
Fábio Meirelles reúne Federações do Norte e recebe homenagens 
 
O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Fábio de Salles 
Meirelles, se reuniu na sexta-feira (21/9), em Manaus (AM), com os presidentes de Federações 
de Agricultura da região Norte (Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins). 
O encontro fez parte de uma série de reuniões itinerantes que o presidente da CNA pretende 
fazer para encontrar os líderes de todas as regiões do Brasil.  
 
Segundo Meirelles, o objetivo é ouvir as necessidades de cada estado, trocar idéias e obter 
informações úteis para orientar as ações da Confederação em defesa dos produtores rurais 
brasileiros. Já estão agendados encontros com presidentes de federações de outras regiões. 
Para conhecer melhor as políticas e necessidades do estado, o presidente da CNA também se 
reuniu com o secretário de Estado da Produção Rural, Eron Bezerra, e com comandantes do 
Exército. 
 
Fábio Meirelles também visitou a Câmara Legislativa do Amazonas, onde se encontrou com 
vereadores locais e recebeu uma moção de parabenização pelo empenho com que tem 
dedicado sua vida ao homem do campo e ao segmento agropecuário do Brasil. O presidente da 
CNA também foi homenageado com a Menção Honrosa da Medalha do Mérito Agrícola 2007, 
outorgada pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (Faea) e pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Amazonas (SENAR-
AR/AM). A medalha simboliza o reconhecimento pela parceria e contribuição do líder da CNA 
no desenvolvimento do segmento rural do estado.  
 
Esta é a 10ª edição da Medalha Mérito Agrícola, destinada aos empreendedores rurais que 
mais investiram no segmento agropecuário do Amazonas nas categorias Agricultor, 
Agroindustrial, Fruticultor, Pecuarista e Piscicultor. Criada em 1998 com o objetivo de 
reconhecer e estimular o desenvolvimento do agronegócio amazonense, o prêmio já 
homenageou 50 pessoas. 
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