Especial - PE
Desenvolvimento Talentos Humanos-DTH

52
05

51
06

98
120

Outras Atividades - OA

15

15

100

Educação Formal (EFO)

01

01

100

Aprendizagem Rural - AR

02

Assistência Técnica e Gerencial - ATeG

01

02
-

100
-

203

206

TOTAL

101,47

PARTICIPANTES NAS AÇÕES PLANEJADAS/EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2019
Atividade
Formação Proﬁssional Rural - FPR

Número de Participantes
Realizado
Reformulado

% de
cumprimento
da meta

1.425

1.496

104

Promoção Social - PS

405

642

159

Programa Especial - PE

606
34

492
75

81
220

1.340

1.506

Educação Formal (EFO)

09

06

66

Aprendizagem Rural - AR

42

Assistência Técnica e Gerencial - ATeG

25

40
-

95
-

3.886

4.257

119,57

Desenvolvimento Talentos Humanos-DTH
Outras Atividades - OA

TOTAL
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CARGA HORÁRIA POR AÇÕES PLANEJADAS/EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2019
Carga Horária

Atividade

Reformulado

Formação Proﬁssional Rural - FPR

2.788

Promoção Social - PS

560
1.164
108

Programa Especial - PE
Desenvolvimento de Talentos Humanos-DTH

Realizado
2.680
582
1.308

% de
cumprimento
da meta
96
104

132

112
122

Outras Atividades - OA

299

291

97

Educação Formal (EFO)

178
-

178

100
82

Aprendizagem Rural - AR
Assistência Técnica e Gerencial - ATeG

1.200

-

TOTAL

6.297

5.171

Municípios atendidos no exercício de 2019
Em 2019, 23 municípios foram atendidos
pelas ações/atividades executadas pelo
SENAR-AR/AM, tendo em vista as
peculiaridades dimensionais do Estado
do Amazonas: Anori, Autazes, Apuí,
Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Boca do
Acre, Borba, Careiro do Várzea, Coari,
Codajás, Fonte Boa, Iranduba,
Itacoatiara, Manacapuru, Manaquiri,
Manaus, Manicoré, Maués, Santa Isabel
do Rio Negro, Presidente Figueiredo, Rio
Preto da Eva, Silves e Tefé.

01 ANORI

09 COARI

17 MANICORÉ

02 AUTAZES

10 CODAJÁS

18 NOVO AIRÃO

03 APUÍ

11 FONTE BOA

19 PRESIDENTE FIGUEIREDO

04 BARREIRINHA

12 IRANDUBA

05 BOCA DO ACRE

13 ITACOATIARA

06 BORBA

14 MANACAPURU

07 CAAPIRANGA

15 MANAQUIRI

22 TEFÉ

08 CAREIRO DA VÁRZEA

16 MANAUS

23 UARINI

20 RIO PRETO DA EVA
21 SANTA ISABEL DO RIO NEGRO
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - FPR

N° de Turmas: 101
A Formação Proﬁssional Rural - FPR é
um processo educativo, sistematizado,
que se integra aos diferentes níveis e
modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da
tecnologia, objetivando o desenvolvi46

mento de conhecimentos, habilidades
e atitudes para a vida produtiva e social,
atendendo às necessidades de efetiva
qualiﬁcação para o trabalho com
perspectiva de elevação da condição
sócio proﬁssional do indivíduo.

N° de par cipantes: 1.496

Carga Horária Total: 2.680

Número de
TURMAS
por ações de Formação
Proﬁssional Rural
realizadas no
período de 2019

Número de
PARTICIPANTES
por ações de Formação
Proﬁssional Rural
realizadas no
período de 2019

SUINOCULTOR
OVINOS E CAPRINOS
BOVINOCULTURA DE LEITE
AVICULTURA BÁSICA
PESCA ARTESANAL
PISCICULTURA
TURISMO RURAL
SEGURANÇA NO TRABALHO -EPI
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA
MECANICA DE MOTORES A GASOLINA
APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
ADMINISTRAÇÃO RURAL
DERIVADOS DE FRUTAS
BENEFICIAMENTO PRIMÁRIO DO LEITE
BENEFICIAMENTO DO PESCADO
BENEFICIAMENTO DA MANDIOCA E SEUS DERIVADOS
PLANTAS MEDICINAIS
OLERICULTURA BÁSICA
HIDROPONIA
FRUTICULTURA BÁSICA
CULTIVO DA MANDIOCA

SUINOCULTOR
OVINOS E CAPRINOS
BOVINOCULTURA DE LEITE
AVICULTURA BÁSICA
PESCA ARTESANAL
PISCICULTURA
TURISMO RURAL
SEGURANÇA NO TRABALHO -EPI
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA
MECANICA DE MOTORES A GASOLINA
APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
ADMINISTRAÇÃO RURAL
DERIVADOS DE FRUTAS
BENEFICIAMENTO PRIMÁRIO DO LEITE
BENEFICIAMENTO DO PESCADO
BENEFICIAMENTO DA MANDIOCA E SEUS DERIVADOS
PLANTAS MEDICINAIS
OLERICULTURA BÁSICA
HIDROPONIA
FRUTICULTURA BÁSICA
CULTIVO DA MANDIOCA
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1
1
3
5
1
8
2
1
5
1
3
2
7
13
7
6
5
2
8
1
15
4

15
15
45
74
15
120
30
13
75
15
40
28
101
194
105
90
74
30
118
15
225
59
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PROMOÇÃO SOCIAL - PS

Atividades de promoção social realizadas no exercício 2019
Promoção Social é um conjunto
de atividades com enfoque
educativo, que possibilita ao
trabalhador, ao produtor rural e
às suas famílias a aquisição de
conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades pessoais e
sociais e mudanças de atitudes,
favorecendo, assim, uma melhor
qualidade de vida e participação
na comunidade rural.

N° AÇÕES

N° de par cipantes

ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA
ARTESANATO COM MATÉRIAS PRIMAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E MINERAL
ASSOCIATIVISMO
COOPERATIVISMO
MANIPULAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS
PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM DEFENSIVOS AGRICOLAS

2

Carga Horária Total
28

1

48

14
20
5

72

2

120

29
36
8

120

10

192
145

160

2
SAUDE DO HOMEM E DA MULHER
6

Atividade

Nº de Ações

234

Nº de Participantes Carga Horária Total

Alimentação alternativa

2

28

48

Artesanato com matérias-primas de origem animal,vegetal e mineral

1

14

20

Associativismo

5

72

120

Cooperativismo

2

29

36

Manipulação e higienização de alimentos

8

120

192

Saúde do Homem e da Mulher

10
2

145
234

160
6

TOTAL

30

642

582

Prevenção de acidentes com defensivos agrícolas
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PROGRAMA DE SAÚDE PREVENTIVA

O Programa de Saúde
Preventiva tem como objetivo
contribuir para a mudança e
melhoria das condições de
vida e saúde integral da população do meio rural, com ações
de educação em saúde e
ampliação do acesso aos
serviços disponíveis no
Sistema Único de Saúde
(SUS), em parceria com
Secretarias de Saúde e prefeituras.
As ações têm como foco
prioritário a educação em
saúde, com prevenção, diagnóstico precoce, vacinação,
questões de gênero, violência
doméstica, prevenção do
câncer, das doenças sexualmente transmissíveis, entre
outros, com o intuito de promover o controle de fatores de
riscos que afetam diretamente
a saúde da população rural.
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Ação do SENAR-AM de cidadania rural e saúde
No dia 30 de agosto, o SENAR-AM atendeu mais de 200
pessoas durante a ação dos programas de Cidadania Rural,
Saúde do Homem Rural e Saúde da Mulher rural, que foi
realizada na Comunidade Monte Sinai, no quilômetro 53 da
Estrada de Autazes, nas dependências da Escola Municipal
Rosalina Almeida Pinheiro.
Esta foi a 2ª edição do evento e pela primeira vez no
município de Autazes. Foram levados ao local, serviços
gratuitos de saúde e cidadania direcionados ao produtor
rural de Autazes, seus familiares e comunitários da região.
O objetivo foi possibilitar o acesso a homens e mulheres do
campo que residem na zona rural.
A superintendente do SENAR-AM, Jeyn's Alves, avaliou o
sucesso da ação com uma conquista institucional, uma vez
que esse tipo de atendimento faz a diferença na vida dos
comunitários. “Ver a grande quantidade de pessoas que

50

passaram pela escola nos deixa satisfeitos porque
sabemos da importância do acesso a atendimentos de
saúde e cidadania para quem mora na zona rural.
Esperamos poder levar a ação para muitos outros
municípios em nosso Estado”.
Atendimentos
Na área de cidadania, foram expedidos 48 documentos de
identidade (RG) e 37 carteiras de trabalho (CTPS). Na área
de saúde foram registrados 101 atendimentos entre clínica
geral, pediatria e ﬁsioterapia, 170 atendimentos
odontológicos, 10 atendimentos de nutrição, atendimento
psicológico para 40 professores da escola municipal, 103
pessoas vacinadas, 42 pessoas que realizaram o teste de
PSA (exame de próstata) e 10 exames preventivos.
Também foram realizadas orientações de saúde bucal para
aproximadamente 50 crianças, 42 cortes de cabelo pelos
alunos do SENAC, e duas palestras.

Mais de 200 atendimentos gratuitos em Autazes
Público satisfeito
Maria Rosalina dos Santos de 69 anos foi
uma das pessoas que participou da ação.
Ela os levou os netos para emissão de
documentos de identidade. “Eu não podia
ir até Manaus e aproveitei esta
oportunidade. Esse tipo de ação é muito
importante porque os locais de
atendimento para esses serviços
geralmente são muito longes e dessa
forma, facilita muito”, contou.
O agricultor, Melquezedeque Carneiro,
morador do Ramal do Assentamento,
também comemorou a oportunidade de
participar da ação. Ele levou a família
toda para ser atendida. “Faz tempo que
nós precisávamos de um incentivo como
este. Só no dia de hoje nossa família

recebeu atendimento do clínico geral, de
dentista e corte de cabelo”.
Parceiros
Para realizar a ação, o SENAR-AM
contou com diversos parceiros: a
Prefeitura de Autazes, através das
secretarias de saúde e de educação, o
Sindicato Patronal Rural de Autazes, a
faculdade Esbam, a empresa de internet
Elsys Hughesnet, a Associação das
Donas de Casa do Estado do Amazonas
(ADCEA), equipe da 12ª Região Militar –
12 B SUP, empresa Saúde Manaus, SesiSaúde, Setrab, Senac, Núcleo de apoio à
Saúde da Família (NASF) – Autazes e
Coordenadoria Municipal de
Empreendedorismo Local da prefeitura
de Autazes.

ATENDIMENTOS DE SAÚDE

AÇÕES DE CIDADANIA
101

48 Documentos de Identidade (RG)

Atendimentos entre Clínica Geral, Pediatria
e Fisioterapia

170 Atendimentos Odontológicos
10 Atendimentos de Nutrição

37 Carteiras de Trabalho (CTPS)

40

Professores da escola municipal receberam
atendimento Psicológico

103 Pessoas vacinadas
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42 Testes de PSA (exame de próstata)
10 Exames preventivos
50 Crianças receberam orientação de Saúde Bucal
42 Cortes de cabelo (alunos do SENAC)
02 Palestras
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PROGRAMAS ESPECIAIS - PE
Atividades de Programas Especiais realizadas em 2019
Programas Especiais são
programações educativas
que atendem determinadas
demandas sociais e do
mundo do trabalho, com
prazo pré-determinado de
duração, e se prestam a um
propósito exclusivo e
singular.

Carga
Horária

Tipo

Participantes

Turma

CNA Jovem - Etapa Nacional

Encontro

02

04

80

Inclusão Digital Rural - Informática Básica FPR

Treinamento

395

41

984

Negócio Certo Rural - NCR

Treinamento

95

06

276

492

51

1.308

Nome

CNA JOVEM
3ª Edição

Com o objetivo de estimular a liderança jovem e
o desenvolvimento do agro brasileiro na nova
geração, o SENAR-AR/AM, iniciou em outubro
de 2018 uma sequência de três encontros
presenciais referentes à 3ª edição do
Programa, com 10 jovens selecionados através
do curso de Liderança Empreendedora (EAD).
Em 2019 foram realizados quatro encontros em
nível nacional, de 22 a 24 de março, de 26 a 28
de abril, de 31 de maio a 2 de junho, e de 5 a 7 de
julho. O evento reuniu 61 jovens de 21 estados
do Brasil em três dias de atividades.
O estado do Amazonas foi representado por
Luana Santiago Magalhães e Wallon Viana da
Silva, vencedores da etapa estadual de 2018.
O Programa é voltado para estimular o
empreendedorismo no agro em jovens de 22 a
30 anos, com nível superior ou ensino técnico, e
aﬁnidade e interesse pelo setor rural.

Finalistas amazonenses do programa CNA Jovem
participam de etapa nacional em Brasília
Em 2019, o Sistema CNA realizou quatro
encontros da 3ª edição do programa CNA
Jovem Nacional. O Amazonas foi
representado pelos ﬁnalistas da etapa
estadual realizada no SENAR-AM, a
zootecnista, Luana Santiago Magalhães
e o engenheiro de pesca, Wallon Viana.
No total, o evento reuniu 61 jovens de 21
estados do Brasil. Nesse período foram
realizadas atividades diversas como uma
visita ao Congresso Nacional, uma saída

às ruas para coletar e avaliar a
percepção das pessoas sobre o agro,
palestras e oﬁcinas.
No primeiro encontro, os participantes
deﬁniram os desaﬁos do agro que foram
trabalhados em grupos a ﬁm de
encontrar soluções inovadoras ao longo
da edição.No encontro ﬁnal foram
anunciadas as três jovens lideranças de
mais destaque e o projeto vencedor da
edição.

“Para mim foi um privilégio participar deste
programa. O CNA jovem proporcionou,
além de desenvolvimento das
competências de liderança, interação entre
os jovens, oportunidade de conhecer as
diferentes realidades de cada Estado e a
oportunidade ampliar o network”.

LUANA MAGALHÃES
Zootecnista e ﬁnalista da etapa estadual

54

“Estávamos com as principais jovens lideranças do
agro. As atividades que foram realizadas e o convívio
foram um divisor de águas. Voltamos com uma
mentalidade de novos projetos e novos contatos que
podem contribuir com a mudança do pensamento do
agro no Amazonas. Queremos ver o agro crescer nos
nossos Estado com números reais de produção
agrícola, pecuária, implantando novas tecnologias,
melhorando nossos sistemas de produção”.

WALLON VIANA
Engenheiro de pesca e ﬁnalista da etapa estadual

INCLUSÃO DIGITAL RURAL - IDR

O Inclusão Digital Rural é um programa idealizado
e criado pelo Sistema CNA/SENAR, que abre
oportunidade de crescimento a homens e
mulheres do campo, com capacitações sobre o
uso adequado e eﬁciente das novas tecnologias,
do computador e da internet.

Com duração de 24 horas, os cursos de inclusão
digital ensinam noções básicas de informática,
como criar um e-mail e como navegar no site do
Sistema CNA/SENAR, o Canal do Produtor e sites
de busca.

Senar-AM participa de Agroshow com cursos de Inclusão Digital Rural
Entre 17 e 20 de outubro, o Sistema FAEA SENAR FUNDEPEC/AM
participou do 'Agroshow - Empreendedorismo 360º'.
Organizado pelo Sebrae-AM, o evento foi realizado no município de
Presidente Figueiredo com mais de 20 atividades gratuitas de
promoção e estímulo ao empreendedorismo entre cursos, palestras e
oﬁcinas nas áreas de inovação, ﬁnanças e sustentabilidade para donos
de pequenos negócios.
O Sistema participou com um stand no evento divulgando suas
atividades. Além disso, o Senar-AM oferto duas turmas do curso de
Inclusão Digital Rural, sendo uma em Presidente Figueiredo e outra na
comunidade Boa União.
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NEGÓCIO CERTO RURAL - NCR

Visando contribuir com a gestão da
propriedade rural, o SENAR e o
SEBRAE uniram-se para levar aos
homens e mulheres do Brasil rural o
conhecimento necessário à gestão
eﬁciente das propriedades.
Registros contábeis, análise de
despesas e receitas da atividade e
controle do desperdício são ferramentas que ajudam a administrar
melhor os negócios do campo e abrir
novos empreendimentos.
O curso Negócio Certo Rural (NCR)
desenvolve novas competências e
envolve a família na gestão da propriedade, na busca por soluções para o
dia a dia da propriedade.
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DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS HUMANOS (DTH)

O SENAR-AR/AM promove as
qualiﬁcações de DTH, com o
objetivo de elevar a qualidade dos
serviços prestados ao públicoalvo e a padronização dos
procedimentos, através de
capacitação técnica e
metodológica.

O SENAR-AR/AM utiliza como recurso humano seu quadro de funcionários, aqui
compreendidos a superintendência, a área técnica, a área administrativa, bem
como os prestadores de serviço (instrutores e técnicos de campo) e os
proﬁssionais de instituições parceiras. Para a execução dos eventos da
Regional, as aulas são ministradas por prestadores de serviços de instrutoria,
capacitados na metodologia da FPR, PS e dos Programas Especiais.
As qualiﬁcações de DTH são realizadas com o objetivo de elevar a qualidade dos
serviços prestados ao público-alvo e a padronização dos procedimentos,
através de capacitação técnica e metodológica.

Ações de Desenvolvimento de Talentos Humanos no exercício 2019
Atividade

Turmas

Participantes

Metodologia - NCR

1

1

32

Treinamento para gestão de projetos com recursos do Banco Mundial

1

3

12

ATeG Minas

1

1

16

Treinamento do SNN para Mobilizadores

1

28

24

Treinamento do SNN para Instrutores

1

32

24

Treinamento PAT

1

10

24

TOTAL

6

75

132
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Carga Horária
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Colaboradores do SENAR-AM realizam planejamento
estratégico da instituição

Com o objetivo de alinhar estratégias para o desenvolvimento
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração
Regional do Amazonas (SENAR-AR/AM), entre os dias 9 a 11
de julho, colaboradores da instituição estiveram reunidos
para traçar o planejamento estratégico para o período de
2019 a 2024.
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Contemplando as principais áreas da instituição, a mediação
dos trabalhos foi coordenada pelo consultor empresarial e
estratégico Sérgio Cordioli, especializado em consultoria
metodológica e de moderação para processos participativos,
com ênfase no planejamento e gestão.

Senar-AM realiza treinamento do programa Senar nas Nuvens
O Senar-AM realizou, em outubro, o
treinamento do programa Senar nas
nuvens, direcionado para mobilizadores.

SENAR NAS NUVENS

O treinamento foi realizado no Sebrae-AM
e contou com presença de representantes
dos sindicatos patronais rurais.
Já em novembro, o Senar-AM realizou o
treinamento do programa Senar nas Nuvens para 25 instrutores que atendem
pela regional. Foram duas turmas, sendo a primeira no dia 11 e a segunda no
dia 12, ambas realizadas na sede do Sebrae-AM.

O Senar nas nuvens é uma
ferramenta de gestão de
informações criada para auxiliar as
administrações regionais do Senar
nos processos de Formação
Proﬁssional Rural (FPR) e
Promoção Social (PS).

Representantes do SENAR-AM participam de workshop sobre gestão de
projetos ﬁnanciados pelo Banco Mundial
A Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) e o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar) promoveram, em Brasília/DF,
um workshop técnico para discutir a
elaboração e gestão de projetos nanciados pelo Banco Mundial.
O objetivo foi capacitar técnicos das
federações de agricultura dos estados e
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regionais do Senar sobre a metodologia
do Banco para o gerenciamento de
projetos.
Representando a regional do Amazonas, estiveram presentes, a superintendente do SENAR-AM, Jeyn's Martins
Alves, o gerente administrativo e
nanceiro, Cláudio Macedo e a
assessora de projetos, Fanny Felix.
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OUTRAS ATIVIDADES - OA

O SENAR-AR/AM divulga suas ações/atividades ao
público alvo através de participação nas principais
feiras, exposições agropecuárias e outros eventos que
reúnem um expressivo número de produtores,
trabalhadores rurais e suas famílias. Também participa
em outros eventos, tais como, palestras, workshops,
minicursos, reuniões, viagens técnicas, mostrando
nossos objetivos ﬁnalísticos e criando demandas por
serviços que possam ser realizados.

TERMO DE COLABORAÇÃO – SEMTEPI
Por meio de um Termo de Colaboração ﬁrmado com a
Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e
Inovação (Semtepi) – antiga Semtrad -, o SENAR-AM
realizou, em 2019, quinze ações. Desse total, quatro
foram ações de Formação Proﬁssional Rural (FPR),
duas ações de Promoção Social (PS), e nove
treinamentos de Inclusão Digital Rural.

Outras atividades realizadas no exercício 2019
Atividade

Participantes Carga Horária
13
40

1

Termo de Colaboração SEMTEPI - Visitas Técnicas
Encontro para Instrutores (Nivelamento de Informações)

3
1

15
27

32
4

XXIX Festa do Cupuaçu
Colação de Grau Rede E-TEC (Polo Manaus)

1
1

280
60

20
3

EXPOBOCA - Feira Agropecuária
Feira do Leite
Plano Safra Amazonas
Semana Nacional da Aprendizagem

1
1
1
1

57
128
164
5

32
40
8
12

XX Feira da Laranja e Agronegócios

1

86

16

III Feira de Agronegócio Nilton Lins
41ª Exposição Agropecuária do Amazonas

1
1

287
323

28
32

Empório Sebrae

1

61

24

15

1.506

291

Total
60

Turmas

Encontro dos Mobilizadores

SENAR-AM realiza Seminário
para mobilizadores

SENAR-AM realiza encontro de
alinhamento com instrutores

Entre os dias 25 e 28 de fevereiro, o SENAR-AM realizou o Seminário
para Mobilizadores 2019. O evento trouxe aos mobilizadores que
atuam no Sistema diversas palestras e orientações em áreas como
sistema sindical, comunicação e arrecadação, entre outras.
No dia 27, a FAEA sediou a primeira reunião do ano do Conselho de
Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam). Os
participantes do seminário estiveram presentes na reunião. O
seminário encerrou no dia seguinte com as últimas deliberações e a
posse da nova diretoria da FAEA, sendo o atual presidente da
instituição, Muni Lourenço, reeleito na ocasião.

O SENAR-AM realizou em abril, o Encontro de
Alinhamento 2019, direcionado para os
instrutores da instituição.
O encontro foi realizado na sede do SebraeAM e reuniu os proﬁssionais credenciados
para ministrar os cursos e treinamentos do
SENAR para o público do segmento rural
amazonense.
Na abertura do encontro, estiveram presentes
a superintendente do Senar-AM, Jeyn's Alves,
a Gerente Técnica da instituição, Rafaely
Lameira, e a equipe da Gerência Técnica do
SENAR-AM.
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SENAR-AM participa de oﬁcina sobre aprendizagem
proﬁssional do FEPETI-AM
O SENAR-AM foi uma das instituições participantes da Oﬁcina sobre
Aprendizagem proﬁssional, realizada entre os dias 25 e 27 de fevereiro,
pelo Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e
Proteção ao Trabalhador Adolescente (FEPETI/AM).
Estiveram reunidas entidades ligadas à formação de menores
aprendizes e entidades em processo de habilitação. Representando o
SENAR-AM, estiveram presentes, a gerente técnica da instituição,
Rafaely Lameira e o responsável pelo departamento de Recursos
Humanos, Menderson Coelho.

Superintendente do SENAR-AM participa do 4º Congresso Nacional de Mulheres do Agro
Entre os dias 8 e 9 de outubro, o Sistema CNA/Senar participou do 4º
Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que ocorreu em
São Paulo, no Transamérica ExpoCenter. A superintendente do
Senar-AM, Jeyn's Martins Alves, representou a instituição durante o
evento.
O Sistema CNA/Senar promoveu uma série de ações para as participantes do Congresso, como a Rodada Internacional de Negócios, a
Vitrine de Negócios e o Prêmio Brasil Artesanal 2019, uma iniciativa
do Programa de Alimentos Artesanais e Tradicionais para reconhecer os melhores chocolates artesanais do país produzidos por
mulheres.
62

Sistema FAEA SENAR FUNDEPEC/AM tem stand na
III Feira de Agronegócios da Nilton Lins
Entre os dias 18 e 22 de setembro foi realizada a 3ª edição da
Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins. Além de
contar com a participação do presidente do Sistema, Muni
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Lourenço na abertura do evento, o Senar-AM expôs para o
público seu portfólio de cursos e treinamentos para o público
presente, em um stand que chamou a atenção dos presentes.
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Senar-AM participa com da 41ª Expoagro
Logo depois, entre os dias 3 e 6 de outubro, foi a vez da 41ª Exposição Agropecuária do Amazonas
(Expoagro) que também contou com stand do Sistema divulgando seus serviços e treinamentos.
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APRENDIZAGEM RURAL - AR

Formação técnico-proﬁssional
metódica de adolescentes e
jovens, desenvolvida por meio
de atividades teóricas e
práticas, organizadas em
tarefas de complexidade
progressiva.

Item

Atividade

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a aprendizagem
é a formação técnico-proﬁssional ministrada ao adolescente ou jovem segundo
as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor, implementada por
meio de um contrato de aprendizagem.
O objetivo é oportunizar a inserção, em condições especiais, no mercado de
trabalho propiciando o crescimento proﬁssional e o acesso ao ensino
proﬁssionalizante, sem prejuízo ao ensino regular. Podem participar
adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos incompletos, cursando o ensino
fundamental ou programas de educação de jovens e adultos ou que já tenham
concluído o ensino fundamental.
Tipo de
Programação

Nº de
Turmas

Nº de
Participantes

Carga Horária
Total do curso

01

Administração Rural

Curso

01

20

800

02

Auxiliar Administrativo e Financeiro

Curso

02

44

960

03

Produção de Sementes e Mudas

Curso

01

21

800

04

85

2.560

Total

Em 2019, duas turmas, sendo uma de Auxiliar
Administrativo e Financeiro e outra de Produção de
Sementes e Mudas, concluíram sua carga horária no
primeiro semestre, com a certiﬁcação sendo realizada em
outubro de 2019. Em seguida, foram iniciadas duas novas
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turmas, dando continuidade à parceria ﬁrmada entre a
Agropecuária Jayoro e o Senar Amazonas como entidade
formadora, sendo os cursos escolhidos: Administração
Rural (1 turma) e Auxiliar Administrativo e Financeiro (1
turma).
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Aula inaugural marca início das novas turmas do Programa de Aprendizagem
Rural em parceria com a Agropecuária Jayoro
A superintendente do SENAR-AM, Jeyn's
Alves, a gerente da área técnica, Rafaely
Lameira e o analista de recursos humanos,
Menderson Coelho, participaram, no dia 27 de
maio, da aula inaugural da terceira e da quarta
turma do Programa de Aprendizagem Rural do
SENAR em Presidente Figueiredo, no
Amazonas.
Também esteve presente na ocasião, o presidente do sindicato rural de Presidente
Figueiredo, Leonardo Mississipe de Souza.

O programa
consiste em aulas
e experiência
prática na Jayoro,
em diversos
setores.

66

Em parceria com o SENAR/AM, a Agropecuária
Jayoro – usina produtora de açúcar, álcool e
biodiesel no município amazonense –, selecionou, ao todo, 42 alunos por processo seletivo
organizado pela própria empresa, sendo 22
alunos para a turma de Auxiliar Administrativo e
Financeiro e 20 alunos para a turma de
Administração Rural.
Eles tiveram acesso ao programa que consiste
em aulas e experiência prática na Jayoro, em
diversos setores. Essa é a segunda experiência
da Jayoro em parceria com o SENAR/AM
através do programa de aprendizagem rural. As
duas primeiras turmas iniciaram o programa no
início de 2018.

SENAR-AM certiﬁca formandos do programa de Aprendizagem Rural
em Presidente Figueiredo

Em outubro, o Senar-AM realizou a certiﬁcação do programa
de Aprendizagem Rural realizado na Agropecuária Jayoro,
em Presidente Figueiredo.
A solenidade de encerramento ocorreu no Instituto Federal
do Amazonas (Ifam) do município e contou com a
participação de representantes da Jayoro, entre eles, o
supervisor de materiais, Alexandre Marques, que na ocasião
representou o superintendente da empresa, Waltair
Carvalho.
Também esteve presente, o presidente do sindicato patronal
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rural do município, Leonardo Mississipe.
Para a superintendente do Senar-AM, Jeyn's Alves, o
resultado do programa é uma vitória tanto para a instituição
quanto para a Jayoro, uma vez que esta foi a primeira vez que
o programa foi realizado no Amazonas.
“Tenho certeza de que essa experiência vai servir por toda a
vida de vocês, abrindo portas para o mercado de trabalho.
Tanto o Senar-AM quanto a empresa aprenderam muito com
vocês. Aproveitem essa oportunidade que vocês tiveram e
continuem o caminho de vocês”, disse aos alunos na ocasião.
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EDUCAÇÃO FORMAL - EFO / Curso Técnico em Agronegócio – Rede e-Tec

Educação proﬁssional
técnica de nível médio
(destinado aos matriculados
ou egressos do ensino
médio, realizado com base
nos critérios estipulados
pelo MEC).

O Rede e-Tec Brasil é um programa do Ministério da Educação – MEC instituído
pelo Decreto nº 7.589, de 2011. Ele faz parte do Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, cuja principal ﬁnalidade é
promover de maneira democrática o acesso à Educação Proﬁssional e
Tecnológica (EPT), beneﬁciando-se das possibilidades de alcance e estratégias
metodológicas da Educação a Distância (EaD).
O SENAR-AR/AM desenvolveu a educação formal em um polo no exercício de
2019, no município de Autazes. Realizou ainda a formatura da 1ª turma do polo
de Manaus e o início do processo seletivo para a 1ª turma do polo de Itacoatiara
com início previsto para o 1º semestre de 2020.

Atividades de Educação Formal realizadas em 2019
Atividade
Técnico em
Agronegócio

POLO

Natureza da
Programação

Tipo de
Programação

Carga horária
presencial

Autazes/AM

Habilitação técnica

Curso

116

9

116

9

TOTAL

68

Alunos
matriculados

Curso Técnico em Agronegócio
O curso técnico em Agronegócio é um curso
semipresencial com 20% das aulas realizadas
no polo de Formação Técnica e o restante
realizado em plataforma online, totalizando
mais de 1.300 horas de aula, em um período de
dois anos. O curso é gratuito, aprovado pelo
MEC e já foi realizado nos polos de Manaus e
Autazes.
O perﬁl dos participantes é formado por
produtores rurais, ﬁlhos de produtores, técnicos
do setor rural e pessoas que tenham
identiﬁcação com o setor.

POLO AUTAZES
Em janeiro de 2019, os alunos da segunda turma do polo de
Autazes concluíram o curso semipresencial que teve a duração de
dois anos. A cerimônia de colação de grau está prevista para
2020.
POLO ITACOATIARA
No ﬁnal de 2019, foi inaugurado o Polo de Formação Técnica
Antenor Alves de Lima, em Itacoatiara, para receber a primeira
turma do Curso Técnico em Agronegócio do município. O início
das aulas foi previsto para 2020.

Senar-AM abre inscrições para o processo do Curso Técnico de
Nível Médio em Agronegócio do polo de Itacoatiara
Ainda em dezembro, o SENAR abriu inscrições
para o processo seletivo do Curso Técnico de Nível
Médio em Agronegócio. De um total de 1.975 vagas
disponibilizadas para todo o País, 25 vagas foram
destinadas para o polo de Formação Técnica do
município de Itacoatiara, no Amazonas.
No curso, os alunos se tornam proﬁssionais
habilitados na aplicação dos procedimentos de
gestão e de comercialização do agronegócio,
visando os diferentes segmentos e cadeias
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POLO MANAUS
Em 2019, os alunos do Curso
Técnico em Agronegócios do
SENAR-AM, em Manaus, que
concluíram a formação
promovida pela Rede e-TEC e
SENAR, colaram grau e se
tornaram a primeira turma
formada do Polo Manaus.
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SENAR-AM inaugura Polo de Formação Técnica em Itacoatiara
portas importantes para o mercado de trabalho no
agronegócio, setor que cresce em Itacoatiara”, destacou.
Para o secretário de produção Rural do Amazonas, Petrúcio
Magalhães Júnior, que no evento representou o governador
do Amazonas, Wilson Lima, a inauguração do polo
representa o compromisso do Senar com o desenvolvimento
do agronegócio, também no interior do Estado. “Entendemos
que é preciso proﬁssionalizar o setor, formar recursos
humanos de qualidade, trabalhar a cultura empreendedora,
estimular os jovens e sobretudo valorizar o setor”.

O Senar-AM inaugurou no dia 2 de dezembro, o Polo de
Formação Técnica Antenor Alves de Lima no município de
Itacoatiara. O polo, localizado na sede do Sindicato Patronal
Rural de Itacoatiara será utilizado para atender os alunos do
Curso Técnico em Agronegócio do SENAR.
Durante a cerimônia de inauguração, o presidente do SenarAM, Muni Lourenço, destacou a importância deste momento
em que a instituição amplia seu serviço de atendimento ao
produtor, por meio de capacitação técnica, para o interior do
estado contribuindo para formação de mão de obra de
qualidade dentro do segmento rural.
“É um momento muito especial em que o Senar-AM está
inaugurando um polo do Curso Técnico em Agronegócio, um
curso que vai oferecer, principalmente aos jovens de
Itacoatiara, a oportunidade de capacitação e que vai abrir
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Estiveram presentes ainda na solenidade, o prefeito de
Itacoatiara, Antônio de Oliveira Peixoto, a superintendente do
Senar-AM, Jeyn's Martins Alves, o presidente da
Fecomércio-AM, Aderson Frota, a diretora-superintendente
do Sebrae-AM, Lamisse Cavalcante, o Superintendente
Regional do Banco da Amazônia, André Vargas, além de
produtores rurais do município.

O HOMENAGEADO
Antenor Alves de Lima, itacoatiarense, ﬁlho de Lindolfo
Alves de Lima e Rosa Marinho de Jesus, nascido em
São José do Amarati e casado com Carmélia Cruz de
Lima. Comerciante e pecuarista, ﬁnanciava 100
famílias no cultivo de juta e malva, comprando toda a
produção no município de Itacoatiara, nas décadas de
70 e 80, se destacando como um dos maiores
compradores do setor têxtil do município.

SENAR-AM realiza cerimônia de colação de grau da primeira turma do
Curso Técnico em Agronegócios do polo Manaus

No dia 10 de junho, o SENAR-AM realizou a cerimônia de
colação de grau dos 15 ﬁnalistas da primeira turma do Curso
Técnico em Agronegócios do polo de Manaus. A turma foi a
segunda a se formar no Amazonas e é resultado da iniciativa
da instituição em trazer a formação para o Estado.
O presidente do SENAR-AM, Muni Lourenço, comemorou a
formação da primeira turma de Manaus. “Esta é uma
formação que abre um horizonte promissor de mercado de
trabalho, haja vista que este é um curso pioneiro que o
SENAR oferece no Estado. Quero expressar minha alegria
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com a realização e conclusão deste curso na capital do
Amazonas”, disse aos formandos, na ocasião.
A superintendente do SENAR-AM, Jeyn's Alves, também se
disse satisfeita com a conclusão do 1º curso do polo de
Manaus. “Investir no âmbito de agronegócios não é tarefa
fácil, inclusive no campo da educação. Mas alcançamos o
credenciamento junto ao MEC e, assim como vocês, também
somos pioneiros. Que vocês não parem por aqui e possam
continuar alcançando muitas conquistas e contribuindo com o
nosso setor”.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL - ATeG

O programa de Assistência
Técnica e Gerencial (ATeG) é
um modelo inédito de prestação de serviços de assistência técnica continuada, fundamentada em 5 passos: diagnóstico produtivo individualizado, planejamento estratégico, adequação tecnológica,
capacitação proﬁssional
complementar e avaliação
sistemática de resultados.
Desenvolvidos com foco na
implantação de um modelo de
operação e gestão das propriedades rurais, englobando
todos os processos da cadeia
produtiva, possibilitando a
realização de ações efetivas,
nas áreas econômica, social e
ambiental, e nos processos
de gestão de negócio, visando proporcionar a sua evolução socioeconômica da
família e da comunidade.
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ATeG
- Atividades realizadas
2019
ATeG
- Atividades
realizadasemem
2019

Atividade

Município

Supervisão Ateg Manacapuru

Manacapuru

Consultorias

Manacapuru

Reunião de sensibilização e Levantamento
de propriedades

Rio Preto da Eva

Supervisão Ateg Manacapuru

Manacapuru

Reunião de sensibilização e Levantamento
de propriedades
Reunião de sensibilização e Levantamento
de propriedades

Itacoatiara

Levantamento de Propriedades

Rio Preto da Eva

Reunião de sensibilização e Levantamento
de propriedades

Borba

Consultorias

Manacapuru

Reunião de sensibilização e Levantamento
de propriedades
Reunião de sensibilização e Levantamento
de propriedades

Presidente Figueiredo

Rio Preto da Eva
Borba

SENAR Amazonas realiza o lançamento estadual do Programa ATeG
O SENAR-AM deu início, no dia 11 de
fevereiro, à primeira ação do programa de
ATeG no Estado. Para compor a primeira
turma, 25 produtores rurais da área de
fruticultura do município de Manacapuru
foram selecionados previamente para
participar.
A solenidade de assinatura dos termos de
adesão para efetivação da primeira turma foi
realizada no Sítio Silveira, no quilômetro 59
da estrada Manuel Urbano (AM-070).
Para o presidente do SENAR-AM, Muni
Lourenço, esta é uma nova etapa nos 25 anos
de atuação do SENAR-AM. “Até então o foco

eram ações voltadas para treinamento e
capacitação proﬁssional. A partir de agora o
SENAR-AM atende também uma outra linha
de atuação que é a ATEG, com início hoje no
estado do Amazonas”, explicou.
De acordo com ele, o SENAR-AM garante,
por meio do programa, um técnico de campo
especializado em agronomia que fará visitas
periódicas gratuitas às propriedades
selecionadas, tirando dúvidas, orientando e
dando sugestões. Também haverá um
acompanhamento técnico de gestão,
acompanhamento de despesas, cálculos de
custo de produção, compras de insumos,
entre outros.
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“É uma
oportunidade única
de termos em nossa
propriedade, um
proﬁssional
especializado. Esse
conhecimento é
essencial para
evoluirmos”.
ELIANA MEDEIRO
Produtora rural selecionada
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Senar-AM realiza visita técnica no Sistema Faeg/Senar, em Goiás,
para conhecer modelo de Assistência Técnica e Gerencial

A superintendente do Senar-AM, Jeyn's Martins Alves e o
Coordenador de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG),
Rodrigo de Souza Guimarães realizaram, entre os dias 12 e
13 de novembro, visita técnica à sede do Sistema
Faeg/Senar, em Goiânia.
O objetivo da visita, de acordo com a superintendente, foi
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conhecer o modelo de Assistência Técnica e Gerencial do
Senar Goiás. “A intenção é compartilhar informações e
aplicar as experiências obtidas aqui em Goiás no programa
de ATeG que está sendo desenvolvido no Senar-AM.
Queremos visitar ainda outras regionais para aprimorar
nossos conhecimentos no programa”, enfatizou Jeyn’s
Alves.

SUPERVISÃO DAS AÇÕES

A supervisão é um processo educativo,
permanente, participativo e orientador, que
abrange o acompanhamento, o controle e a
avaliação das atividades desenvolvidas,

visando contribuir para a sua melhoria.
No exercício de 2019 foram realizadas 25 ações
de supervisão, com carga horária de 218 horas.

ATIVIDADES DE SUPERVISÃO NO EXERCÍCIO 2019
Ações Supervisionadas

Supervisão

Turmas

Carga Horária
8
8

Administração Rural
Aplicação de Defensivos Agrícolas
Avicultura Básica
Beneﬁciamento Primário do Leite
Cultivo de Plantas Medicinais
Derivados de Frutas
Fruticultura Básica
Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas
Piscicultura
Manipulação e Higienização de Alimentos
Prevenção de Acidentes com Defensivos Agrícolas
Negócio Certo Rural

1
3

68
8
24

3
1
3

30
8
24

TOTAL

25

218
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1
1
2
1
1
1
7

16
8
8
8
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