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ALERTA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL É OBRIGATÓRIO E, ENTRE AS SANÇÕES, ESTÁ A COBRANÇA JUDICIAL

PECNORDESTE 2014 ABRE INSCRIÇÕES E 
PROGRAMAÇÃO TRAZ NOVIDADES

FLÁVIO SABOYA TOMA POSSE PARA SEGUNDO MANDATO

SENAR-CE CAPACITA  
NOVOS INSTRUTORES 
E PRODUTORES DA 
ÁREA RURAL

PAULO HÉLDER AS-
SUME A SUPERINTÊN-
DENCIA DO SENAR-CE 

ENCONTRO COM PRE-
SIDENTES DE SINDI-
CATOS RURAIS DA RE-
GIÃO NORTE

O maior evento do agronegócio do 
Nordeste já está recebendo inscri-

E MAIS!

     O Engenheiro agrônomo Flávio Viria-
to de Saboya Neto, tomou posse para 
o seu segundo mandato na Presidência 
da Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado do Ceará, para o quadriênio 
2014/2017. Segundo Saboya, os princi-

ao produtor uma nova consciência de 
convivência com a seca.

NOTA OFICIAL DA 
PRESIDENTE DA CNA

Detalhes: pág. 3

ções e planejando a grade de pro-
gramação para esse ano. O evento, 

que irá gerar 40 mi em negócios 

lestras e conteúdos relevantes para 
os setores envolvidos nesse ramo. 

cipação de nove segmentos, como: 
apicultura, aquicultura e pesca, 
avicultura, bovinocultura, caprino-
vinocultura, equinocultura e sui-

agrícolas no meio rural, como arte-
sanato e turismo no Espaço Rural e 
Natural. Uma das novidades desse 
ano será a exposição de uma mini
-usina de fabricação de queijo de 

nas sobre alimentação animal.
Detalhes: pág.5

Governador e Ministro do MAPA visitando a PECLEITE em 2013



PALAVRA DO PRESIDENTE

Flávio Viriato de Sabóya Neto(*)

Minhas Senhoras e Meus 
Senhores,

 Sucesso não se im-
provisa: é fruto de trabalho e evolução. 
Já não somos importadores de alimentos 
e, com muito esforço e tecnologia con-
quistamos o posto de segundo maior ex-
portador de alimentos do mundo abaste-
cendo, concomitantemente, o mercado 

bilidade da balança comercial do Brasil. 

o País”. Assim bem o disse a Senadora Ká-

No entanto, essa não é a performan-

se.

todo decorrer do nosso primeiro manda-

nômicas do semiárido cearense, que de-
tém quase 90% da área do Estado e onde 

Nesse período não medimos esfor-
ços, de forma persistente, na busca de 

ção da amarga realidade.
Não fossem a compreensão e a sen-

sibilidade do Governo do Estado do Cea-
rá, do Governo Federal e das lideranças 

apelos não teriam contribuído para as 
soluções de emergência.

Também e, de forma muito especial, 
os nossos agradecimentos ao apoio des-

Rural, pelo SENAR-CE, pelos servidores 

Aos nossos parceiros, permita-nos 
agradecê-los e representá-los, mencio-
nando o SEBRAE-CE que, apesar do qua-

das para o meio rural.
A chapa eleita com 91,83% dos vo-

tos dos eleitores presentes, para o qua-
driênio 2014/2017 assume, dessa forma, 
uma responsabilidade ainda maior.

A nova Diretoria Plena, além do nos-

sidente, Paulo Helder de Alencar Braga, 
Presidente do Sindicato Rural de Casca-

sidente de Administração e Finanças e 
Presidente do Sindicato Rural de Ibare-
tama, bem como, pelos Vice-Presidentes 
Regionais.

Apesar de haver sido uma chapa úni-
ca, esta foi formada pela união de ideias 

agropecuária cearense, como um todo, 

nômicas no semiárido cearense e poder 

falar, em 2013, da agricultura brasilei-

margem do grandioso desenvolvimen-
to das outras regiões, mas aquela que, 

e contribuição no desenvolvimento do 
Ceará, do Nordeste e do Brasil.

nação de que, com a ajuda de Deus, nes-
te quadriênio, independentemente de 

consciência de convivência com as secas.
Obrigado!

 (*)Presidente da Federação da Agricultu-
ra e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC

A "Palavra do Presidente" desta edição é 
representada pela transcrição,  a seguir,  do 
seu discursos de posse,  à frente da FAEC.

 É com perplexidade que a Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) toma conhecimento, pela imprensa, 
das manifestações de um ministro de Esta-
do e de um alto funcionário do Ministério 

rio brasileiro.

por uma ONG notória opositora do agrone-
gócio do país, o ministro chefe da Secretaria 
Geral da Presidência da República, Gilber-
to Carvalho, e o Secretário de Reforma do 

Caetano, defenderam a mediação como 

blemas fundiários, relegando a um segundo 

 Preocupa especialmente a CNA a defe-
sa, por autoridades, da submissão de con-

lecionados com impessoalidade, por meio 
de rigorosos concursos públicos. O ministro 
defende a criação de uma escola de media-
dores sem esclarecer qual será o currículo 
e quem serão os professores destes futuros 

desconhecimento da realidade do campo. 

a propriedade rural brasileira é altamente 

crescimento econômico. 
 Estas declarações  ganham especial 

relevância neste momento em que o Minis-

mento a decisões judiciais de reintegração 
de posse,  em favor de produtores do sul da 

nal Federal da Primeira Região garantem o 
direito de propriedade. Nestes casos, a crí-

inexistência “de posição neutra no aparelho 

 A Confederação da Agricultura e Pecu-

aleivosias e contra elas lutará, em defesa da 

NOTA OFICIAL

Brasília, 20 de fevereiro de 2014.                                                   
           

Presidente da Confederação da Agricultu-
ra e Pecuária do Brasil (CNA)
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A NOVA DIRETORIA

do Sindicato Rural de Cascavel- 
Paulo Helder de Alencar Braga

Vice-Presidente de Administra-
ção e Finanças e Presidente do 
Sindicato Rural de Ibaretama - 

Vice-Presidentes Regionais
 Expedito Diógenes Filho – Região 

do Médio Jaguaribe
 

Eduardo Peixoto Rôla Ferreira – 
Região do Maciço de Baturité

 
Francisco Fernandes Ferreira – Re-

gião do Cariri
 

Inácio de Carvalho Parente – Re-
gião da Ibiapaba

 
João Ossian Dias – Região do Lito-

ral Oeste

José Ferreira Lima – Região Centro 
Sul

Francisco Almir Frutuoso Severo – 
Região do Sertão Central

 
José Pinto de Albuquerque – Re-

gião Norte
 

Região do Baixo Jaguaribe
 

Moacir Gomes de Sousa – Região 
do Sertão dos Inhamuns

Rodrigo Diogénes Pinheiro – Re-
gião do Litoral Leste

FLÁVIO SABOYA ASSUME SEGUNDO MANDATO   
COM O COMPROMISSO DE MAIOR CAPACITAÇÃO AO PRODUTOR 

O Engenheiro Agrôno-
mo Flavio Viriato de 
Saboya Neto tomou 
posse para o seu se-

gundo mandato na Presidência da 
Federação da Agricultura e Pecuá-
ria do Estado do Ceará - FAEC, para 
o quadriênio 2014/2017. Na ceri-

e presidentes de sindicatos de vá-
rios municípios do Estado. Segun-

-

produtor uma nova consciência de 
convivência com a seca.  A cerimô-
nia contou com a presença de Nel-

-
volvimento Agrário (SDA), Carlos 

CE, Agenor Pereira, Superinten-
dente da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), dentre 
outras autoridades. Também esta-
vam presentes os presidentes de 

-

Zimar Pinheiro Diógenes, Lavras 
da Mangabeira, Dorimedonte Tei-
xeira Ferrer Filho, Morada Nova, 
Francisco Eduardo Barros de Lima 
Jr., Moraújo, Élder Albuquerque 

Nobre Fernandes, Tamboril, Jussa-
ra Dias Soares, e o Delegado repre-

-
bim, Lauro Ramos Torres de Melo 
Filho.

Durante a cerimônia Flávio Sa-

já foram alcançados dentro do 
ramo do agronegócio. “Sucesso 
não se improvisa: é fruto de tra-
balho e evolução. Já não somos 
importadores de alimentos e, com 
muito esforço e tecnologia con-
quistamos o posto de segundo 
maior exportador de alimentos do 

mundo, abastecendo, concomitan-
temente, o mercado interno e ain-

da balança comercial do Brasil”, 

ele também agradeceu ao Gover-
no do Estado e Federal, pela com-
preensão e sensibilidade diante da 
situação que ocorria no campo. 
Prestou agradecimentos especiais 
ao SEBRAE-CE, Sistema Sindical 
Rural, SENAR-AR/CE, Federação 
da Agricultura e Pecuária do Cea-

Plena. Para concluir, Saboya salien-
tou a força do Nordeste e o desejo 
de melhorias no campo. “Sonha-

econômicas no semiárido cea-

2013, da agricultura brasileira, que 
-

gem do grandioso desenvolvimen-
to das outras regiões, mas aquela 

rumo e que, também, se orgulha 

no desenvolvimento do Ceará, do 
Nordeste e do Brasil. Finalmente, 

que, com a ajuda de Deus, neste 
quadriênio, independentemente 

uma nova consciência de convi-
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NOVO  SUPERINTENDENTE DO SENAR-CE DIZ QUE "INOVAÇÃO"  ESTÁ   
ENTRE SUAS METAS E VISITA SEDES DO RIO GRANDE NORTE E PARAÍBA

Alencar Braga, presidente do Sindicato 
Rural de Cascavel e da Associação dos 
Criadores  de Suínos do Ceará, assumiu 
no dia 13 de janeiro, o cargo de Superin-
tendente do Serviço Nacional de Apren-

do Ceará-Senar-AR/CE, reunindo-se  
-

todos os  programas do Sistema e mon-
tar seu plano de trabalho. Nos dias 20 e 

Grande do Norte, em Natal  e João Pes-
soa, na  Paraíba, para conhecer a estru-
tura do Senar naqueles  estados, colher 
subsídios, aproveitar o que vem dando 
certo e montar o projeto  de reestrutu-

atendimento ao produtor, através de 
cursos de capacitação. 

Nos dois estados Paulo Helder co-
nheceu mais de perto o sistema de in-

todo o trabalho do Senar, desde a solici-
tação dos cursos até a entrega dos cer-

-
vou uma excelente estrutura, tanto na 
parte de equipamentos, como na parte 
de veículos, o que despertou no supe-
rintendente a ideia de equipar melhor a 
sede do Ceará. Um dos programas que 
serão implementados imediatamente 
será o Sertão Empreendedor, que busca 

adversidades existentes e, principal-

mais sustentável nessa região. No dia 
24 de fevereiro aconteceu uma reunião 
com o presidente da FAEP – Federação 
da Agricultura e Pecuária da Paraíba, 
Mário Borba, com a diretoria técnica do 
Senar-AR/CE e com o Sebrae-CE, que 
será um dos parceiros do Programa.

Ele pretende, por exemplo, traba-
lhar junto ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social (MDS) para aumentar os 
curso ofertados pelo Programa  Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Técnico -  PRO-
NATEC - executados através do Senar, 
que, embora já tenha  crescido esse 

-
mentando para  140 turmas em 2014, 

para 2.114.

Inclusão digital

Paulo Hélder comenta sobre a ins-

Ceará há 20 anos, o momento é de pen-
sarmos em  inovação, que passa natu-
ralmente,  pela área de recursos huma-

Hélder.  “Hoje, a realidade do homem 
do campo é outra, ele tem que estar 

com a seca e o SENAR tem um enorme  
conhecimento  em diversas  áreas  de 
capacitação, inclusive um Programa de 
Inclusão Digital Rural , lançado em maio 

-
lhadores rurais e familiares no manu-
seio do computador, hoje apenas 17 
municípios do Estado  foram atendidos 
com este Programa , e nós possuímos 
duas unidades móveis , que podem dar 
um atendimento melhor ao produtor e 
a  sua família, através dos nossos Sindi-
catos Rurais”, disse. Nossa grade ofere-
ce cursos nas  áreas de promoção social 
e de capacitação rural, nestes 20 anos 
já capacitamos mais de 360 mil pro-
dutores rurais, temos também ações 
importantes e exitosas em várias áreas 
como piscicultura, aproveitamento do 
leite , do caju e da palma forrageira na 
alimentação humana e animal.  

Sindicato Forte

Outro programa que ele considera 

importante é o “Sindicato Forte”, que 
visa o fortalecimento dos sindicatos 

juntamente com o Presidente da FAEC, 
Flávio Saboya e do vice-presidente de 

28,29 e 30 de janeiro de uma progra-
mação que incluiu a inauguração da 
sede do Sindicato Rural de Granja, e 
uma reunião com todos os presidentes 
de Sindicatos Rurais da Zona Norte, na 
cidade de Sobral, cuja pauta tratou do 
planejamento sindical para 2014 e o 

Paulo Helder assinando termo de posse

 “Vamos trabalhar sintoni-

pela Confederação  da Agri-
cultura e Pecuária do Bra-
sil- CNA e pela Federação da 
Agricultura e Pecuária do Es-
tado do Ceará- FAEC, que vem 
sendo muito bem dirigida 
pelo Engº Agrônomo Flávio 
Saboya, eleito recentemente 
para um novo mandato de  
quatro anos (2014/2017), e 

dia como um dos maiores ar-

pela implantação do Progra-
ma de Segurança Alimentar 

Forragem."

Paulo Helder - Superinten-
dente do Senar-AR/CE
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PECNORDESTE COMEÇA A DEFINIR PROGRAMAÇÃO TÉCNICA
     QUE ENVOLVE NOVE SEGMENTOS DO AGRONEGÓCIO DA PECUÁRIA 

Nove segmentos pecuários

O PECNORDESTE é o único even-
to do Brasil que reúne ao mesmo 
tempo nove segmentos pecuários 

-
nocultura, ovinocultura, apicultura, 
suinocultura, avilcultura, equino-
cultura, piscicultura e dois segmen-
tos não pecuários (artesanato e 
turismo rural). Segundo o coorde-
nador geral do Pecnordeste, Paulo 
Hélder de Alencar Braga, o Semi-
nário reúne produtores e técnicos 
de diversos estados do Nordeste 
e de municípios do Ceará, e se di-
vide em vários momentos em três 
turnos: palestras técnicas, mesas 

pelos instrutores do Senar, exposi-
ção de animais e produtos, visitas 
técnicas de caravanas, de estudan-
tes de escolas técnicas, de agrono-

está prevista também alguns even-
tos paralelos como: Encontro de 
Presidentes de Sindicatos Rurais, 
Encontro de Secretários Municipais 
de Agricultura, Encontro de Supe-
rintendentes do Senar.

Público visitando os estandes durante o PECNORDESTE 2013

O coordenador téc-
n i c o - c i e n t i f i c o 

-
rio Nordestino de 

-
ciou uma série de reuniões com 
os coordenadores dos nove seg-
mentos que irão participar do 
evento, objetivando definir as 
programações com as palestras, 
mesas redondas, oficinas, mini-
cursos e os eventos paralelos. O 
segmento da bovinocultura será 
coordenado este ano pela Enga 
agrônoma Rejane Bastos Dias, 
que já definiu a programação se-
rão nove (9) palestras técnicas 
e oficinas sobre casqueamento, 
ordenha higiênica e produção de 
queijo, além da Pecleite-uma ex-

e caprinos de leite, que chega ao 
terceiro ano. O PECNORDESTE é 
uma promoção do Sistema Faec/
Senar/Sebrae-Ce, com o apoio 
da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil-CNA, será 

Centro de Eventos do Ceará, com 
o tema: Pecuária -Segurança Ali-
mentar Animal. 

 O PECNORDESTE deste ano 
terá como novidade a Unidade 
Demonstrativa de fabricação de 
queijo de coalho, para pequenos 

200 litros de leite/dia. A ideia foi 
-

presário José Américo Moreira 
Junior, da Empresa Agrovia, que 
vai também expor seus outros 
produtos na XVIII Feira de Pro-
dutos e Serviços do PECNORDES-
TE, entre eles uma mini-usina de 
produção de queijo própria para 
os pequenos produtores, a custo 
acessível, em torno de 12 a 15 

mil reais. De acordo com Rejane 
Dias, a Pecleite - uma exposição 

-
nos e leiteiros vai funcionar na 
parte externa do Centro de Even-
tos, em um pavilhão em forma de 
estábulo, onde serão expostos 40 
vacas leiteiras e 20 cabras leitei-
ras, todos em lactação. Haverá 
um torneio leiteiro e julgamento 
de fenótipo dos animais (aspecto 
físico do animal) 

No segmento da caprinovino-
cultura, Daniel Pimentel, cooor-
denador do setor informa que a 
CAPRILEITE,Associação de Cria-
dores de Caprinos, o Clube do 
Berro, bem como  vários produ-
tores participam também com 
demonstrações de produtos de-
rivados do leite de cabra como 
doce, queijo, iogurte. 

Já o segmento de avicultura, 
que representa uma grande for-
ça econômica no Estado, aponta 
uma produção de 95,4 milhões 
de aves alojadas, representando 
1,6% da produção nacional que é 
da ordem de 13,5 milhões de to-
neladas em 2011. O coordenador 
do segmento de avicultura, Ber-

parte da ACEAV e da ACETAVE, 
disse que vão montar um quios-
que com degustação de omeletes 
e outros produtos gastronômicos 

-
go. Eles querem incentivar cada 

frango e ovo.
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AGRICULTURA FAMILIAR COM 
ESPAÇO DIFERENCIADO

Paulo Hélder de Alencar Bra-
ga, que é também Superinten-
dente do Senar - CE disse que 
algumas mudanças serão neces-
sárias para que o evento alcance 
o sucesso dos últimos anos, como 
um pavilhão diferenciado para a 
Agricultura Familiar, que terá um 
maior espaço para divulgar seus 
produtos, com o apoio da Secre-
taria de Desenvolvimento Agrá-
rio, parceira do PECNORDESTE. 

como novidade, a imagem do Rei 
Pelé, como mascote da campanha 
Carne Suína é 10, que será lança-
da pela Associação Brasileira de 
Suinocultores-ABCS e Associação 
Cearense de Suinocultores-ASCE, 
devendo ser mantido o Boteco do 
Suíno, com degustação de produ-

a Vitrine da Carne, com cursos pa-
trocinados pelas duas instituições 
representativas dos criadores de 
suínos, que ano passado ofereceu 
cursos de corte de carne e gastro-
nomia a mais de 600 pessoas.

SEBRAE TAMBÉM INOVA DU
RANTE O PECNORDESTE 2014

Diante do sucesso de ex-
posição da palma forrageira, 
mostrando o sistema de plan-
tio, no estande do Sebrae no 
PECNORDESTE de 2013, a Dire-
toria Técnica resolveu repetir 
a exposição este ano, acres-
centando um novo item que 
é a demonstração de como é 
feita também a apensação da 
forragem. 

-
tas na sede da Faec, ou pelo site: 

Mais informações:Tel: 35358009

De acordo como coordena-
dor de agronegócio do Sebrae-
Ce, Paulo Jorge, este ano a 
grande novidade será o Canto 
do Produtor de Sucesso. Se-
rão montados diversos painéis 
mostrando os principais pro-
gramas do Sebrae, entre eles, 
o empreendedor rural, balde 
cheio, programa do leite com 
as queijarias de sucesso e o 
Canto da Convivência. 

FOI CONVIDADA PELO PRESI
DENTE DA FAEC PARA A ABERTU
RA DO PECNORDESTE

O presidente da Faec, Flávio 
-

ra e presidente da Confederação 
Nacional da Agricultura - CNA, 
Kátia Abreu, para vir ao Ceará, no 
dia 6 de maio próximo, para aber-
tura oficial do XVIII Seminário 
Nordestino de Pecuária-PECNOR-
DESTE. A presença da senadora é 

importante para todo o segmen-
to agropecuário do Estado, pelo 
que ela representa como defen-
sora dos interesses da categoria 

Presidência da República, disse 
Saboya.

O Presidente da Faec disse 
ainda que a senadora tem apoia-
do os pleitos da Federação da 
Agricultura do Ceará, e que a 
CNA ajudou financeiramente na 
construção da sede própria da 
entidade, um sonho acalentado 
por muitos anos que só agora 
se torna realidade. Atualmente, 
a senadora Katia Abreu está tra-
balhando na elaboração de um 
projeto de lei que cria o seguro- 
alimentação animal, nos moldes 
do seguro-safra e deu apoio a 
implantação do Centro de Exce-
lência em Caprinovinocultura do 
Senar-Ce. 

Saboya destaca ainda alguns 
programas criados na gestão da 
senadora na CNA, como o Inclu-
são Digital, Útero é Vida e Sindi-
cato Forte, todos de fundamental 
importância para o crescimento 
profissional e social do produ-
tor rural e de sua família. “É uma 
mulher inteligente, guerreira, an-
tenada, com a problemática do 
setor produtivo, mesmo porque 
é produtora rural no Estado de 
Tocantins", disse.

6     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR



Jackson Albuquerque*

VICE PRESIDENTE REGIONAL DA FAEC: JOÃO OSSIAN DIAS (MORRINHOS)  - TELEFONE: (88) 9469-0364

REGIÃO DE MACIÇO DE BATURITÉ

REGIÃO DO LITORAL LESTE

VICE PRESIDENTE REGIONAL DA FAEC: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO (MARANGUAPE)

MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

BARREIRA ELENEIDE TORRES B. DE OLIVEIRA (85) 9207.8450/ (85)9115.5521

BATURITÉ FRANCISCO INÁCIO DA SILVEIRA (85) 8681.1243/ (85)9115.3452

CANINDÉ BERTOLDO UIAQUERÊ DE O. PAIVA (85) 9970.5693

CAUCAIA HENRIQUE MATIAS DE PAULA 
NETO (85) 9997.2618/ (85)9124.0580

GUAIÚBA HAROLDO MOURA SALES (85) 8644.3200/ (85)9124.4420

MARANGUAPE EDUARDO PEIXOTO R. FERREIRA (85) 8879.8949/ (85)9124.2945

AMONTADA HUMBERTO ALBANO DE MENEZES (88)9955.1178/ (88)94690425

MARCO ALEXANDRE MAGNUM LEORNE 
PONTES (88) 9928.1092/ (88)94689465

MORRINHOS JOÃO OSSIAN DIAS (88) 9952.1774/ (88)94690364

TRAIRI JOÃO ALVES FREIRE (85) 9444- 7240

ALCÂNTARA JOSÉ OSMAR LOPES (88)9281.2471

COREAÚ JOSÉ PINTO DE ALBUQUERQUE (88) 9928.0254/ (88)94689802

SANTANA DO ACARAÚ PAULO ERCY ARAÚJO (85) 9988-6194/ (88) 9469-0530

SOBRAL DIOGO GUIMARÃES PARENTE (88)9291-5603 /(88)94689584

ITAPIPOCA ANTONIO ALVES AGUIAR (88)9991-7237/ (88)94689885

MASSAPÊ JOSÉ T.VASCONSCELOS JUNIOR (88)9955-6915/ (88)9468-9508

ACOPIARA FCO CHAGAS DE CARVALHO NETO (88) 9908.9299/ (88)94689554

CEDRO JOSÉ FERREIRA LIMA (88) 3564.0155/(88)94690206

IGUATU JOSÉ QUEIROZ MAGALHÃES (88) 8872-0315/ (88) 9469-0029

PIQUET CARNEIRO FRANCISCO ERIVANDO MAIA (88) 9468-8829/ (88)94690355

CRATEÚS ANTONIO NARCELIO DE O. GOMES (88) 9291-4881/ (88)94689850

INDEPENDÊNCIA MOACIR GOMES DE SOUSA (88) 9277-8459/ (88)94689466

MONSENHOR TABOSA FCO DAS CHAGAS FROTA ALMEIDA (85) 8777.4275/ (88)94690518

TAMBORIL JUSSARA DIAS SOARES (85) 9230-6028/ (88)94690037

BANABUIÚ JOSÉ ERNANDO DE OLIVEIRA (88) 9965-0181/ (88)94689641

IBARETAMA CARLOS BEZERRA FILHO (85) 9198.9826/ (88)94689568

MADALENA FRANSCISCO ALMIR FRUTUOSO 
SEVERO  (88) 9493-2726/ (88) 9469-0048

MOMBAÇA FRANCISCO DANÚBIO DE ALENCAR (88) 8806.8846/ (88)94690244

QUIXERAMOBIM JOSÉ MAURO MAIA RICARTE (88) 8818.0090/ (88)94689772

ARACATI RAIMUNDO NONATO BATISTA DE 
FREITAS (88) 9958.0673/(88)9468.9888

BEBERIBE RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO (85) 9137.3393/ (85) 9124.8288 

CASCAVEL PAULO HELDER DE ALENCAR 
BRAGA (85) 9199.1155/ (85)91148621

LIMOEIRO DO NORTE LUIZ MENDES ANDRADE DE SOUSA (88) 9958.8000/ (88)94689873

MORADA NOVA FCO EDUARDO B.DE LIMA JUNIOR (88) 9736-8919/(88) 9469-0184

RUSSAS PEDRO MAIA ROCHA JUNIOR (88) 9902.7106/ (88)94690044

JAGUARIBE MARIA ZIMAR PINHEIRO DIÓGENES (88) 9218.1412/ (88)94689765

SOLONÓPOLE JOSÉ ALRIBERTO PINHEIRO (88) 9680-0044/ (88)94689768

JAGUARETAMA EXPEDITO DIÓGENES FILHO (85) 9945.1644/ (88)94690069

PRESIDENTES DE SINDICATOS RURAIS E VICE
-PRESIDENTES REGIONAIS DA FAEC

GRANJA MARIO DAVID FERREIRA DIAS (88)9993-4447

QUIXADÁ FCO FAUSTO NOBRE FRENANDES (88) 9969-4789/(88) 94690510

HORIZONTE FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA 
(FRANZÉ) (85) 8761-0273/ (85) 3336-6098

REGIÃO DO CARIRI
(88) 9969-6011

SUPERVISORES REGIONAIS

CATUNDA ANTONIO ROMILDO LEITÃO (88) 3626.1122/ (88) 92252691

TAUÁ JOSE LÚCIO DO 
NASCIMENTO FILHO  (88)9995.8686/ (88)94689870

SUPERVISOR REGIÃO FONE

MILAGRES 
FRANCISCO WILTON FURTA-
DO ALVES  (88)9292.0123/ (88)94690241

ALTANEIRA RAIMUNDO ARRAES DE 
OLIVEIRA (88)9934.3543

CRATO FRANCISCO FERNANDES 
FERREIRA (88) 9969.6011/ (88)94690362

AURORA MARCÍLIO ROBERTO 
MACEDO TAVARES (88)3543.1438/ (88) 9998.7374

DORIMEDONTE TEIXEI-
RA FERRER FILHO CARIRI E CENTRO-SUL (88) 9963-7449
EMERSON PINTO MO-
REIRA NORTE / LITORAL OESTE (88) 9928-0301
EXPEDITO DIÓGENES 
FILHO

MÉDIO JAGUARIBE / SERTÃO 
CENTRAL (88) 9469-0069

REGIÃO DO LITORAL OESTE

REGIÃO NORTE

REGIÃO DO BAIXO JAGUARIBE

MORAÚJO ELDER ALBUQUERQUE AGUIAR (85) 9202-3797/ (88) 9293-2184

REGIÃO DO SERTÃO DOS INHAMUNS

REGIÃO DO MÉDIO JAGUARIBE

REGIÃO CENTRO-SUL

REGIÃO DA IBIAPABA

CARNAUBAL JOSÉ AUGUSTO TAVARES (88) 9701.8304

VICE PRESIDENTE REGIONAL DA FAEC: INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (UBAJARA) ) TELEFONE: (88) 9469-0419

GUARACIABA DO NORTE JULIÃO FERREIRA SOARES (88) 9904-7336/(88)94690177

TIANGUÁ FERNANDO ANTO.V. MOTA (88) 9602.9046

UBAJARA INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (88) 9469-0419/(88) 9953-5382

VIÇOSA DO CEARÁ WILLAME REIS MAPURUNGA (88) 9961-9602
REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL

Apesar de ter sido adotado 
pelo Brasil, através do Decreto 
79206, no ano de 1977, o Siste-
ma Métrico Decimal, nesses 36 
anos, ainda é de uso frequente 
no interior dos Estados, medidas 
de peso, área e volume do tem-
po colonial, como braça, légua, 
arroba, quarta e outras.

to e setembro deste ano em 122 
municípios através da Fundação 
Cearense de Pesquisa e Cultura, 

Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Ceará em seus 
escritórios regionais mostrou 
que têm medidas não decimais 
de uso corrente nos municípios 
como: braça (73%), tarefa (58%), 
palmo (43%), arroba (77%), car-
ga (34%), quarta (33%) e alquei-
re (26%).

Estas medidas têm variações, 
dependendo do local e da cultu-

divulgação do sistema métrico 
decimal junto aos agricultores e 
pecuaristas do Ceará.

Medidas Não-Decimais na 
Agricultura do Ceará

FRANCISCO FERNANDES 
FERREIRA (BARTÔ) CARIRI (88) 9969-6011

GASPAR LOUREIRO GOMES SERTÃO DOS INHAMUNS / SERTÕES DE 
CRATEÚS (88) 9705-5557

INÁCIO DE CARVALHO 
PARENTE

PLANALTO DA IBIAPABA / 
CENTRO NORTE (88) 9953-5382

LAURO RAMOS TORRES 
DE MELO FILHO

LITORAL OESTE / MACIÇO BATU-
RITÉ / SERTÃO CENTRAL / NORTE (85) 9404-1414

LUIZ MENDES DE SOUSA 
ANDRADE LITORAL LESTE / BAIXO JAGUARIBE (88) 9468-9873
RODRIGO DIÓGENES 
PINHEIRO

METROPOLITANA / LITORAL 
LESTE / MACIÇO BATURITÉ (85) 9124-8288
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FAEC PROMOVE ENCONTRO COM SINDICATOS RURAIS
DA ZONA NORTE E INAUGURA SEDE EM GRANJA

O presidente da FAEC, 

balanço da viagem que 

-

dias 28,29 e 30 de janeiro. Segundo 
-

portante para o sistema, estreitando 
-

esteve em Granja onde ocorreram 
dois momentos, a discussão do extra-

-
talação do Sindicato Rural de Granja. 

aplicadas aos produtores de cera de 
-

-
ência publica na Assembleia Legisla-

pelo próprio prefeito de Granja Ro-
meu Aldiguiere, com quem foi feito 

um contato e este se comprometeu 
a solicitar tal audiência. A FAEC apóia 

A inauguração da sede do Sindi-
cado de Granja com uma boa estru-

-
mente agropecuário daquela Região, 
foi um momento muito importante 
, quando se reuniu representantes 

-

Região. O sindicato é presidido pelo 
produtor Mário David, que tem a in-
tenção de atuar através de grupos de 
produtores em algumas cadeias pro-

Em Sobral

dias 28 e 30 de janeiro. No dia 28, 

Rural de Sobral, no novo Parque de 
Exposições, promessa feita e cum-

prida pelo Governador Cid Gomes, 

sindicato para a construção do Hospi-
tal Regional. Já no dia 30, os dirigen-
tes do Sistema Faec/Senar/Sinrural 
reuniram-se com produtores da Re-
gião Norte e presidentes de sindica-
tos que compõem a vice-presidência 
regional, que tem a frente produtor 
João Pinto, para elaboração do plane-
jamento estratégico da Região Norte, 

a programação elaborada contou 
com o apoio do presidente do Sindi-
cato Rural de Moraújo, Elder Aguiar 
e da coordenadora do departamen-

grandes colaboradores do Sistema 
Faec/Senar, disse o presidente Flávio 

encontros em outras regiões do Esta-

SENAR CEARÁ CAPACITA NOVOS INSTRUTORES
O Senar-CE promoveu no pe-

ríodo de 13 a 22 de janeiro, um 
novo curso de capacitação de 
instrutores com as facilitado-
ras Fernanda e Renata do SE-
NAR Adm. Central e com Lauri-
lene Rebouças e Paulo Remígio. 
O evento foi dirigido pelo novo 
Coordenador Técnico, Eduardo 

irão ministrar cursos do SENAR 
em várias Municípios do Ceará.

Flávio Saboya durante a inauguração da sede do Sindicato Rural de Granja
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PROGRAMA LEITE CEARÁ PLANEJA 
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

A Agência de Desenvolvimento 
-

mo dia 14, na sede da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará - FAEC, os parceiros do Pro-
grama Leite Ceará para planejar as 

ações de capacitação  dos produ-
tores que irão integrar o programa 
que visa a melhoria da produção e 
da qualidade do leite.  Segundo Re-
ginaldo Lobo, coordenador de agro-
negócio da Adece, o Leite Ceará já 
conta hoje com a adesão de 180 
produtores, mas pretende chegar 

-
ram da reunião, representantes do 

-
los, Secretaria de Desenvolvimento 
Agrário - SDA, a empresa Leite Ce-

PECNORDESTE REÚNE COORDENADORES

O Coordenador técnico do Pec-

uma reunião de pauta sobre o even-
to, o coordenador do segmento de 
avicultura, Bernardo Carneiro, com 
quem conversou sobre a programa-
ção dos avicultores para este ano, 

do encontro a engenheira agrôno-
ma  Rejane Bastos, coordenadora do 
segmento de bovinocultura.

Com a presença do coordenador 
geral do PECNORDESTE, Paulo Hel-
der Braga, e do coordenador técni-

as reuniões com os coordenadores 

do evento. No dia 13 de fevereiro, 

ocorreu a reunião do segmento de 
bovinocultura, com a presença da 
coordenadora Rejane Bastos, da co-
ordenadora do programa Leite Cea-
rá, Carolina Machado, e do empre-
sário José Américo Moreira Junior, 
da Agrovia, que irá montar uma 

-
ção de queijo de coalho. Segundo 
Rejane, a programação da bovino-

devendo ocorrer nove palestras a 

julgamente de animais e de pro-
dução leiteira, com a distribuição 
de troféus e prêmios. A PECLEITE é 

-
prinos e bovinos leiteiros.

PRONATEC CAPACITA
INSTRUTORES

Do dia 03 ao dia 07 de feverei-
ro, aconteceu na Casa Cordima-
riana de Encontros e Retiros Irmã 
Maria do Amparo, em Caucaia, a 
capacitação de 30 instrutores que 
irão repassar a metodologia do 
Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego  - Pro-
natec.  Os instrutores que reali-

e receberam o repasse metodo-
lógico, com o intuito de capaci-
tar e aprimorar a metodologia de 
ensino. Todas as atividades foram 
acompanhadas pela pedagoga do 
Senar-AR/CE, como também pela 
equipe do Pronatec/Senar, Paulo 
Arlindo e Fernanda Celi. 

Também estiveram presentes 
alguns presidentes de sindicatos, 
supervisores regionais, o coorde-
nador de supervisão, Jorge Prado, 
o coordenador técnico, Eduardo 

atividades  o superintendente do 
Senar/CE, Paulo Helder de Alen-
car Braga e o presidente da Faec, 
Flávio Saboya, foram conhecer de 
perto os novos instrutores, dando 
votos de boas vindas e esperando 
contar com todos para o  trabalho 
que agora empreendem junto ao 
Senar-Ce. 

Representantes do Pronatec e turma de instrutores

Vem aí: Sertão Empreendedor

No dia 24 de fevereiro aconteceu 
uma reunião com o presidente da 
FAEP – Federação da Agricultura e 
Pecuária da Paraíba, Mário Borba, 
com a diretoria técnica do Senar
-AR/CE e com o Sebrae-CE, que será 
um dos parceiros do Programa.
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EM DIA COM O AGROPACTO
DIA 18/02

TEMA: A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL - SUAS LIÇÕES 
PARA AS FUTURAS SECAS

TEMA: PERSPECTIVAS PARA A 
QUADRA CHUVOSA DE 2014 E 
A PREOCUPAÇÃO COM 2015

DIA 04/02

O Pacto de Cooperação da Agro-

no dia 18 de fevereiro, a assistência 
técnica e suas lições para uma futura 
seca, com palestra do Presidente da 
Ematerce, José Maria Pimenta, que 
apresentou como principal ação de 
convivência com a seca, os "açudes 
inteligentes", que enchem rápido são 
mais baratos, basta chover 200 mm de 
chuva, com capacidade para acumular 
de 200 a 500 mil metros cúbicos de 
água, com um custo de 90 mil reais, 
que ajudam o produtor a sobreviver 

des inteligentes no Estado, em vários 
municípios, disse Zé Maria Pimenta, 

dos anos de seca e de chuva no estado 
desde a época do império Em 118 anos 
de precipitações, foram 49 anos secos, 
39 anos na média, 39 chuvosos.

Durante sua exposição, o presiden-

barragem inteligente aproveita os bo-
queirões existentes, sendo necessário 
promover o desassoreamento, resul-
tando em duas coisas importantes: au-
mento da capacidade da parede e me-
lhoria da capacidade da água. E citou 
como exemplo a comunidade de São 

gerando uma renda por volta por R$ 
30 a 40 reais líquidos, em um hectare 

açude pequeno, que embora encha só 
pela metade, ainda representa uma 
forma de convivência com o semiárido, 
explicou. 

Zé Maria Pimenta apresentou tam-
bém três receitas de convivência com 
esta realidade:  

1- energia trifásica. (movimenta a 
irrigação) 2- a água, 3- o conhecimen-
to. E acrescentou outras idéias como a 
construção de grandes açudes, trans-
posição, cisternas e poços profundos.

Para o presidente da Faec, Flávio 
Saboya, esse tema abre uma série de 

vivência com o semiárido dentro do 
Agropacto, informando que o poder 

de estado direcionada para a convivên-
cia com o semiárido e cobrou a ausên-

tros, "ninguém contesta esta realidade, 
mas os únicos responsáveis por isso, 
somos nós mesmos, a FAEC está deter-

tão, a presença do Zé Maria hoje abre 
uma serie de discussões, sobre este 

a fragilidade das explorações dos reba-
nhos, acima de 200 cabeças, é grande, 
imagine junto aos pequenos e médios 
produtores, que representam 90% do 
Ceará vivendo em condições desiguais. 

Está na hora criarmos o programa 

esperando uma seca para guardar, 
nossa situação não é pior do que a do 
Canadá, porque nós não mudamos? 

esse modelo de conservação e arma-

do homem já esta resolvido, mas as 

Após um mês de recesso, o Pac-
to de Cooperação da Agropecuária 
Cearense - AGROPACTO, coordena-
do pela Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado do Ceará-FUN-
CEME, voltou as suas reuniões quin-

da FUNCEME, Eduardo Sávio Passos 

vas da quadra chuvosa para 2014. 

apontam um cenário não muito pro-
missor de chuvas para este ano. Em 

vas abaixo da média em janeiro, esse 

jan/fev/mar/abril.
A nova previsão incluindo até 

abril, na região Norte e da Ibiapaba, 

gião Centro Sul abaixo da média. Se 

a chuva for concentrada teremos 
recarga nos reservatórios, hoje nós 
estamos com mais de 100 reservató-
rios abaixo de 60 por cento de água, 
acrescentou Eduardo Rodrigues. In-
formou também que o cenário de 
formação do El Nino para 2015 não é 
nada animador, ou seja, há uma ten-
dência de aquecimento. 

A reunião foi coordenada pelo 
presidente da Faec, Flávio Saboya, 
que voltou a defender a tese de união 
entre Agricultura e recursos hídricos, 
já esteve reunido com alguns órgãos 

e anunciou que na próxima reunião 
deverá incluir a Ematerce, Ade-

Para ele, é preciso uma união de es-

este grupo apresente uma proposta 
ao Governador Cid Gomes, incluindo 
o reuso da água na própria agricultu-

Borges, ex-diretor do DNOCS.
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SUPERINTENDENTE DO SENAR-AR/CE TRATA DA IMPLANTAÇÃO 
DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM CAPRINOVINOCULTURA

SABOYA PARTICIPA DO LANÇAMENTO DO PLANO 
AGRÍCOLA  E PECUÁRIO E SUGERE PROPOSTAS

Atendendo a convite da 
Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Bra-
sil-CNA, o presidente da 

nião de avaliação do Plano Agrícola 
do Semiárido e discussão de propos-
tas a serem apresentadas durante as 
negociações do plano para a próxima 
safra. Já no dia 12, o presidente da 

avaliação do Plano Agrícola e Pecu-
ário 2013/2014 e discussão de pro-
postas do referido plano. 

Flávio Saboya divulgou as su-
gestões ao Plano Safra Semiárido 
2014/2015 que apresentou durante 
a reunião:

São elas: 
1 - Adequação do período de vi-

deste;

mento do Plano, face a inclusão no 

mesmo da pequena, média e grande 
produção;

Forragem no item seguro;

da Reserva Estratégica Alimentar Ani-

5 - A inclusão da Caixa Econômica 

Plano

Os 10 Centros de Excelência em 

Técnica Rural do Serviço Nacional de 

rão a ser erguidos em 2014. Os ajustes 
técnicos e o alinhamento para o avan-

no dia 19, na sede do Sistema CNA/
SENAR, em Brasília. 

O Superintendente do Senar-Ce, 

cipou da reunião, e tratou com o Se-

detalhes sobre a grade curricular do 
Centro de Excelência em Caprinovino-
cultura, que será implantado pelo Sis-
tema Faec/Senar na cidade de Sobral. 
O terreno já foi doado pela prefeitura 
municipal. Na ocasião foram tomadas 

mento da obra pelo BNDES. A planta 
baixa do Centro já está pronta e será 
em blocos, devendo ter uma equipe 

técnica e uma equipe pedagógica para 
acompanhar os trabalhos. A maquete 
do novo Centro será apresentada no 
PECNORDESTE.

 O Centro de Excelência em Capri-
novinocultura vem somar com o Centro 
Nacional de Pesquisa de Caprinos da 
Embrapa de Sobral, unindo a pesquisa 

produtores e suas famílias, disse Paulo 
Hélder, informando que o presidente 
da Faec, Flavio Saboya é o grande ar-

ele acredita trará resultados muito po-

pecuária da caprinovinocultura, um das 

Ele aproveitou a viagem para en-

dentro do PECNORDESTE, do encon-
tro nacional de superintendentes do 

Senar. O PECNORDESTE foi antecipado 
este ano para os dias 6 a 8 de maio, 
no Centro de Eventos do Ceará, e terá 
com tema central, Pecuária: Segurança 
Alimentar Animal. O novo superinten-
dente tratou também da programação 

como: Inclusão Digital e o Útero é Vida, 
além de implantar o programa Sertão 
Empreendedor e o Programa de Assis-
tência Técnica.

Paulo Helder durante a reunião em Brasília

Flávio Saboya apresentou 5 propostas

ABCS LANÇA PELÉ COMO GAROTO 
PROPAGANDA DA CARNE SUÍNA

A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos - 
ABCS promoveu no último dia 19, em Brasília, um jantar 
com seus associados e convidados, para o lançamento 
da segunda campanha "Carne Suína é 10", tendo agora 
como garoto propaganda oficial, o Rei Pelé. Represen-
tando o Ceará, estiveram presentes, o presidente da 
ASCE – Associação dos Criadores de Suínos do Ceará, 
Paulo Helder , o presidente da FAEC, Flávio Saboya, que 
na ocasião representou a CNA, e o deputado federal, 
Raimundo Gomes de Matos, representando a classe 
política.

A gestora do PNDS - Plano Nacional de Desenvolvi-
mento da Suinocultura no Ceará, Paula Braga, também 

gestores do programa, que pretende aumentar o consu-
mo per capita da carne suína no Brasil.

Na qualidade de conselheiro da ABCS, Paulo Helder 
Braga, tomou parte de uma reunião do Conselho, onde 
ficou acertado que serão feitos alguns ajustes no estatu-

e execução dos programas da ABCS, e das suas afiliadas.
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