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03PÁG.CNA e SENAR preparam jovens para agronegócio

E MAIS....

 Quem não preencher esse cadastro até o dia 6 de maio de 2015 ficará impedido de participar de programas 
oficiais do Governo e estará sujeito a várias outras sanções. O CAR é uma  ferramenta importante para auxiliar no 
planejamento do imóvel rural e na recuperação de áreas degradadas. Pág. 03

 Essa projeção representa um incremento de 5,1% em com-
paração à colheita da safra passada, de 4,3 milhões de toneladas. 
Serão 217 mil toneladas a mais na atual safra.

 Treinamento em Pastos Bons Treinamento na sede do SINDCOLINAS com a participação de técnicos do MAPITO,  do BB e BNB e prefeitura.

Produtores rurais participam do Conselho 
Empresarial do Maranhão

Entidades parceiras criamEntidades parceiras criam
força-tarefa para preenchimento do CARforça-tarefa para preenchimento do CAR
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Levantamento confirma o crescimento
da safra de grãos no MA

Estimativa da Conab aponta uma colheita de 4,5 milhões de 

toneladas na safra 2014/2015

Editorial: Água que vem do chão

Dirigentes da FAEMA participam da posse 
da nova diretoria da FPA

Treinamentos de FPR e PS previstos 
para março e abril

SENAR/FAEMA em Campo realiza seminários 
para produtores rurais
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Contra Contra Contra a a a lei                                                                                       lei                                                                                       lei                                                                                       

Nem todo mundo sabe, mas o solo tem estreita 

relação com a disponibilidade de água e as mudanças 

climáticas

Nem todo mundo sabe, mas o solo tem estreita 

relação com a disponibilidade de água e as mudanças 

climáticas. Num momento em que sobretudo São Paulo 

e Rio de Janeiro vivem uma séria cr ise de 

abastecimento, provocada por diversas razões, temos 

que nos lembrar da falta de aproveitamento da água de 

chuva em diversas frentes seja no meio urbano ou rural.

A crise hídrica está intimamente ligada ao manejo 

do solo. Atuando como um filtro, ele deve estar 

permeável para que o líquido se acumule nos lençóis 

freáticos e aquíferos. Assim, percebe-se que o 

problema da crise hídrica no Sudeste é provocado não 

só por baixa precipitação, mas principalmente pela 

impermeabilização do solo nas áreas urbanas e o não 

armazenamento das águas pluviais. Algumas cidades 

como Paris e Kuala Lampur utilizaram medidas de 

contenção de enchentes, como a construção de 

reservatórios subterrâneos (piscinões) para melhorar 

aproveitamento da água da chuva. Além disso, muitas 

cidades estão abrindo grandes parques para viabilizar a 

infiltração e retenção da água.

Nesse contexto, talvez possamos dizer que o 

problema hídrico começa bem antes, com a erosão das 

cabeceiras dos córregos e rios que compõem nossas 

principais bacias de captação de água. Não há 

dispositivo em nossa atual legislação ambiental que 

preveja a necessidade de acompanhamento técnico 

que garanta o manejo adequado do solo nessas áreas 

tão frágeis mesmo se estiverem no coração da recarga 

de aquíferos. Com isso, em um solo descoberto ou com 

pouca cobertura vegetal, as águas da chuva apenas 

varrem o solo, não se infiltrando e não promovendo o 

reabastecimento dos aquíferos e a manutenção dos 

lençóis freáticos dos rios e córregos que alimentam os 

reservatórios.

Da mesma forma, o aquecimento global pode ser 

influenciado pelo manejo do solo. Segundo documento 

Acesse o site  e www.cnacard.com.br/Clube-Beneficios
veja a lista de parceiros.
O CNA Card valoriza você!  Agora traz o seu nome, sua 
propriedade e localização oferecendo para você, um 
atendimento diferenciado.

Por Daniel Pérez*

das Nações Unidas, até o fim desta década, é necessário 

que as emissões de carbono parem de crescer e caiam 

para zero até 2050, e o manejo adequado do solo pode ser 

o fiel da balança no sequestro de carbono.

Diversas práticas agropecuárias, como o plantio 

direto, o reflorestamento de áreas degradadas, a 

integração lavoura/pecuária/floresta e a fixação biológica 

de nitrogênio em leguminosas e algumas gramíneas, 

como a cana-de-açúcar, elevam a acumulação de carbono 

na terra. Mas precisamos avançar na criação de 

indicadores nacionais que demonstrem, entre outros, a 

extensão desse estoque de carbono e sua variação em 

função dos diversos tipos de manejo realizados nos 

diferentes biomas brasileiros.

Por sua multifuncionalidade, o solo deve estar na 

pauta dos agentes públicos, sob a responsabilidade de 

quem faz a gestão de um recurso finito. Só assim haverá 

mais chances de que o cenário futuro do Brasil e do mundo 

seja mais promissor para a vida do homem na Terra.

* Daniel Pérez é pesquisador e chefe-geral da 

Embrapa Solos.
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Entidades parceiras criam
força-tarefa para preenchimento do CAR
 Quem não preencher esse cadastro até o dia 6 de 
maio de 2015 ficará impedido de participar de programas 
oficiais do Governo. 

  A criação de uma força-tarefa visando à mobilização e 
disseminação de ações conjuntas que incentivem o produtor 
rural maranhense a aderir ao Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) é um dos objetivos da parceria entre Federação da 
Agricultura e Pecuária do Maranhão (Faema), secretarias de 
Estado de Agricultura e Pecuária (Sagrima), de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais (Sema), Comissão de Meio 
Ambiente da Confederação Nacional de Agricultura (CNA), 
além da Procuradoria Geral do Estado. O CAR é um 
importante instrumento para auxiliar no planejamento do 
imóvel rural e na recuperação de áreas degradadas.

 O assunto já foi abordado em reunião dos secretários 
da Sagrima, Sema e dirigentes da Faema com as ministras 
Kátia Abreu (Mapa) e Izabella Teixeira (MMA), que 
reforçaram a importância do cumprimento do prazo, que se 
encerra no dia 6 de maio deste ano, uma exigência do Novo 
Código Florestal e que visa integrar as informações 
ambientais das propriedades e posses rurais de todo o 
território nacional.

 Cadastro - De acordo com a Faema, o Estado do 
Maranhão tem avançado substancialmente na realização do 
Cadastro, já tendo alcançado mais de 30% do total estimado 
de unidades de produção rural graças às campanhas 
realizadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Secretarias 
estaduais e municipais de Meio Ambiente. 

 “Estamos realizando um exitoso programa de 
capacitação, com o apoio do Senar e dos sindicatos rurais, 
em diversos municípios, garantindo aos produtores um nível 
de conhecimento que possibilita o preenchimento do CAR e 
os capacita sobre os aspectos legais da legislação florestal e 
as exigências referentes à sustentabilidade dos recursos 
naturais, principalmente a conservação do solo e da água”, 
afirmou o presidente da Faema, José Hilton Coelho de 
Sousa.

 O consultor César Viana torce para que o prazo para 

conclusão do cadastro, previsto para o dia 06 de maio deste 

ano, seja prorrogado para evitar que muitos agricultores 

sejam prejudicados pelo não cumprimento desta obrigação, o 

Presidente da Faema  é indicado para representar a região Nordeste 
De acordo com decisão da diretoria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o presidente do 

sistema Faema/Senar-MA, José Hilton Coelho de Sousa, foi formalmente indicado para representar a CNA como membro 

titular do Conselho Fiscal do Senar Nacional, representando a região Nordeste.

A informação foi prestada pelo presidente da entidade em Brasília, João Martins da Silva Júnior.

A indicação é uma manifestação de reconhecimento do trabalho do presidente, José Hilton Coelho, à frente desse 

importante sistema que vem contribuindo efetivamente para o aumento de renda, integração e ascensão social dos 

produtores rurais no Maranhão.

que poderá ocorrer por falta de informação.

Prejuízos - Segundo César Viana, caso o prazo não seja 
prorrogado, os maiores prejudicados serão os pequenos 
produtores com até quatro módulos fiscais.  Eles deixarão de 
assegurar os benefícios atribuídos às áreas rurais 
consolidadas, que possibilita o pleno uso da área já 
desmatada e incorporada ao processo produtivo até 27 julho 
de 2008, sem a necessidade de recuperação ou regeneração 
da reserva florestal, além de uma redução substancial na 
recuperação das áreas de preservação permanente- APP – 
de sua propriedade, como margens de rios, nascentes, 
veredas e encostas de morros. 

 O benefício só será proporcionado à pequena 
propriedade se o proprietário ou posseiro tiver realizado o 
cadastro em tempo hábil. É o caso do produtor situado na 
área de floresta da Amazônia Legal maranhense ter posse ou 
propriedade de 50 hectares dos quais já vem utilizando na 
produção rural 40 hectares antes de 27 de julho de 2008. Se o 
produtor realizar o CAR no prazo legal, poderá continuar 
usando a área normalmente e deixar como reserva florestal 
os restantes 10 hectares. Se não preencher o CAR dentro do 
prazo estabelecido, a sua área utilizável será reduzida para 
10 hectares e ele será obrigado, segundo a lei em vigor, a 
recuperar ou deixar regenerar uma reserva de 40 hectares, 
ou seja, 80% da sua área.
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      Estimativa da Conab aponta uma colheita de 4,5 milhões de 
toneladas na safra 2014/2015.

 O Maranhão deverá colher em torno de 4,5 milhões de 
toneladas de grãos, estima o 5º levantamento da safra 2014/2015, 
divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
com projeções de produção para as lavouras maranhenses de soja, 
milho, algodão, feijão e arroz.

Essa projeção representa um incremento de 5,1% em 
comparação à colheita da safra passada, de 4,3 milhões de 
toneladas. Serão 217 mil toneladas a mais na atual safra. O leve 
recuo de 0,1% na área plantada no estado é compensado pelo 
aumento da produtividade na lavoura, estimado em 2.556 
kg/hectare ante os 2.431 kg/hectare, registrados na safra passada. 

Arroz - O levantamento mostra que das cinco culturas avaliadas 
pela Conab, só o arroz não deve ter bom desempenho. Assim, o 
Maranhão recua no ranking nacional, de 3º para 5º maior produtor 
no país.

O Maranhão, que está perdendo posição para Mato Grosso 
(583,2 mil toneladas) e Tocantins (580,7 mil toneladas), deve colher 
572,6 mil toneladas de arroz, queda de 13% em comparação à safra 
anterior, quando o estado produziu 658,4 mil toneladas. A área 
plantada da cultura nesta safra teve queda de 4,8% na 
produtividade, que recuou 8,6%. 

Em ritmo oposto, a cultura da soja se sobrepôs às dificuldades 
climáticas e, ainda que não seja o volume esperado pelos 
produtores, tem uma colheita estimada de quase 2 milhões de 
toneladas (1,986 milhão de toneladas).

O volume é de 8,9% maior em relação à safra passada, quando 
o estado produziu 1,823 milhão de toneladas. A atual área plantada 
de soja corresponde 678,1 mil hectares, crescimento de 2,4%, 

Levantamento confirma o crescimento da safra de grãos no MA
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enquanto a produtividade alcançou 2.930 kg/hectare, aumento de 
6,4%.

 Milho – Mesmo os produtores da região de Balsas tendo 
perspectivas de queda na produção de milho, devido à 
irregularidade das chuvas, o que comprometeu o período chamado 
de “safrinha”, o estado deve colher 1,854 milhão de toneladas do 
grão. 

Esse volume corresponde a um aumento de 7,5% em 
comparação à produção de 1,725 milhão de toneladas registrada 
na safra 2013/2014. O ganho, ainda que área plantada não tenha 
avançado, se dá na produtividade da lavoura, estimada em 3.059 
kg/hectare, aumento de 7,5%.

O feijão deve atingir uma produção de 46,7 mil toneladas, um 
pequeno incremento de 1,3%. A queda de 3,3% na área plantada foi 
compensada pelo aumento de 4,8% na produtividade.

Já o algodão em caroço participará com 94,5 mil toneladas em 
relação à produção total de grãos no estado. Isso significa aumento 
de 22,7% em comparação à safra anterior. 

 Números - 4,5 Milhões de toneladas é a estimativa de colheita 
de grãos no estado na safra 2014\2015

 217 Mil toneladas é o incremento da produção maranhense de 
grãos em relação à safra passada

 1,986 Milhão de toneladas é a projeção de produção de soja no 
estado na atual safra de grãos

 1,823 Milhão de toneladas é o volume estimado pela Conab 
para a produção de milho no estado

      Fonte: Jornal O Estado do Maranhão  

              Érika Pinheiro /Mtb - 977

Seis jovens maranhenses que 
estão participando do CNA Jovem, 
programa criado pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
e  p e l o  S e r v i ç o  N a c i o n a l  d e 
Aprendizagem Rural (Senar) em todo o 
país, visitaram a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Maranhão 
(FAEMA), onde conheceram as ações 
desenvolvidas pela entidade no 
M a r a n h ã o ,  d e s t a c a n d o - s e  o 
agronegócio.

O programa está preparando 131 
jovens do meio rural, com idade entre 
22 e 35 anos, para impulsionar ainda 
mais o setor empresarial rural. O processo de formação tem uma 
metodologia inovadora, que permite o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos participantes selecionados.

De acordo com o presidente da FAEMA, José Hilton Coelho de 
Sousa, os jovens maranhenses estão tendo a oportunidade de 
participar de treinamento com foco na formação de novos líderes 
para o campo. “O participante do programa serão inseridos em 
discussões de grande relevância para o Agronegócio”, declarou.

Durante uma reunião de trabalho, José Hilton conversou com as 
futuras lideranças e elogiou o aspecto inovador do Programa CNA 
Jovem. Participam, no Maranhão, os jovens: Alana Fontenele; de 
Pio XII; Patrícia Santos de Sá, de Fortaleza dos Nogueiras; Rhonan 
Carvalho, de Açailândia; Paulo Ricardo Belo, de Fortuna; Marcelo 
Figueiredo, de Vargem Grande e Samira Alves, de São Bernardo.  

CNA e SENAR preparam jovens para agronegócio
“ E s t a m o s  b u s c a n d o  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  p e s s o a l  e 
profissional como líder e sendo 
estimulados a desenvolver desafios 
práticos voltados para o Agro”, 
informou a geógrafa, Alana Fontenele.

Os participantes do Programa CNA 
Jovem estiveram reunidos mais uma 
vez no terceiro encontro presencial do 
projeto, em Campos do Jordão (SP), no 
início de fevereiro,  depois de edições 
em Brasília e em Pirenópolis (GO).

Dando sequência em conteúdos 
considerados fundamentais para a 

formação das futuras lideranças do setor, o terceiro encontro 
presencial do CNA Jovem teve como foco o desenvolvimento de 
planos de ação, coletivos e individuais, a partir de 10 grandes 
desafios do Agro propostos pela coordenação do Programa. 
Pontos como novos canais de atuação social e política, 
transmissão de uma posição positiva do setor produtivo rural, 
modelos de negócio sustentáveis, cenários prováveis para o 
Sistema CNA/SENAR em 2020 e empreendedorismo estão nesta 
lista.

Ao todo, 131 jovens do meio rural de todo os estados brasileiros 
estão sendo beneficiados pelo CNA Jovem.  Ao final, os cinco 
candidatos que se destacarem durante esse processo formativo 
farão uma visita técnica à China para conhecer instituições de 
pesquisa, modelos de empreendedorismo e prospecção de 
negócios.
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 O evento aconteceu em Brasília e contou com mais de 

500 participantes entre eles representantes de entidades do 

agronegócio e parlamentares.

 O presidente da Faema, José Hilton Coelho de Sousa 

e o vice Raimundo Coelho, participaram da posse dos novos 

dirigentes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).  A 

solenidade empossou como presidente o deputado Marcos 

Montes (PSD/MG), para o biênio 2015-2016.

 A FPA é a maior bancada do Congresso Nacional, 

conta com mais de 200 parlamentares e tem como objetivo 

estimular a ampliação de políticas públicas para o 

desenvolvimento do agronegócio nacional. “Pretendemos, 

nos próximos dois anos, robustecer o agronegócio no Brasil e 

trabalhar em todos os sentidos pelo fortalecimento do 

Ministério da Agricultura e das entidades que representam os 

produtores rurais”, disse o novo presidente. 

 Estiveram também presentes no evento os Ministros 

da Agricultura, Kátia Abreu; das Relações Institucionais, 

Pepe Vargas; das Cidades, Gilberto Kassab, de Ciência e 

Tecnologia,  A ldo Rabelo,  a lém de ex-min is t ros, 

governadores,  senadores,  deputados federais e 

representantes de entidades ligadas ao agronegócio.

 Os municípios de Barreirinhas e Humberto de 
Campos, na Microrregião Lençóis Maranhenses, na 
Microrregião dos Lençóis Maranhenses,  sediaram os 
seminários do Programa Senar/Faema em Campo e reuniões 
de entrega de certificados dos cursos e treinamentos do 
Senar/MA. 
 O seminário realizado em Humberto de Campos teve 
como objetivo a mobilização dos empresários e comerciantes 
para maiores investimentos no campo e envolveu 
profissionais de diferentes áreas, produtores e trabalhadores 
rurais. 
As palestras técnicas institucionais foram realizadas por 
técnicos do Senar, Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA) e autoridades locais, com abordagens sobre o 
agronegócio, fruticultura e olericultura irrigada, agricultura 
familiar e o Polo Hortifrutícola regional, com destaque para as 
espécies nativas como ata, abacaxi e bacuri.
 O professor e pesquisador da Uema, Hamilton 
Almeida, anunciou a realização em 2016, em São Luís, do 
XXIV Congresso Brasileiro de Fruticultura. “Todos têm a 
ganhar com a realização desse Congresso, considerando-se 
mais uma grande oportunidade de desenvolvimento científico 
e tecnológico no estado”, afirmou.
 Participaram do evento o superintendente do 
Senar/Ma, Luiz Figueiredo (iniciou o ciclo de palestras); o 
professor da Uema, Hamilton Almeida (membro da 
Sociedade Brasileira de Fruticultura); o ex-prefeito de 
Humberto de Campos Bernardo Ramos; instrutores do Senar 
e lideranças rurais e comunitárias locais.

Lideranças rurais em Brasília

SENAR/FAEMA em Campo realiza seminários para produtores rurais

 Barreirinhas – Tendo à frente o vice-presidente do 
sistema Faema/Senar, Raimundo Coelho, dezenas de 
pequenos produtores e trabalhadores rurais dos povoados 
Carrapatal, Frecheira, Rampa, Sangue e Salgadinho foram 
agraciados com certificados de participação dos cursos e 
treinamentos do Senar, ocorridos no segundo semestre de 
2014. “Esses encontros com pequenos produtores e 
trabalhadores rurais criam  novas oportunidades de 
expansão dos programas especiais e reforçam a difusão das 
ações de capacitação profissional rural e de ATER que o 
Senar desenvolve no  Maranhão”, explicou Raimundo 
Coelho.

Luiz Figueiredo destacou a importância do agronegócio
para a região dos Lençóis Maranhenses

Dirigentes da FAEMA participam da posse da nova diretoria FPA
 O deputado Marcos Montes substitui o parlamentar 

Luis Carlos Heinze e  nova diretoria da Frente é formada por 

19 integrantes do Senado e da Câmara Federal. 

 Dentre as prioridades atuais está a regulamentação 

da reforma do Código Florestal, a modernização da 

legislação trabalhista, fundiária, tributária, além da 

regulamentação das terras indígenas e áreas de quilombolas 

para garantir  a segurança jurídica necessária à 

competitividade do setor.
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 O governador Flávio Dino instalou o Conselho 
Empresarial do Maranhão (Cema) que será composto por 
secretários estaduais, representantes das organizações 
empresariais e dos produtores rurais, que terão participação 
efetiva na definição da política de investimentos delineada 
pelo Governo do Estado.

 Durante a instalação do Cema, o governador recebeu 
dos presidentes das entidades empresariais sugestões para 
aumento da produção local. “Este é o momento de começar a 
solucionar um quadro desafiador que temos no Maranhão. É 
hora de colocar nossas riquezas e a nossa produção para 
atingir cada vez mais pessoas”, afirmou o governador.

 O conselho é um espaço deliberativo que garante a 
participação efetiva de investidores maranhenses na 
definição de ações públicas de desenvolvimento. As ações 
serão focadas em diferentes segmentos, representados no 
conselho por câmaras setoriais que abrangerão os setores 
de turismo, agronegócio, energia e gás, minério, metalurgia, 
comércio e serviços e infraestrutura. 

 Em cada câmara haverá representantes do Governo 
do Estado e de setores da iniciativa privada. Outra atribuição 
do conselho é definir estratégias de inovação tecnológica e 
também apoio e fomento às micro e pequenas empresas. A 
Federação da Agricultura e Pecuária do Maranhão (Faema) 
esteve representada pelo presidente José Hilton Coelho de 
Sousa.

  Flávio Dino enfatizou a importância de consolidar a 
participação empresarial nas câmaras setoriais.  O Conselho 
será presidido pelo próprio governador. 

De acordo com o presidente da Faema, duas prioridades do 
setor produtivo rural foram destacadas no evento: A urgência 
para solução do problema da Licença Ambiental e a 
conclusão do Zoneamento do Estado, como instrumento de 
planejamento. 

 Integrantes do Conselho - Federação da Agricultura e 
Pecuária do Maranhão (Faema), Associação Comercial do 
Maranhão (ACM), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(Fecomércio) e Federação das Indústrias do Estado do 
Maranhão (Fiema)

Flávio Dino enfatizou a importância de consolidar a 
participação empresarial nas câmaras setoriais.  

Produtores rurais participam do
Conselho Empresarial do Maranhão

Governador Flávio Dino e membros do CEMA

 O sistema Federação da Agricultura e Pecuária do 

Estado do Maranhão/Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural  (Faema/Senar) e a Agência Estadual de Defesa 

Agropecuária (Aged), firmaram um convênio com o 

objetivo de implementar dinâmicas necessárias ao bom 

andamento das políticas públicas para apoiar a 

agropecuária maranhense, principalmente à 

capacitação profissional de trabalhadores e 

pequenos produtores rurais. 

 De  aco rdo  com o  documen to  

assinado pelos presidentes José Hilton 

Coelho de Sousa e Sebastião  Anchieta, os 

órgãos envolvidos irão  preparar e realizar, 

p o r  m e i o  d e  s u a s  a s s e s s o r i a s  d e 

Comunicação Social, material de divulgação 

e promoção de campanhas educativas 

voltadas para o crescimento do setor rural 

maranhense. 

 Participaram também da reunião, que 

FAEMA e AGED firmam termo de parceria
foi realizada na sede da entidade que representa os 

produtores rurais, o superintendente do Senar, Luiz 

Figueiredo; o vice-presidente da Faema, Raimundo 

Coelho; o assessor da Aged, Severino Pessoa; e os 

assessores do sistema Faema/Senar, Cesar Viana, Carlos 

Feitosa e Émerson Galvão.
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Sinrural tem nova diretoria

O presidente da Faema, José Hilton Coelho de 

Sousa, o vice, Raimundo Coelho e o assessor jurídico, 

Émerson Galvão, participaram de uma reunião em Brasília, 

com a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

Kátia Abreu, para tratar do licenciamento ambiental das 

atividades agrossilvipastoris no Estado do Maranhão.

Ainda nessa reunião foi feito um relato da atual 

situação do Estado sobre a suspensão das operações de 

crédito para o setor agropecuário e solicitado apoio da 

Ministra para implantar medidas que promovam o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental do 

Maranhão.

Segundo José Hilton, a receptividade da Ministra 

Kátia Abreu foi a melhor possível.

Reunião com a Ministra Kátia Abreu

Os novos dirigentes

A cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato 

Rural de Imperatriz (Sinrural) aconteceu no auditório Juca 

Machado, no Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva. 

Na oportunidade, o produtor rural Sabino Costa, transmitiu o 

cargo para o presidente eleito, Renato Pereira. O vice-

presidente é Armelindo Ferrari Junior;

Participaram do evento, o prefeito Sebastião 

Madeira e o vice, Luiz Porto; o secretário de estado da 

Agricultura e Pecuária, Márcio Honaiser; o vice-presidente da 

Federação da Agricultura e Pecuária do Maranhão (Faema), 

Raimundo Coelho; o superintendente do Senar-MA, Luiz 

Figueiredo; o presidente da Câmara de Vereadores, José 

Carlos Soares; além de produtores rurais, representantes de 

órgãos vinculados à agropecuária e membros dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. 

 Renato Pereira agradeceu o apoio recebido. Eleito 

com 75% dos votos, o novo presidente afirmou que tem como 

objetivo ampliar e aprimorar as ações do Sinrural.

Licenciamento Ambiental é discutido na AL do Maranhão
Representantes do setor agropecuário participaram 

de uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado do 

Maranhão com o objetivo de apresentar aos deputados a 

grave situação de restrição de crédito da classe produtora 

rural ante a exigência do Licenciamento Ambiental.

O encontro que foi presidido pelos deputados 

Carlinhos Florêncio e César Pires, contou ainda com as 

presenças dos deputados Hemetério Weba, Fábio Macedo, 

Francisca Primo, Valéria Macedo, Vinicius Louro, Fábio 

Braga, Welington do Curso e uma representante da deputada 

Nina Melo.

Foram convidados a falar sobre o licenciamento 

ambiental o coordenador da Comissão de Meio Ambiente da 

Confederação Nacional de Agricultura (CNA), Rodrigo 

Justus e os representantes da Faema, José Hilton Coelho, 

Émerson Galvão e Raimundo Coelho, que relataram com 

precisão a situação da classe produtora no Estado que 

encontra muita dificuldade em acessar linhas de crédito 

oferecidas pelos bancos.     Deputado César PiresDeputado Carlinhos Florêncio (D)
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TREINAMENTOS DE FPR E PS PREVISTOS: MARÇO E ABRIL

Empossada no segundo semestre de 2014, a nova 

diretoria do Sindicato Rural de Loreto, no Sul Maranhense, 

aproximadamente 715 quilômetros de São Luís.

Composição da diretoria:

 Presidente:    Alessandro Coelho Costa        

 vice-presidente: Luís Carlos Rodrigues

 1º secretário: Joana Martins Coelho              

 2º secretário: José Ribamar Sousa Leite

 1º tesoureiro: Maria Conceição M. Costa      

 2º tesoureiro: Raimundo Gomes de Oliveira

Sindicato Rural de Loreto com nova diretoria

Raimundo Coelho (D) prestigiou a posse do presidente Alessandro


