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Palavra do Palavra do 
PresidentePresidente

“O ano de 2020 se mostrou extre-
mamente desa� ante para 

toda a humanidade, em consequên-
cia da grave crise de saúde pública 
decorrente da pandemia de covid 
19, sendo que foi de conhecimento 
público nacional e até internacional, 

a dramática situação de contamina-
ção e mortalidade no Amazonas.

Tal contexto fez com que os esforços e ações 
do Sistema Faea Senar Fundepec/AM, em 

especial, o Senar-AR/AM, tivesse que lançar mão 
da criatividade e da utilização de recursos tecnológicos 

para manter a disponibilidade aos produtores rurais amazonenses dos importantes 
serviços realizados pela Instituição, principalmente a formação pro� ssional rural, a 
promoção social e a assistência técnica e gerencial – ATEG. Isso tudo, obviamente, 
respeitando todos os protocolos e recomendações das autoridade sanitárias, tanto 
para o público-alvo do Sistema, como também para a sua equipe de colaboradores. 

Em 2020, merece destaque o início efetivo das atividades de campo do programa de 
Assistência Técnica e Gerencial – ATEG, após um criterioso planejamento metodoló-
gico e de atendimento a produtores rurais de vários municípios, que agora passam a 
dispor de visitas e orientações técnicas mensais gratuitas, que já estão dando resul-
tados extremamente positivos às propriedades rurais assistidas, tanto em termos de 
aumento de produtividade, adoção de inovações tecnológicas, melhoria da rentabi-
lidade da atividade e incremento na renda familiar. 

O ano de 2020 também foi importante para a conclusão do processo de credencia-
mento e início dos procedimentos educacionais do polo do Senar no município de 
Itacoatiara e da ampliação do curso de fruticultura para o polo em Manaus, inicia-
tivas que cada vez mais consolidam o amplo leque de opções de educação ofereci-
das ao homem e à mulher do campo amazonense. Assim sendo, nem o agro nem o 
Sistema pararam na pandemia e ainda contribuíram de forma signi� cativa para o 
desenvolvimento econômico e social de nosso Amazonas.” 

Muni Lourenço Silva Junior 
Presidente do Sistema Faea Senar Fundepec/AM
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FAEA - Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado do Amazonas

Visão

Ser reconhecida estadual, nacional e 
internacionalmente, como uma insti-
tuição inovadora, e� ciente, proativa e 
comprometida com os interesses dos 
produtores rurais e da sociedade, tornan-
do o Amazonas pujante na produção de 
alimentos e atividade agropecuária refe-
rência em rentabilidade.

Política da qualidade

Representar com excelência a classe 
patronal rural amazonense, defenden-
do os seus interesses para alcançar a sua 
satisfação com os serviços prestados e 
atendimento aos requisitos associados e 
demais partes interessadas.

Buscar a melhoria contínua dos serviços, 
processos e demais atividades realiza-
das e atendendo aos requisitos legais 
aplicáveis.

Em 12 de março de 1964, a FAEA recebeu 
a carta sindical outorgada pelo Ministério 
do Trabalho e Previdência Social, aprovan-
do 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 inte-
resses sóciopro� ssionais dos produtores 
rurais. Para isso, também desenvolve a 
prestação de um vasto leque de serviços 
técnico-pro� ssionais e participa de vários 
organismos, com destaque para o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

A história da FAEA junto à CNA é marca-
da por diversas iniciativas, encontros e 
manifestações e regionais e nacionais, 
por milhares de reuniões com produto-
res rurais, avanços, alegrias, momentos 
de preocupação e esperança, por recla-
mações e propostas.

Missão

Organizar, representar e fortalecer os 
produtores rurais amazonenses, defen-
der seus direitos e interesses, promoven-
do o desenvolvimento econômico, social 
e ambiental do setor agropecuário.
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Entrevista com  
o presidente

Superando a 
pandemia com 
produção rural 
Sabemos que 2020 foi um ano de muitos 
desa� os devido à pandemia de Covid-
19, que assolou o mundo inteiro e exigiu 
de todos, inclusive das entidades repre-
sentativas do produtor rural, como é 
o caso da CNA Brasil e das federações, 
inclusive da FAEA, medidas urgentes e 
criativas que levassem à superação. 

- Diante disso, o senhor pode resumir 
como a FAEA se posicionou para lidar 
com esses desa� os e se manter ativa 
na representação dos produtores 
rurais amazonenses?

- O ano de 2020 foi realmente desa� ante 
para toda a humanidade, em decorrência 
da pandemia. Como forma de manter a 
atuação da FAEA em defesa da classe agro-
pecuária amazonense, nossa Entidade se 
valeu dos meios tecnológicos, de modo a 
minimizar o impacto do isolamento social. 
Com isso, a FAEA manteve suas gestões de 

representação classista junto às autorida-
des e órgãos públicos mesmo no contex-
to da emergência de saúde pública. Da 
mesma maneira, não houve interrupção 
no contato e levantamento das deman-
das dos Sindicatos Rurais � liados.

Muni Lourenço

- Que medidas foram adotadas e plei-
teadas para auxiliar os produtores 
amazonenses a continuarem produ-
zindo alimentos em meio à crise?

- As principais medidas pleiteadas foram 
de inclusão da atividade agropecuária e 
de toda a sua cadeia de fornecimento de 
insumos, a nível estadual, como ativida-
de essencial não sujeita a paralisação, o 
que foi atendido por Decreto estadual e 
impediu que a atividade rural e a renda 
dos empreendimentos fosse interrompida 
durante a pandemia. Além disso, a FAEA 
pleiteou a prorrogação das dívidas rurais 
e a criação de linhas de crédito especí� cas, 
com juros reduzidos e desburocratozadas.

- Como o senhor avalia o trabalho dos 
sindicatos patronais rurais amazo-
nenses em meio à pandemia de Coro-
navirus?

- Os Sindicatos Rurais estiveram durante a 
pandemia também à disposição da classe 
rural de cada município, logicamente com 
funcionamento em suas sedes seguindo 
as restrições estabelecidas pelas autorida-
des sanitárias. Mas, mesmo com o contex-
to adverso, os Sindicatos se mantiveram 
atuantes e lutando por avanços em prol 
dos produtores rurais.

- Mesmo diante da paralisação das 
atividades presenciais, a FAEA não 
parou. O Senhor pode destacar algu-
ma conquista para o produtor rural 
que foi possível de ser realizada em 
2020 mesmo perante a mudança 
drástica do formato das atividades e 
do período de isolamento social?

- A FAEA paralisou em alguns momen-
tos a atividade presencial, mas mateve 
sempre canais de comunicação digitais 
com os produtores rurais e Sindicatos � lia-
dos. Dentre as conquistas, cito o histórico 
reconhecimento nacional, concedido pelo 
Ministério da Agricultura e Pecuária, de 
zona livre de febre aftosa sem vacinação 
para treze municípios amazonenses.

- Quais são suas perspectivas, enquan-
to presidente da FAEA, para o cenário 
pós-pandemia, que ainda está sendo 
con� gurado. O que podemos esperar 
da Federação? 

Ainda pairam muitas incertezas acer-
ca do pós-pandemia, mas acredito que, 
principalmente com a vacinação em 
massa, a economia voltará aos poucos à 
normalidade. A Federação no pós-pande-
mia estará vigilante e ativa na busca de 
melhorias para a retomada da produção 
rural, para que nossa atividade primária 
possa ser fortalecida, principalmente a 
partir de políticas públicas que apoiem 
cada vez mais a produção de alimentos 
em nosso Estado.
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FAEA doa suínos para testes de respirador mecânico 
desenvolvido pela UEA e PIM

O protótipo está em desenvolvimento 
por especialistas tanto da universidade 
quanto da indústria do segmento de 
duas rodas, após parceria � rmada no dia 
03 de abril, por meio de Termo de Coope-
ração Técnica. O equipamento, que é 
considerado essencial no atendimento 
a casos graves de Covid-19, incorpora 
as principais funcionalidades para aten-
der requisitos médicos como dosagem 
apropriada da mistura de ar e oxigênio, 
ajustes de pressão e controle da fre-
quência da respiração. 

FAEA realiza reunião sobre implementação do Selo ARTE 
no Amazonas 

ticos, porém garantindo aos consumi-
dores, qualidade e segurança, respei-
tando as boas práticas agropecuárias e 
sanitárias.

Ações da presidência Reuniões

Em maio, a FAEA realizou a doação de 
12 suínos adultos a serem utilizados nos 
testes do protótipo de respirador mecâ-
nico em desenvolvimento pela Univer-
sidade do Estado do Amazonas (UEA) 
e pelo Polo Industrial de Manaus (PIM), 
por meio da empresa Moto Honda da 
Amazônia. Os suínos estavam sendo 
criados na granja do suinocultor Felis-
berto Sarkis e foram escolhidos pela 
semelhança de seus pulmões aos dos 
seres humanos.

Parceria com Girolando 
facilita o registro 
genealógico de bovinos 
para pequenos criadores 

A FAEA � rmou parceria com a Associa-
ção Brasileira de Criadores de Girolando 
com o objetivo de realizar o cadastro 
de criadores não associados e o registro 
genealógico de animais da raça Girolan-
do que estejam em propriedades rurais 
vinculadas à federação.

Segundo explicou o médico veterinário, 
técnico de registro da Girolando e coor-
denador do escritório técnico avançado 
da Associação Brasileira de Criadores de 

Girolando no Amazonas, Emílio da Silva 
Filho, o acordo veio de encontro à neces-
sidade do criador de gado girolando de 
se especializar, especialmente na ativi-
dade de produção leiteira.

Em agosto, a FAEA reuniu, em 
videoconferência, representan-
tes de órgãos estaduais e fede-
rais para estruturar estratégias de 
implementação efetiva do selo 
ARTE no Estado do Amazonas.

O selo visa permitir que produtos 
fabricados de forma artesanal 
como queijos, embutidos, pesca-
dos e mel possam ser vendidos livre-
mente em qualquer parte do território 
nacional, eliminando entraves burocrá-

Presidente da FAEA, 
Muni Lourenço, se reúne 
com superintendente 
da Suframa para tratar 
sobre demandas do setor 
agropecuário 

O presidente da FAEA, Muni Lourenço, 
participou de reunião com o superinten-
dente da Suframa, Algacir Polsin, no gabi-
nete da Autarquia, no dia 31 de agosto. 
Na ocasião, foram tratados assuntos do 
setor agropecuário, entre eles, a regulari-
zação fundiária do Distrito Agropecuário 
da Suframa (DAS).

Também foram abordadas 
questões como o fomento 
às cooperativas e à indús-
tria de bene� ciamento na 
área do DAS e a divulga-
ção dos benefícios decor-
rentes do cadastro na 
Suframa para o setor em 
todo o Estado.
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Presidente da 
FAEA participa 
de reunião com 
Suframa, Sudam 
e Banco da 
Amazônia sobre o 
desenvolvimento 
econômico do 
Amazonas 

O presidente da FAEA, 
Muni Lourenço, participou, em novem-
bro, de reunião de trabalho conjunta 
com o superintendente da Suframa, 
Algacir Antônio Polsin, com a superin-
tendente da Sudam, Louise Campos, e 
com o presidente do Banco da Amazô-
nia, Valdecir Tose. Participaram também 
representantes de entidades empresa-
riais de todos os segmentos econômicos 
do Estado.

A reunião ocorreu na sede da Suframa e 
teve o objetivo de planejar ações conjun-
tas em prol do desenvolvimento da região 
amazônica. Na ocasião, os superintenden-
tes da Suframa e Sudam e o presidente do 
Banco da Amazônia se mostraram dispos-
tos a uma atuação integrada entre as 
três instituições de forma a contemplar o 
desenvolvimento nos três principais seto-
res da economia amazonense: agropecuá-
ria, indústria e comércio.

Reunião com produtores rurais em Itacoatiara 

FAEA participa de reunião 
sobre implantação do 
Distrito Agroindustrial de 
Rio Preto da Eva 

No � nal de janeiro, Muni Louren-
ço, participou de reunião na sede do 
Governo com a presença do Gover-
nador Wilson Lima. Na ocasião, foram 
tratados assuntos referentes à implan-
tação do Distrito Bioagroindutrial de 
Rio Preto da Eva (Darpe). Estiveram 
presentes representantes da prefeitu-
ra do município, da Suframa, do setor 
privado e das secretarias envolvidas no 
projeto arquitetônico elaborado pela 
Companhia de Desenvolvimento do 
Amazonas (Ciama).

Reuniões

O presidente da FAEA, Muni Lourenço, 
participou, no início de fevereiro, de 
reunião com produtores rurais do muni-
cípio de Itacoatiara. No encontro reali-
zado na sede do Sebrae-AM foram ouvi-
das diversas demandas dos produtores, 
entre elas, questões ligadas a licencia-
mento ambiental, documentação da 
terra e cursos de capacitação.

O novo centro de produção e de negó-
cios tem previsão inicial de investimento 
da ordem de R$ 150 milhões e deve gerar 
cerca de 10 mil empregos diretos em Rio 
Preto da Eva, por meio da instalação de 
um polo de agroindústrias, exploração 
mineral e de turismo, além de um centro 
técnico de quali� cação pessoal.

CNA debate inovações 
tecnológicas para a cadeia 
da carne no Norte do País 

A Comissão Nacional de Desenvolvimen-
to da Região Norte da CNAse reuniu, em 
setembro, para discutir inovações tecno-
lógicas para a pecuária na região. Segun-
do Muni Lourenço, que também preside 
a Comissão, foi iniciado um levantamento 
de informações sobre a cadeia produtiva, 
visando cada vez mais inserir a atividade 
pecuária da região Norte na perspectiva 
de fornecimento para o mercado regio-
nal, nacional e exportações.
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Pleitos e 
conquistas

White Martins reduz em 62% o preço do nitrogênio 
líquido para inseminação arti� cial animal 

Muni Lourenço toma 
posse como membro 
titular do Conselho 
Nacional de Política 
Agrícola do MAPA 

Em 26 de agosto, o presidente da FAEA, 
Muni Lourenço, tomou posse como 
membro titular do Conselho Nacional 
de Política Agrícola (CNPA) do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa). Lourenço passa a integrar o 
conselho como um dos representan-
tes da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA). Atualmente ele 
também ocupa o cargo de 2o vice-presi-
dente de � nanças da CNA.

A cerimônia de posse foi realizada por 
plataforma online e conduzida pela Minis-
tra da Agricultura, Tereza Cristina. O CNPA 
é um conselho de natureza consultiva 
que tem por objetivos orientar a elabora-
ção do Plano Safra, subsidiar a formulação 
dos planos anuais de safra, propor ajusta-
mentos ou alterações na política agrícola, 
colaborar com sua adequada publicação 
e manter um sistema de análise e infor-
mação sobre a conjuntura econômica e 
social da atividade agrícola.

Eventos 

Amazonas Energia 
prorroga por tempo 
indeterminado prazo para 
recadastramento rural

Em atendimento ao pleito da Fede-
ração FAEA, a Amazonas Energia 
prorrogou por tempo indetermina-
do o prazo para o recadastramen-
to de clientes produtores rurais. 
O recadastramento permite aos 
produtores continuar recebendo 
benefícios como os descontos na 
tarifa de energia elétrica. Irrigantes 
e aquicultores cadastrados também 
têm direito a tarifas diferenciadas. 
Os descontos são oferecidos de 
acordo com resoluções normati-
vas da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).

Após pleito feito FAEA, a empresa do 
Polo Industrial de Manaus (PIM), White 
Martins reduziu o preço do nitrogênio 
líquido para atendimento em proce-
dimentos de inseminação arti� cial 
animal. O preço do metro cúbico do 
nitrogênio líquido estava taxado em R$ 
47,66 e, após negociação realizada pela 
FAEA e atendimento do pleito, passa 
a ser R$ 18,00 por metro cúbico, uma 
redução de 62,23%.

Inauguração de queijaria 
� utuante em Autazes 

No dia 7 de fevereiro, Muni Louren-
ço participou da inauguração da 
queijaria flutuante Tupinambá, no 
município de Autazes. Também 
estiveram presentes o secretário de 
produção rural do Amazonas, Petrú-
cio Magalhães Júnior, o diretor-pre-
sidente da Adaf, Alexandre Araújo, 
o superintendente do Ministério da 
Agricultura, Guilherme Pessoa e o 
vice-prefeito de Autazes, Marcelo 
Tupinambá. Autazes possui a maior 
bacia leiteira do Amazonas e conta 
com 1.400 pecuaristas que integram 
a cadeia produtiva.
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Dia de Campo da Embrapa em Iranduba 

Evento no Balcão de Agronegócios do Sebrae-AM

Lançamento do Plano Safra 
Regional do Banco 
da Amazônia
A CNA participou, no � nal de julho, do lança-
mento do Plano Safra Regional 2020/2021 
do Banco da Amazônia. O pacote de recursos 
e as taxas de juros foram anunciados duran-
te uma transmissão no canal do Youtube da 
instituição. Para esta safra, o Banco disponi-

Abertura o� cial da 42ª 
Expoagro Digital

Muni Lourenço foi uma das autoridades 
presentes na TV Encontro das Águas para a 
cerimônia de abertura o� cial da 42ª Expoagro 
Digital, no dia 28 de setembro. Após a aber-
tura o� cial feita pelo Governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, Lourenço falou juntamente 
ao Secretário de Produção Rural, Petrúcio 
Magalhães sobre a importância deste evento 
para o produtor rural amazonense.

De acordo com ele, as exposições agropecu-
árias são imprescindíveis porque promovem 
o melhoramento genético do rebanho, a 
facilitação de acesso a � nanciamentos rurais 
além da divulgação da cultura do homem do 
campo. Na ocasião, ele registrou, em nome 
de todos os produtores rurais amazonenses, 
o agradecimento pela realização da feira, 
neste novo formato digital, como forma de 
continuar impulsionando e valorizando os 
negócios do agro local.

Em 18 de fevereiro, a Embrapa Amazônia Ocidental promoveu o ‘Dia de Campo’ 
em uma de suas Unidades de Referência Tecnológica (URTs) no município de Iran-
duba. Com o tema “Tecnologias para produçã o de banana no estado do Amazo-
nas”, o evento apresentou informações sobre tecnologias e manejos utilizados no 
cultivo de banana e que permitem maior produçã o em uma mesma área e mais 
renda para o agricultor.

Presidente da Comissão 
Nacional de Meio Ambiente 
da CNA, Muni Lourenço, 
participa de Summit sobre 
sustentabilidade no agro 

A Confederação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil (CNA) participou, na 
quarta (25), do “Summit Agronegócio 
Brasil 2020 – Agronegócio brasileiro e 
a sustentabilidade”, promovido pelo 
jornal “O Estado de S. Paulo”. O presi-
dente da Comissão Nacional de Meio 
Ambiente da CNA e da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do 
Amazonas (Faea), Muni Lourenço, foi 
um dos palestrantes do terceiro painel, 
que debateu o tema: “Caminhos trilha-
dos e ainda por trilhar para um agrone-
gócio sustentável de fato”.

O presidente do Sistema Faea Senar 
Fundepec/AM, Muni Lourenço, que 
também preside o Conselho Delibe-
rativo do Sebrae-AM, participou do 
evento ‘Oportunidades 2020’ reali-
zado em 20 de fevereiro, no Balcão 

de Agronegócios do 
Sebrae-AM. O obje-
tivo foi aproximar 
o produtor rural do 
comprador, servindo 
como ponto estraté-
gico para negócios. 
Durante o dia ocorre-
ram palestras e uma 
rodada de negócios. 

Entre os palestrantes, estiveram a 
superintendente do Senar-AR/AM, 
Jeyn’s Martins Alves e o assessor 
da presidência da FAEA e gerente-
executivo do Fundepec-AM, 
Marcos Pinheiro.

bilizou R$ 5 bilhões para toda região amazô-
nica, um crescimento de 25% em relação ao 
Plano Safra 2019/2020.

Para o presidente da Comissão Nacional de 
Desenvolvimento da Região Norte da CNA, 
Muni Lourenço, o anúncio dos recursos traz 
previsibilidade e estabilidade nas regras para 
o planejamento do produtor rural, que nesse 
momento precisa recompor � uxo de caixa e 
capacidade de investimento.
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Muni Lourenço é 
homenageado na Câmara 
Municipal de Itacoatiara 
e recebe título de cidadão 
itacoatiarense 

O Sistema não pode 
parar: Sistema Faea Senar 
Fundepec/AM adota medidas 
durante a pandemia de 
Covid-19

Em função do quadro mundial de Covid -19 
e com o objetivo de atender as recomenda-
ções do Ministério da Saúde, o Sistema 
Faea Senar Fundepec/AM, em concor-
dância com as orientações da CNA Brasil, 
suspendeu, a partir de 24 de março de 
2020, todas as suas atividades externas 
(treinamentos, reuniões e viagens, curso 
técnico em agronegócio), assim como o 
atendimento presencial ao público que 
passou a ser realizado somente via tele-
fone e e-mails institucionais.

Toda a equipe continuou trabalhando em 
regime de Home O�  ce, com atendimen-
to online. O Sistema continuou compro-
metido em fornecer todas as informações 
necessárias e suporte ao público.

A estratégia de contenção da pandemia 
do coronavírus, no entanto, não para-
lisou a atividade dos produtores rurais 
amazonenses, que continuaram produ-
zindo normalmente para garantir o 
alimento na mesa de todos. 

Ainda no dia 24 de março, Muni 
Lourenço encaminhou ao governa-
dor do Estado, Wilson Lima, uma soli-
citação em nome da classe patronal 
agropecuária amazonense. No docu-
mento, ele pleiteou que, diante da 
grave retração econômica decorrente 
da pandemia do coronavírus, fossem 
implementadas medidas de apoio 
aos produtores rurais do Amazonas, 
como a facilitação de acesso às linhas 
de crédito, a renegociação de custeio, 
investimento e � scal, assim como a 
continuidade do � uxo logístico e de 
transporte da produção de alimentos 
até o mercado consumidor.

Matérias 
especiais 

O presidente do Sistema Faea Senar 
Fundepec/AM, Muni Lourenço, foi 
homenageado no dia 04 de fevereiro, na 
Câmara Municipal de Itacoatiara, onde 
recebeu, em sessão especial, o título de 
Cidadão Itacoatiarense. A homenagem 
foi uma proposição de autoria do vere-
ador João Bosco Rodrigues. Na ocasião, 
ele foi reconhecido pelas diversas auto-
ridades presentes por seus esforços 
pelo desenvolvimento do setor primá-
rio em Itacoatiara e no Amazonas.

Entre os presentes na solenidade esti-
veram o prefeito de Itacoatiara, Antônio 
Peixoto, o superintendente do Ministé-
rio da agricultura e Pecuária no Amazo-
nas, Guilherme Pessoa, o secretário 
de política agrícola da Sepror, Airton 
Schineider, o chefe de gabinete da presi-
dência da Adaf, Marcon Uchôa, a diretora 
superintendente do Sebrae-AM, Lamisse 
Cavalcante, o presidente do sindica-
to rural de Itacoatiara, Alcemir Lima e 
a superintendente do Senar-AR/AM, 
Jeyn’s Alves.

Também esteve presente na sessão 
solene, a esposa do homenage-
ado, Tereza Cristina Auzier Silva, 
que realizou, junto com o vereador 
João Bosco Rodrigues e o prefeito 
de Itacoatiara, Antônio Peixoto, a 
entrega da placa de homenagem.

Muni Loureço Silva Júnior é forma-
do em Administração de Empresas 
e Direito pela Escola Superior 
da Amazônia e pós-graduado 
em Direito Processual Civil pela 
Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM). Atualmente exerce a função 
de presidente do Sistema Faea 
Senar Fundepec/AM e do Conselho 
Deliberativo do Sebrae-AM.

Também ocupa o cargo de 2º vice-pre-
sidente de � nanças na Confederação 
da Agricultura e Agropecuária do 
Brasil – CNA Brasil. É membro de 
diversos colegiados representando o 
segmento agropecuário amazonense 
e brasileiro. É também produtor rural 
e pecuarista no município de Autazes, 
no Amazonas.

Amazonas agora tem 
polo de ensino da 
Faculdade CNA

A Faculdade CNA - instituição de ensino 
superior do Sistema CNA – abriu novos 
polos de ensino no Brasil e o Amazonas 
ganhou seu primeiro polo. A partir do 1º 
semestre de 2021, o polo Manaus passa 
a oferecer apoio para os cursos oferta-
dos pela faculdade.
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Caso de sucesso: 
O empreendedor e 
presidente da Comissão 
Jovem Rural, Macaulay 
Souza, é eleito uma das 
30 jovens lideranças 
sustentáveis mundiais 

O engenheiro agrônomo, empreende-
dor e presidente da Comissão Jovem 
Rural da FAEA, Macaulay Souza de Abreu, 
de 26 anos, foi nomeado pela revista 
americana Greenbiz, como uma das 30 
jovens lideranças sustentáveis mundiais.

Macaulay foi escolhido por seu trabalho à 
frente da Onisafra, uma plataforma onli-
ne que conecta produtores e empresas 
de alimentos com seus consumidores. O 
GreenBiz Group, nomeou o amazonense 
– e único brasileiro da lista – como um 
dos líderes de 2020 “30 under 30”, com 
base em uma pesquisa global por líde-
res emergentes em setores que estão 
moldando a próxima geração de negó-
cios sustentáveis.

Os homenageados foram indicados 
pelos leitores do GreenBiz em todo 
o mundo e selecionados pela equipe 
editorial da revista dentre centenas de 
envios. Os 30 indivíduos homenageados 
são de oito países, entre eles, Estados 
Unidos, Taiwan e Brasil. 

Para Macaulay Souza, esse reconheci-
mento traz uma nova perspectiva para 
os empreendedores e os negócios que 
nascem na Amazônia. “Ter um destaque 
internacional mostra o quanto estamos 
produzindo coisas boas aqui na região e 
em diversos setores. Isso me deixa feliz. 
Somos capazes de ocupar espaços de 
representação também”, comemora o 
empreendedor.

Comissão Jovem Rural

Além de empreender com a equipe da 
Onisafra, Macaulay Sousa também presi-
de a Comissão Jovem Rural da FAEA. A 
comissão foi criada em abril de 2018 
para dar mais voz às lideranças jovens 
no meio rural e como forma de estimular 
o empreendedorismo jovem no Estado.

Entre os principais objetivos está estimu-
lar, por meio de ações diversas, o jovem 
do campo para que ele se interesse pelo 
agronegócio. Assim como Macaulay, os 
integrantes da comissão fazem o papel 
de mobilizadores buscando modi� car 
o aparente desinteresse da juventude 
rural pelo setor.

“A FAEA foi uma das primeiras institui-
ções que contribuiu com o nosso cres-
cimento e estar hoje como presidente 

da Comissão Jovem Rural da Federação 
é um sinal signi� cativo de um diálogo 
de criação de estratégias para fomen-
tar ainda mais negócios inovadores 
na nossa região porque é necessário. 
Precisamos de mais pessoas, especial-
mente jovens interessados em criar 
mais negócios, sobretudo relacionados 
ao meio rural e a temas como a susten-
tabilidade”, avaliou.

O abacaxi mais doce do 
Brasil: Novo Remanso 
recebe Indicação 
Geográ� ca como centro de 
produção de abacaxi 

Após um processo criterioso, a região de 
Novo Remanso – região produtora de 
abacaxi - recebeu a concessão de Indi-
cação Geográ� ca (IG) por parte do Insti-
tuto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI). Isso signi� ca que a localidade foi 
reconhecida como centro produtor de 
abacaxi no Brasil. O fruto da região é 
caracterizado por sua doçura única, e 
que o diferencia de produções de outras 
áreas do País.

As inscrições para o vestibular foram 
abertas no � nal de 2020 para cursos 
de graduação na modalidade EAD nas 
seguintes áreas: Gestão do Agronegó-
cio (3 anos), Gestão Ambiental (2 anos), 
Gestão de Recursos Humanos (2 anos) e 
Gestão de Processos Gerenciais (2 anos). 
Esta é a primeira faculdade do país com 
todos os cursos focados no desenvolvi-
mento do setor agropecuário brasileiro.

Faculdade CNA

Com foco na gestão, aumento de competi-
tividade e sustentabilidade dos empreen-
dimentos rurais, a Faculdade CNA fomenta 
a formação de gestores que possam auxi-
liar o produtor no plantio e manejo, além 
da comercialização de seus produtos.

Pensando no fortalecimento e expansão 
do Agro no Brasil, a instituição de ensi-
no foi criada visando preparar os pro� s-
sionais que já atuam ou querem atuar 
no setor líder em crescimento na econo-
mia nacional.

SETOR EM EXPANSÃO
Atualmente, o setor agropecuário lide-
ra a geração de empregos no Brasil. 
Em junho de 2018, o Caged registrou 
36.329 vagas criadas no campo. A 
safra brasileira de grãos 2029/2030 
será de 308,5 milhões de toneladas, o 
que representa um aumento de 33% 
em relação à safra 2016/2017. Isso 
signi� ca que o desenvolvimento do 
agro promoverá, cada vez mais, um 
aumento pela demanda de mão de 
obra quali� cada.
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A Indicação de Procedência (IP) para 
o abacaxi foi publicada na Revista da 
Propriedade Industrial (RPI) nº 2579 e 
foi concedida em nome da Associação 
dos Produtores de Abacaxi da Região 
de Novo Remanso.

Para o presidente da FAEA, Muni Louren-
ço, o título concedido pelo INPI repre-
sentará a valorização do abacaxi desta 
região amazonense. De acordo com 
o documento, há mais de 50 anos são 
desenvolvidas atividades voltadas para 
a cultura do abacaxi nas comunidades 
de Novo Remanso e Vila do Engenho, 
no município de Itacoatiara, em Cara-
muri, no município de Manaus, e em 
áreas do município de Rio Preto da Eva, 
localizados no estado do Amazonas.

Conforme avaliação do INPI, a mão de 
obra familiar é a característica principal 
desta cultura, o que faz dela o principal 
meio de subsistência da região. Dessa 
forma, a cultura do abacaxi mostra-se 
estabelecida no campo amazonen-
se, mais especi� camente na região de 
Novo Remanso, com destaque no cená-
rio brasileiro.

“Essa indicação geográ� ca permitirá 
a adoção pelos produtores de um selo 
que identi� cará o abacaxi do Novo 
Remanso e agregará valor e renda. Sem 
dúvida, é uma vitória histórica para 
aqueles amazonenses que produzem 
o abacaxi mais doce do Brasil”, a� rma 
Muni Lourenço.

Presidente da FAEA 
acompanha visita de 
comitiva internacional à 
propriedade rural no AM

O presidente da FAEA, Muni Lourenço 
acompanhou, em novembro, visita do 
vice-presidente da República, Hamilton 
Mourão, da Ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, e de embaixadores de dez países 
ao Amazonas.

Na ocasião, a comitiva esteve na Fazenda 
Santa Rosa, propriedade Rural do produ-
tor Edney Ricardo, escolhida para mostrar 
aos diplomatas que, na região, é possível o 
desenvolvimento sustentável, associando 
a agricultura à � oresta. Em 100 hectares de 
terra rodeados por � oresta são produzidas 
cerca de dez variedades de frutas.

A propriedade visitada é atendida pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
do Amazonas (Senar-AR/AM) com ações 
de formação pro� ssional para seus traba-
lhadores rurais. 

“O objetivo desta etapa da visita foi apre-
sentar à comitiva um empreendimento 
que concilia produção agropecuária e 
sustentabilidade ambiental”, ressaltou 
Lourenço. A comitiva se despediu do Esta-
do, após visita à região de fronteira.

Sistema Faea Senar 
Fundepec/AM divulga 
lista de negócios rurais 
amazonenses 

O Sistema Faea Senar Fundepec/AM, 
em apoio aos produtores rurais amazo-
nenses, no período da pandemia, criou 
uma lista para divulgar seus contatos e 
produtos. Para fazer parte da lista divul-
gada nos sites da FAEA (www.faea.org.
br) e do Senar-AR/AM (www.senar-am.
org.br), o interessado deve enviar uma 
mensagem para o whatsapp do Sistema: 
(92) 98442-2380.

Sistema Faea Senar 
Fundepec/AM lança 
atendimento via whatsapp 

Para melhor atender seu público, forma-
do por produtores rurais e alunos do 
Senar-AR/AM, o Sistema lançou, em abril, 
seu WhatsApp institucional. Através do 
número (92) 98442-2380, os interessa-

Destaques 

Sistema CNA/Senar 
lança o Guia Feira Segura 
com orientações para a 
promoção de feiras livres 
com segurança 

O Sistema CNA/Senar lançou o guia para 
orientar estados e municípios a promo-
ver feiras livres com segurança, evitan-
do o contágio por coronavírus. Trata-se 
de um documento com as orientações 
e dicas da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para organizar e comer-
cializar produtos alimentícios nos siste-
mas convencional e drive-thru. Para 
mais informações, acesse: https://www.
cnabrasil.org.br/feira-segura
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Matérias de destaquedos podem entrar em contato para tirar 
dúvidas, dar sugestões e obter escla-
recimentos. As demandas são encami-
nhadas para os setores responsáveis.

Plataforma do Sistema CNA 
apoia a comercialização de 
produtos agropecuários em 
todo o País 

Como forma de apoiar a comercializa-
ção de produtos agropecuários, o Siste-
ma CNA preparou o Mercado CNA, uma 
plataforma desenvolvida com o apoio 
do MAPA para reunir produtores rurais, 
aplicativos, redes de supermercados 
e prestadores de serviço de frete para 

facilitar a comercialização de produ-
tos do campo em território nacional. 
No portal, o produtor cadastra a sua 
região e os produtos que têm à disposi-
ção, e o interessado em comprar infor-
mará sua demanda e abrangência. As 
entregas podem ser feitas por empre-
sas de logística com atuação nacional 
ou regional, que estiverem cadastradas 
na plataforma. Para saber mais acesse: 
mercadocna.com.br

Fundepec/AM

O Fundo de Defesa Agropecuária do 
Estado do Amazonas (Fundepec/AM), 
criado pela FAEA é um apoio � nancei-
ro com recursos oriundos de contribui-
ções, doações e subvenções de asso-
ciações de produtores rurais, empresas 
agropecuárias, industriais, comerciais 
e de entidades privadas para garantir o 
desempenho das ações de defesa sani-
tária animal de eventuais prejuízos para 
proteger o rebanho do Estado. 

É cobrado um valor de R$0,50 (cinquen-
ta centavos) por animal, bovino ou 
bubalino, ou por lote ou fração de 
três animais, caprinos, suínos e ovinos, 
conforme a Lei 4417 de 29 de dezem-
bro de 2016.

Para contribuir, o interessado 
pode efetuar seu cadastro e emis-
são de boleto bancário no site 
www.fundepecam.org.br e realizar 
o pagamento em qualquer agência 
Bradesco e correspondente bancário do 
mesmo. O Fundepec/AM encerrou 2020 
com 6.700 produtores contribuintes em 
todo o Amazonas.

Matérias de destaqueMatérias de destaqueMatérias de destaqueMatérias de destaqueMatérias de destaqueMatérias de destaque

FAEA e FUNDEPEC-AM participam de inauguração de 
frigorí� co em Humaitá 

Em janeiro, o presidente da FAEA, Muni Lourenço, e o gerente executivo do Fundepe-
c-AM, Marcos Pinheiro, estiveram no município de Humaitá (distante 695 quilômetros 
de Manaus) para prestigiar a inauguração das instalações do Frigorí� co Amazonas.

Com capacidade de abate de 360 bovinos por dia e produção de 76,5 mil quilos de 
carne inspecionada diariamente, o estabelecimento promete ajudar a fomentar a 
cadeia de produção pecuária no Estado e gerar 50 empregos diretos no município. 
Segundo Lourenço, o novo empreendimento já é um re� exo da melhoria do status 
sanitário do Amazonas.

VITÓRIA HISTÓRICA: 
Mapa o� cializa retirada 
da vacinação contra febre 
aftosa em 13 municípios 
amazonenses

Após décadas de esforços por parte 
do Governo do Estado, do Governo 
Federal e, em especial, dos pecu-
aristas amazonenses, o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) o� cializou a retirada 
da vacinação contra a febre aftosa 
em 13 municípios do Amazonas. A 
conquista foi con� rmada por meio 
das Instrução Normativa nº 36 publi-
cada No dia 30 de abril, no Diário 
O� cial da União (DOU).

O documento proibiu a manuten-
ção, comercialização e uso de vacina 
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contra a febre aftosa no Estado do Rio 
Grande do Sul e no Bloco I do Plano 
Estratégico 2017-2026 do Programa 
Nacional de Erradicação e Prevenção da 
Febre Aftosa (PNEFA), constituído pelos 
Estados do Acre, Rondônia, parte do 
Estado do Amazonas e parte do Estado 
de Mato Grosso. 

de febre aftosa sem vacinação, os 13 
municípios da Região Sul do Amazonas. 
“A FAEA, representando o setor priva-
do pecuário amazonense, ao longo de 
anos colocou como prioridade a meta 
da retirada da vacina contra febre 
aftosa, que diminui custos ao produ-
tor rural e coloca esses municípios 

amazonenses, em um status sanitário 
de destaque no cenário nacional, valo-
rizando, assim, toda a cadeia produtiva 
e seus produtos”, comemorou o presi-
dente da FAEA, Muni Lourenço.

Lourenço agradeceu, em nome dos 
pecuaristas amazonenses, ao Governo 
do Estado e ao Governo Federal pelos 
investimentos e ações empreendidos 
para que a conquista fosse possível. 

Trajetória
Para que a conquista se tornasse realida-
de, uma série de ações foram tomadas 
ao longo dos anos por diversas entida-
des, entre elas, a FAEA. Para contribuir 
com esse objetivo, a FAEA criou o Fundo 
de Defesa Agropecuária do Estado do 
Amazonas (Fundepec/AM), realizou a 
mobilização permanente da classe pecu-
ária em relação à sanidade do rebanho 
e fez o aporte de recursos para a capa-
citação de pecuaristas e trabalhadores 
rurais pelo Serviço Nacional de Apren-

Matérias de destaqueMatérias de destaque

Fundepec-AM realiza 
doação de materiais 
para sorologia como 
parte do Programa 
Nacional de Erradicação 
da Febre Aftosa

Em abril, o Fundepec/AM realizou 
doação de materiais a serem utili-
zados na sorologia como parte do 
Programa Nacional de Erradicação e 
Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA). 
A doação foi feita em atendimento 
ao pleito feito pela Agência de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Amazo-
nas (Adaf ). A sorologia é obrigatória 
para atendimento à suspensão da 
vacinação contra febre aftosa.

dizagem Rural – Administração Regional 
do Amazonas (SENAR-AR/AM).

Também foram doados equipamentos 
e materiais para sorologia do rebanho 
e apoio às despesas emergenciais de 
trabalhos da Agência de Defesa Agrope-
cuária e Florestal do Estado do Amazo-
nas (Adaf ) através do Fundepec/AM. 
Outro ponto de destaque foi a mobiliza-
ção e sensibilização política de Governo 
e Assembleia para a criação da Adaf e a 
destinação de incremento de orçamen-
tos para o fortalecimento do serviço de 
defesa agropecuária estadual.

No Amazonas, a região inserida no 
Bloco I do PNEFA e que passa a ter 
a retirada da vacinação autorizada 
abrange os municípios de Apuí, Boca 
do Acre, Canutama, Eirunepé, Envi-
ra, Guajará, Humaitá, Itamarati, Ipixu-
na, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, 
Pauini e parte do município de Tapauá.

No dia 11 de agosto, o Mapa publicou 
a Instrução Normativa (IN) nº. 52 que 
reconheceu em de� nitivo como livres 
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Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural - Senar–AR/AM
O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural - Administração Regional do Esta-
do do Amazonas (Senar-AR/AM) foi cria-
do em 04 de abril de 1994, por meio da 
Portaria 050, conforme previsto no Arti-
go 1º da Lei 8.315, de 23 de dezembro 
1991. É uma entidade sem � ns lucrativos, 
vinculada à FAEA - Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado do Amazonas 
e à Confederação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil – CNA.

As ações do Senar-AR/AM são organiza-
das e desenvolvidas de forma sistemati-
zada, seguindo um processo de plane-
jamento, execução, acompanhamento, 
avaliação e controle. São ações educa-
tivas, que visam o desenvolvimento do 
homem rural, como cidadão e como 
trabalhador, numa perspectiva de cres-
cimento e bem-estar social.

Missão

Realizar Educação Pro� ssional, a Assis-
tência Técnica e as atividades de Promo-
ção Social, contribuindo para um cená-
rio de crescente desenvolvimento da 
produção sustentável, da competitivida-
de e de avanços sociais no campo.

Política da qualidade

O Senar-AR/AM tem como política da 
qualidade, a identi� cação das neces-
sidades dos clientes e demais partes 
interessadas, desenvolvendo serviços 
de educação pro� ssional e atividades 
de promoção social com qualidade, por 
meio de melhoria dos processos, alinha-
dos com as estratégias organizacionais, 
atendimento aos requisitos legais apli-
cáveis e a quali� cação de seus colabo-
radores para a melhoria de suas compe-
tências.
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Entrevista com a 
superintendente
Jeyn’s Martins Alves

Reinvenção da 
educação rural 
em meio à crise e 
perspectivas para 
um Senar-AR/AM 
pós-pandemia 
O ano de 2020 foi marcado por muitos 
obstáculos a serem vencidos, devido 
ao cenário de pandemia de COVID-19. 
Como a senhora avalia o período para 
a instituição?

Em nosso Planejamento Anual de Traba-
lho - PAT, que ocorre no ano anterior ao 
exercício, após estudos e reuniões com 
Instituições do setor rural, havíamos proje-
tado crescimento de nossas ações para o 
ano de 2020, porém com a Pandemia do 
COVID-19, foi necessário em determina-
dos períodos, cumprindo decretos Esta-
duais e as orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), paralisar as 
atividades presenciais, que até então, a 
maioria de nossas ações eram executadas 
nesse formato. Diante disso, tivemos que 

aderir ao teletrabalho, criar protocolos 
de segurança, reavaliar/reformular nosso 
PAT e desenvolver novas estratégias para a 
realização das ações tanto na modalida-
de presencial como remota. 

E mesmo havendo a redução de ações 
realizadas em comparação ao Planeja-
do anteriormente, obtivemos grandes 
avanços, entre eles nas ações de ATeG e 
na participação, realização e criação de 
eventos e conteúdos digitais.

Em função da nova realidade exigi-
da para o Senar-AR/AM, quais são as 
projeções que podem ser traçadas 
para continuar oferecendo educação 
pro� ssional, atividades de promoção 
social e assistência técnica e gerencial 
para os produtores rurais assistidos 
pela instituição em 2021? 

Para o ano de 2021, levaremos as experi-
ências consolidadas e que foram bem-su-
cedidas tanto no formato presencial como 
EaD e os eventos e materiais digitais. E 
elaboramos uma Proposta de Inovações, 
na qual destacamos a ampliação do inves-
timento em ferramentas tecnológicas, 
capacitação de nossa equipe nestas novas 
ferramentas e adesão à modalidade de 
ensino híbrido (EaD e presencial), bem 
como intensi� car a realização de ações no 
formato EaD.

Matérias 
especiais

Programa de Assistência 
Técnica e Gerencial do Senar-
AR/AM vence obstáculos 
e leva conhecimento ao 
produtor rural amazonense

Mesmo diante de um cenário desa� ador 
em função da pandemia de novo corona-
virus, em 2020, o programa de Assistência 
Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar-AR/AM 
gerou bons resultados. A equipe que coor-
dena o programa no Estado precisou se 
superar para encontrar formas de continuar 
atendendo o produtor rural amazonense. 
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 CNA Jovem: 
egressos do 
Amazonas 
contam como 
o programa 
transformou 
suas vidas 
O Senar abriu, em 2020, as inscrições para a quarta edição do CNA Jovem, 
programa de desenvolvimento de novas lideranças para o agro. A iniciativa 
tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento de novas lideranças para enfren-
tar desa� os e buscar inovações para a agropecuária brasileira em cinco áreas: 
institucional, sindical, político-partidária, empresarial e educacional.

O coordenador do programa no 
Amazonas, Rodrigo Guimarães, lembra 
que a iniciativa foi criada pelo Senar 
em 2013 com objetivo de prestar 
serviços de assistência técnica conti-
nuada, com foco na implantação de 
um modelo de operação e gestão das 
propriedades rurais, visando propor-
cionar a evolução socioeconômica da 
família e da comunidade. Atualmente, 
o programa está presente em todos os 
estados brasileiros. “Aqui no Amazonas 
tivemos uma turma-piloto em 2019 no 
município de Manacapuru, na cadeia 
de fruticultura da qual eu fui técnico 
de campo. Foram oito meses de muito 
aprendizado atendendo 25 produto-
res”, destacou.

No início de 2020, de acordo com o 
coordenador, novas turmas começa-
ram a ser mobilizadas, porém, devido 
à pandemia, foi necessário suspender 
as atividades presenciais momentane-
amente, que retornaram em setembro 
de 2020, com a abertura de seis turmas. 
Mais uma turma foi aberta em outubro 
e outra em novembro, totalizando oito 
turmas de ATeG durante o ano. 

“Tendo em vista que a ATeG envol-
ve apenas o produtor e o técnico 
de campo, foi possível manter as 
ações seguindo as recomendações 
da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) de prevenção à COVID-19, 
como o uso de máscaras, viseiras, 
distanciamento social entre outros. 
Nós fornecemos máscaras e álcool 
em gel para todos os produtores e 
técnicos”, ressaltou Rodrigo. 

O resultado foi positivo. Em 2020, 
foram atendidas 195 propriedades 
rurais. Neste período foram formadas 
turmas contemplando quatro cadeias 
produtivas diferentes: fruticultura 
(Manacapuru, Itacoatiara e Borba), 
piscicultura (Manacapuru e Codajás), 
bovinocultura de leite (Autazes) e 
agroindústria (Autazes).

As turmas, com duração de dois anos 
cada, foram atendidas por sete técni-
cos de campo que se revezaram entre 
os cinco municípios atendidos, visitan-
do as propriedades e prestando assis-
tência aos produtores. 

Superação e 
vitória
Rodrigo Guimarães avaliou 2020 como 
um ano de superação e vitórias também 
para o programa ATeG. O primeiro 
ponto de destaque, segundo ele, foi 
o crescimento do número de técnicos 
credenciados. “Começamos 2020 com 
seis técnicos credenciados e termina-
mos o ano com mais de 100 em todas 
as cadeias que necessitamos para o 
Estado. Graças ao trabalho em equipe 
dos departamentos do Senar-AR/AM, 
conseguimos alcançar um patamar de 
credenciados extremamente benéfico 
para a instituição”, avaliou. 

ATeG
O programa é desenvolvido com foco 
na implantação de um modelo de 
operação e gestão das propriedades 
rurais, englobando todos os proces-
sos da cadeia produtiva, possibilitan-
do a realização de ações efetivas nas 
áreas econômica, social e ambiental 
e nos processos de gestão de negó-
cios, visando proporcionar a evolu-
ção socioeconômica da família e da 
comunidade.

O Senar-AR/AM fechou o ano 
de 2020 com mais de 100 técni-
cos credenciados para atender o 
programa de ATeG no Amazonas 

Outro ponto positivo, segundo ele, foi a 
abertura das turmas. “Abrimos as turmas 
no � nal da 1ª onda da pandemia e conse-
guimos mantê-las com todo cuidado e 
dedicação, junto com os nossos parcei-
ros, as empresas e os técnicos de campo. 
Então, foi um ano de vitórias e conquistas 
para a ATeG no Amazonas. Tivemos muitos 
aprendizados e empenho para fazer as 
coisas acontecerem em meio à pandemia. 
Então eu só consigo achar uma palavra 
para 2020: vitória”, completou.   
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Podem participar, jovens com idade 
entre 22 e 30 anos e que possuam espí-
rito de liderança, formaç ã o té cnica ou 
superior e relaç ã o direta com o setor 
rural. Egressos do Amazonas que parti-
ciparam de edições anteriores falaram 
sobre a importância do programa.

O tecnó logo e mestrando em aquicul-
tura, Jean Mendes foi um dos três � na-
listas do Amazonas na edição de 2016. 
“Falar da experiência que é  participar 
desse programa é  muito enaltecedor 
e causa, de certa forma, uma grande 
saudade. Costumo dizer que o progra-
ma é  transformador”, lembrou.

O engenheiro agrônomo, Rodrigo 
Guimarães, também participou da 
edição de 2016. “Eu ingressei no progra-
ma estadual e depois participei da etapa 
nacional. Hoje faço parte do time do 
Senar Amazonas. Então, acredito que 
todo esse treinamento e visibilidade que 
o programa me deu contribuiu para que 
a instituição me enxergasse  e me desse 
a oportunidade de colocar em prática 
tudo aquilo que eu aprendi para apoiar 
o produtor do nosso estado”.

O amazonense Macaulay Souza também 
participou do programa que lhe rendeu 
bons frutos. Macaulay é agrônomo, 
empreendedor e atual presidente da 
Comissão Jovem Rural da FAEA. Esse 
ano foi nomeado pela revista america-
na Greenbiz como uma das 30 lideran-
ças sustentáveis mundiais.

“Foi uma ótima oportunidade de apren-
der metodologias e me conectar com 

pessoas que têm interesse em criar 
soluções para resolver problemas do 
setor primário, não só a nível regional, 
mas também nacional, além de estar se 
conectando com um sistema que tem 
muito a agregar para os jovens do País”.

Já o engenheiro de pesca e egresso da 
última edição do CNA Jovem, Wallon 
Vianna, diz que o programa foi um divi-
sor de águas na sua trajetória pro� ssio-
nal e pessoal. “Tive a oportunidade de 
participar com vários jovens de todo o 
Brasil representando meu estado”.

Para a engenheira agrônoma, Regiane 
Chagas, a experiencia também foi única. 
“Saí com a mente mais aberta, sabendo 
da minha responsabilidade enquanto 
liderança jovem, enquanto pessoa inse-
rida no meio agro”, destacou.

A gestora ambiental, Girgliane Ferrei-
ra, que participou da etapa estadual 
em 2016, compartilhou sua percepção 
sobre o programa. “O jovem que acredi-
tar no agronegócio vai semear e colher 
um futuro sustentável com progresso, 
porque o agro é que sustenta o Brasil”.

Nas três edições anteriores, a iniciativa 
já mobilizou mais de 1200 jovens de 
todo o Brasil, que encontram no progra-
ma uma oportunidade para descobrir 
habilidades e competências de lideran-
ça empreendedora e ter contato com 
especialistas renomados, como expli-
cou a coordenadora nacional do CNA 
Jovem, Fernanda Nonato.

“O programa contribui para que os 
participantes conheçam a realidade do 
setor agropecuário brasileiro e fortale-
çam a rede de contatos. É uma iniciati-
va que reúne jovens de todas as regiões 
do Brasil, com diferentes experiências 
para ajudar a re� etir e consolidar o seu 
propósito de liderança em busca de 
inovações para o agro”, destacou.

A fase remota teve início em agosto, 
quando os jovens participaram de ativi-
dades online introdutórias, classi� cató-
rias e eliminatórias. Ao longo do progra-
ma terão a oportunidade de encontrar 
desa� os de sua região e propor solu-
ções inovadoras. Ao � nal da jornada, as 
melhores iniciativas serão reconhecidas 
pelo Sistema CNA/Senar. 

Processos 
seletivos – 2020 

SENAR-AR/AM abre 
credenciamento para 
técnicos de campo do 
programa de Assistência 
Técnica e Gerencial (ATeG)

Em 2020, o Senar-AR/AM também 
abriu credenciamento para pro� s-
sionais (exclusivamente pessoas jurí-
dicas) para a função de técnico de 
campo do Programa de Assistência 
Técnica e Gerencial (ATeG). No Amazo-
nas, inicialmente, foram ofertadas 30 
vagas para técnico de campo (técni-
cos de nível médio e superior) com o 
objetivo de atender ações do progra-
ma. A convocação dos credenciados é 
feita conforme a demanda.

Para saber mais detalhes 
do programa e como 
foram as edições 
anteriores, acesse: 
cnajovem.org.br
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Senar abre matrículas 
para cursos gratuitos na 
modalidade de Educação à 
Distância (EAD)

O Senar abriu matrículas para diversos 
cursos na modalidade de Educação à 
Distância (EAD). Os cursos são direciona-
dos para pessoas ligadas ao meio rural 
e que queiram se capacitar pro� ssional-
mente. Em tempos de isolamento social, 
um dos principais benefícios é que os 
alunos estudam sem sair de casa.

Todos os cursos são totalmente gratui-
tos e oferecem certi� cado para os que 
cumprirem com a carga horária e ativi-
dades propostas. As modalidades ofere-
cidas visam atender diversas cadeias 
produtivas e levar conhecimento sobre 
outras áreas ligadas às atividades roti-
neiras do campo.

Senar abre inscrições 
para cursos técnicos em 
agronegócio e fruticultura 
com vagas para os polos de 
Manaus e Itacoatiara

O Senar abriu, no � nal de 2020, inscri-
ções para o processo seletivo dos cursos 
técnicos gratuitos em Agronegócio e em 
Fruticultura, na modalidade a distân-
cia. O Amazonas ofereceu dois polos 
de apoio para as novas turmas, um em 
Manaus (Técnico em agronegócio) e 
outro em Itacoatiara (fruticultura).

O curso técnico em Agronegócio é foca-
do nos procedimentos de gestão e de 
comercialização. Já o curso técnico em 
Fruticultura foca em técnicas que auxi-
liarão no planejamento, execução e 
controle dos processos produtivos da 
atividade.

Ações na 
pandemia

Senar, Mapa e Ministério da 
Saúde lançam medidas de 
prevenção ao coronavírus 
no meio rural 

O Senar e os Ministério da Agricultura 
e da Saúde lançaram no dia 08/04 uma 
cartilha online com recomendações de 
prevenção ao coronavírus nas proprie-
dades rurais. O documento apresen-
ta orientações e medidas de proteção 
aos produtores e trabalhadores rurais 
para garantir segurança no ambiente 
de trabalho, considerando as caracte-
rísticas dessa atividade essencial para o 
abastecimento da população. Em casos 
de trabalhadores com sintomas da 
Covid-19, a cartilha apresenta sugestões 
que podem ser implementadas pelo 
gestor rural para garantir a recuperação 
do funcionário e proteção dos demais, 
evitando a propagação da doença.

Senar-AR/AM abre 
inscrições para o 1º 
Prêmio Nacional de Vídeos 
Educativos de FPR e PS 

Em setembro, o Senar-AM abriu inscri-
ções para o 1º Prêmio de Vídeos Educa-
tivos de Formação Pro� ssional Rural 
(FPR) e Promoção Social (PS). O prêmio 
é destinado a pro� ssionais devida-
mente credenciados na Administração 
Regional e tem o objetivo de estimular 
os instrutores a encontrarem soluções 
inovadoras para criar vídeos didáticos e 
de qualidade. 

Senar amplia oferta de 
cursos EAD durante a 
pandemia

Para continuar atendendo seu públi-
co-alvo, mesmo durante a pandemia, o 
Senar ampliou a oferta de cursos EAD. 
Em 2020, 70 cursos gratuitos e com 
certi� cação foram oferecidos pelo site 
ead.senar.org.br.  
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Senar-AR/AM participa da 
campanha ‘o agro não para’ 

Integrando uma iniciativa do Senar 
Nacional, o Senar Amazonas veiculou 
em suas redes sociais diversas postagens 
como parte da campanha ‘o agro não 
para’, que buscou mostrar que produ-
tores rurais e alunos continuaram suas 
atividades, com as devidas adaptações, 
apesar da pandemia de COVID-19.

Senar registra recorde de 
downloads de cartilhas na 
Estante Virtual

Também como forma de atender o 
público no período pandêmico, o Senar 
reforçou o quantitativo e a divulgação 
de cartilhas pelo formato online em sua 
Estante Virtual. Em agosto de 2020, o site 
registrou um recorde de 410 mil down-
loads. Os 174 títulos ajudam produtores 
e seus familiares, trabalhadores e inte-
ressados no meio rural a aperfeiçoar a 
carreira. 

Sistema Faea Senar 
Fundepec/AM lança 
número de whatsapp 

Também com o objetivo de estrei-
tar relações com produtores e alunos 
durante o período de trabalho remo-
to, o Sistema Faea Senar Fundepec/
AM divulgou um número de whatsapp 
como canal para dúvidas e sugestões. 
Para entrar em contato, os interessa-
dos devem enviar mensagem para o 
número (92) 98442- 2380.

O Sistema Faea Senar Fundepec/AM lança site novo

Em agosto, o Sistema Faea Senar Fundepec/AM lançou seu novo site com mais 
funcionalidades e bem mais fácil de navegar e fazer pesquisas. A plataforma 
também foi uma alternativa para acesso aos conteúdos do Sistema no período de 
trabalho remoto. 

Para acompanhar as ações do Sistema, conferir as cotações, emitir certi� cados e 
muito mais, os interessados devem acessar o site: www.sistemafaeasenar.org.br
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Superintendente do Senar 
participa de live 

A Superintendente do Senar-AR/AM, 
Jeyn’s Martins Alves, participou de live 
a convite do Jornal do Commercio. Na 
ocasião, ela compartilhou as aç õ es no 
Estado e as estraté gias de atuaç ã o para 
o pó s-pandemia.

Eventos internos 

Senar-AR/AM realiza 
o� cina técnica de 
nivelamento para 
colaboradores 

O Senar Amazonas realizou, entre 
os dias 11 e 13 de fevereiro, a O� cina 
Técnica de Nivelamento 2020. A ativi-
dade foi destinada para colaboradores 
das áreas técnica e administrativa-� -
nanceira e teve sua abertura conduzi-
da pela superintendente, Jeyn’s Alves. 
O objetivo da o� cina, ministrada pela 
coordenadora da FPR e PS do Senar, 
Deimiluce Coaracy, foi alinhar concei-
tos de gestão, trocar experiências e 
promover melhorias na qualidade da 
prestação dos serviços ofertados para 
as pessoas do meio rural. 

Senar-AR/AM realiza 
implantação do projeto 
de Governança, Riscos e 
Compliance (GRC)

O treinamento realizado entre os dias 
17 e 19 de fevereiro foi direcionado para 
os colaboradores da instituição. O GRC 
é uma ferramenta gerencial preventiva 
que acelera o processo, diminui a buro-
cracia e certi� ca que o objetivo estratégi-
co seja atendido. Para Marcelo Santarém, 
Coordenador de GRC, “a gestão de riscos 

agrega valores para as atividades, desbu-
rocratiza e antecipa situações que podem 
impactar nos objetivos da organização”.

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, as 
colaboradoras participaram de programação especial

Além de receberem � ores, bombons e cartões, elas foram homenageadas pelo presi-
dente do Sistema, Muni Lourenço, que destacou a importância do papel da mulher 
no desenvolvimento do agro e das atividades do próprio Sistema. Em seguida, as 
colaboradoras assistiram à palestra “Mulher, do início ao começo”, ministrada pela 
psicopedagoga clínica, Célia Ferreira, que falou sobre a capacidade de superação, fé, 
força e coragem das mulheres, inspirando todas que estavam presentes.
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Sistema Faea Senar 
Fundepec/AM promove 
palestra remota em alusão 
ao Outubro Rosa

No dia 29 de outubro, o Sistema promo-
veu um encontro online dedicado às 
suas colaboradoras. Foram realizadas 
duas palestras relativas ao Outubro 
Rosa, com as palestrantes Ester Mourão, 
doutora em nutrição em saúde públi-
ca, e Francimeire Pinheiro, doutora em 
Biotecnologia. Também esteve presente 
no evento, a superintendente do Senar/
AM, Jeyn’s Martins Alves. A iniciativa 
teve o objetivo de levar informação de 

qualidade aos colaboradores do Siste-
ma sobre temas relevantes e promover 
a integração, ainda que de forma online.

Senar-AR/AM participa de Campanha Nacional que alerta 
para risco de crescimento do trabalho infantil 

nha nacional em alusão ao Dia Mundial 
de Combate ao Trabalho Infantil.

A iniciativa alertou para o risco de cres-
cimento da exploração do trabalho 
infantil diante dos impactos da pande-
mia de COVID-19. No Amazonas, o 
Senar-AR/AM integra, com outras insti-
tuições, o Fórum Estadual de Preven-
ção e Erradicaçao do Trabalho Infantil 
e Proteção ao Trabalho do Adolescen-
te no Amazonas (Fepeti-AM), por sua 
atuação com o programa de Aprendi-
zagem Rural realizado em parceria com 
a Agropecuária Jayoro, no município 
de Presidente Figueiredo. O programa 
funciona como estratégia para preven-
ção do trabalho infantil e ferramen-
ta de entrada no mercado formal no 
meio rural.

Eventos e 
treinamentos 
externos

Senar-AR/AM participa de 
treinamento sobre o Sistema 
de Gestão da Assistência 
Técnica e Gerencial (Sisateg) 
em Brasília

Entre os dias 18 e 20 de fevereiro, o Senar realizou treinamento sobre o Sistema de 
Gestão da Assistência Técnica e Gerencial (Sisateg). O evento ocorreu em Brasília, 
com a participação de representantes de 20 administrações regionais. O Coorde-
nador do programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar-AR/AM, Rodrigo 
Guimarães, representou o Amazonas. No treinamento, os participantes receberam 
instruções sobre os recursos da plataforma que é utilizada para coletar informa-
ções de campo e monitorar dados das propriedades atendidas.

No início de junho, o Fórum Nacional 
de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil (FNPETI), a Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) e a Justiça 
do Trabalho deram início a uma campa-

Sistema Faea Senar 
Fundepec/AM participa da 
1ª edição da Feira Conecta 
Sebrae Agrolab Amazônia 

O Sistema participou, entre os dias 22 e 
24 de setembro, como expositor na feira 
de agronegócio “Conecta Sebrae Agrolab 
Amazônia”. Devido à pandemia, o evento 
foi totalmente digital.

No estande virtual do Sistema, os visi-
tantes puderam acessar informações 
diversas sobre as áreas de atuação da 
instituição, vídeos institucionais, galeria 
de imagens, além de videoaulas com 
conteúdos especiais sobre o agro.



4746 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020        Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SenarRELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020        Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar

Sistema Faea Senar 
Fundepec/AM 
disponibiliza palestras 
e vídeos exibidos na 
42ª Expoagro Digital 

O Sistema disponibilizou em seu 
canal do You Tube – Sistema FAEA/
SENAR Amazonas, todos os vídeos 
institucionais e palestras exibidos 
durante a 42ª Expoagro Digital. 
Entre o material divulgado estão 
quatro palestras com foco nos 
produtores rurais, estudantes e 
interessados no agro, todas minis-
tradas por instrutores do Senar-
-AR/AM, além de diversos vídeos 
institucionais. A 42º Expoagro Digi-
tal foi realizada entre os dias 28 e 
30 de setembro, pela primeira vez 
na versão 100% online.

Senar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em númerosSenar-AR/AM em números

Com a chegada da Pandemia da COVID-19 no Amazonas, em março de 2020, foram 
estabelecidas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, dentre 
elas: suspensão de atividades e atendimento ao público, redução do horário e esca-
la de trabalho, home o�  ce para os colaboradores pertencentes ao grupo de risco 
e, posteriormente, adoção do trabalho remoto para todos os colaboradores. Diante 
desse cenário, que afetou as ações presenciais, em agosto foi aprovada a reformula-
ção do Plano Anual de Trabalho (PAT/2020).

Plano Anual de Trabalho/Reformulado – PAT/2020

AÇÕES TURMAS PARTICIPANTES CARGA HORÁRIA

Formação Pro� ssional Rural - FPR 30 450 800

Promoção Social - PS 11 165 264

Programa Especial - PE 39 721 1.208

Outras Atividades - OA 05 220 52

Educação Formal - EF 01 25 1.230

DTH>TAE 06 129 140

Aprendizagem Rural - AR 02 42 1.760

Assistência Técnica e Gerencial - ATeG 20 520 6.240
Fonte: Senar-AR/AM

Em um contexto geral, a Regional realizou 93% das atividades previstas para o exer-
cício de 2020. As ações envolveram os seguintes municípios: Autazes, Borba, Itacoa-
tiara, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo Airão, Codajás, Rio Preto da Eva, Careiro 
Castanho e Presidente Figueiredo.
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Formação Profissional Rural (FPR) Promoção Social – PS

A Formação Pro� ssional Rural - FPR é um processo educativo, sistematizado, que se 
integra aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do traba-
lho, da ciência e da tecnologia, objetivando o desenvolvimento de conhecimentos, 
habilidades e atitudes para a vida produtiva e social, atendendo às necessidades 
de efetiva quali� cação para o trabalho com perspectiva de elevação da condição 
sociopro� ssional do indivíduo. 

Grá� co 1 - Formação Pro� ssional Rural - FPR 2020

Fonte: Senar-AR/AM
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Grá� co 2 - Número de ações por atividades realizadas no exercício 2020

Ações Formação Pro� ssional - FPR 2020

Tecnologia de derivados lácteos

Sanidade (Bovinocultura de leite - ATeG)
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Bene� ciamento primário do leite

Administração rural

Produção (Fruticultura - ATeG)
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Fonte: Senar-AR/AM

Promoção Social é um conjunto de atividades com enfoque educativo, que possibili-
ta ao trabalhador, ao produtor rural e às suas famílias a aquisição de conhecimentos, 
o desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais e mudanças de atitudes, favo-
recendo, assim, uma melhor qualidade de vida e participação na comunidade rural. 

Promoção Social - PS 2020

Grá� co 3 - Promoção Social - PS

Fonte: Senar-AR/AM
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Programas especiais – PE Outras Atividades - OA

Os 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. Tendo como PE executados neste 
exercício de 2020 os programas: Inclusão Digital, Negócio Certo Rural e CNA Jovem 
Etapa Estadual. 

Grá� co 4 - Programa Especial (PE) - Ações PAT 2020

Planejado   Realizado 2020   1o Trimestre     2o  Trimestre     3o Trimestre     4o Trimestre

Fonte: Senar-AR/AM
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O Senar-AR/AM divulga suas ações/atividades ao público, por meio de participa-
ção 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 os objetivos institucionais e criando demandas por 
serviços que possam ser realizados. Essas atividades são enquadradas como “Outras 
Atividades”. 

Grá� co 5 - Outras atividades

Planejado   Realizado 2020   1o Trimestre     2o  Trimestre     3o Trimestre     4o Trimestre

Fonte: Senar-AR/AM
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Programa de Aprendizagem Rural Treinamento de Agentes Externos - TAE

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

Grá� co 6 - Aprendizagem Rural - AR
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O Senar-AR/AM promove as quali� cações de TAE, com o objetivo de elevar a qualida-
de dos serviços prestados ao público-alvo e a padronização dos procedimentos, por 
meio de capacitação técnica e metodológica. 

]

Grá� co 7 - Treinamentos de Agentes Externos - TAE

Fonte: Senar-AR/AM
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Fotogra� a feita antes da pandemiaFotogra� a feita antes da pandemia
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Educação Formal (EFO) 
Curso Técnico em Agronegócio – Rede e-Tec

Educação pro� ssional técnica de nível médio (destinada aos matriculados ou egres-
sos do ensino médio, realizado com base nos critérios estipulados pelo MEC). 

Quadro 2 - Educação Formal (EFO) Curso Técnico em Agronegócio – Rede e-Tec

ATIVIDADE POLO
NATUREZA DE 

PROGRAMAÇÃO
TIPO DE 

PROGRAMAÇÃO

CARGA 
HORÁRIA 

PRESENCIAL

CARGA 
HORÁRIA A 
DISTÂNCIA

ALUNOS 
MATRICULADOS

Técnico em 
agronegócio

Itacoatiara
Habitação 

técnica
Curso 134 571 25

TOTAL DO ANO 705 horas 25

Assistência técnica e gerencial –ATeG

Trata-se de um modelo inédito de prestação de serviços de assistência técnica conti-
nuada, fundamentada em 5 passos: diagnóstico produtivo individualizado, planeja-
mento estratégico, adequação tecnológica, capacitação pro� ssional complementar 
e avaliação sistemática de resultados. 

Grá� co 8 - Propriedades por atividade produtiva

Fonte: Senar-AR/AM
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