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Flávio Saboya é eleito Presidente do 
Conselho Deliberativo do Sebrae

FAEC/SENAR e SEBRAE promovem 
Semana Tecnológica em 5 Regiões

BNB/CNA e MAPA assinam acordo de 
cooperação  para a Agropecuária

Pela primeira vez o setor da agricultu-
ra elege um presidente para o Conselho 
Deliberativo do Sebrae-CE. O Presidente 
da FAEC Flávio Viriato de Saboya Neto 
foi eleito para presidir o referido Conse-
lho cuja mandato será de janeiro de 2015 
a 2018. A escolha ocorreu no dia 26 de 
novembro, na sede da ACC fi cando na Vi-
ce-Presidência João Porto Guimarães. A 
Diretoria Executiva fi cou assim constiuída: 
Joaquim Cartaxo, Superitendente, Alci 
Porto Gurgel, Diretor Técnico e Airton 
Gonçalves Júnior, Diretor Administrati-
vo Financeiro. Detalhes página 02.

O Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural – Senar-Ce, em parceria com 
o SEBRAE-CE, realizou de 13 a 17 de 
novembro, a I Semana Tecnológica, que 
teve como objetivo levar informação so-
bre novas tecnologias para os produtores 
rurais, incluindo o programa recém-lan-
çado pelo Ministério do Meio Ambiente, 
o CAR – Cadastro Ambiental Rural. O 
evento foi realizado em cinco municípios 
cearenses: Cascavel, Limoeiro do Norte, 
Quixadá, Iguatu e Crateús, com abragên-
cia nas regiões circunvizinhas. Detalhes 
página 03.

No último dia 20 de novembro, na 
sede do Banco do Nordeste,  em Fortale-
za, realizou-se a assinatura de três acor-
dos de cooperação técnica celebrados 
entre o Presidente  do  Banco do Nordes-
te,Nelson Antônio de Sousa, o Ministro 
da  Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento(Mapa) Neri Geller e um com a 
Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil-CNA, representado, no ato, 
pelo  Diretor de Infraestrutura e Logís-
tica, José Ramos Torres de Melo Filho. 
Os acordos visam ao fortalecimento da 
Agropecuária. Detalhes página 02. 

Flávio Saboya será agraciado com a medalha Guimarães Duque confe-

rida pela Associação dos Engenheiros Agronômos do Ceará

Produtores reunidos no Seminário Tecnológico O ministro da Agricultura Neri Geller destacou a importância da CNA 

na capacitação dos produtores

AGRINHO ENTREGA PRÊMIOS A ALUNOS E PROFESSORES DE 40 MUNICÍPIOS

Com a presença de mais de 500 pessoas, entre alunos, professores, prefeitos, e autoridades , o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural-Senar-Ce, entregou no último dia 14 de novembro a premiação do Programa Agrinho 2014. Detalhes página 05, 06, 07 e 08.
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Flávio Viriato de Sabóya Neto

Presidente da FAEC-CE

Pronunciamento do Dr. Flávio Sa-
boya, por ocasião de sua eleição  na 
Presidência do Conselho Deliberati-
vo do SEBRAE/CE, realizada no dia 
26.11.2014, na sede da Associação 
Comercial do Ceará – ACC.
Senhor Presidente João Porto Guimarães
Senhores Conselheiros
Senhores Diretores do SEBRAE-CE
Minhas Senhoras e Meus Senhores

Este é um momento de elevado signi-
fi cado quando, pela primeira vez, o Setor 
da Agricultura assume a Presidência do 
Conselho Deliberativo do SEBRAE-CE.

Fato pelo qual, nossa responsabili-
dade, aumenta de forma muito especial 
pois, representamos o setor econômico, 
indiscutivelmente, o de menor participa-
ção no Valor Bruto da Produção Estadual. 
Dessa forma, temos a plena consciência 
da Missão e da importância do nosso pa-
pel, neste contexto.

Não temos dúvidas de que a Direto-
ria Executiva que assumirá o comando do 
SEBRAE-CE, a partir de 2015, também, 
honrará este Conselho contribuindo, ain-
da mais, para o pleno desenvolvimento 
da Micro e Pequena Empresa em todos os 
segmentos econômicos do Ceará.

Permita-nos, ainda, mais uma vez, 
destacar o espírito democrático deste 
magno Conselho, ao manter o processo 
de rodízio entre os Setores Econômicos 
quanto ao exercício da sua Presidência, 
não esquecendo, contudo, o referendo 
da metodologia acordada pelo Senhor 
Governador do Estado do Ceará, Cid Go-
mes, no início de seu governo e agora en-
dossada pelo futuro Governador, Camilo 
Santana.

Finalmente, destacar a excelente ges-
tão do Presidente, João Porto Guimarães 
e da Diretoria Executiva que, com a re-
conhecida competência e equilíbrio, tão 
bem conduzem os destinos da nossa ins-
tituição – o SEBRAE-CEARÁ.

Obrigado!

Palavra do Presidente

No último dia 20 de novembro, na sede do Banco do Nordeste,  em Fortaleza, 

realizou-se a assinatura de três acordos  de cooperação técnica celebrados entre o Pre-

sidente  do  Banco do Nordeste,Nelson Antônio de Sousa, o Ministro da  Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento(Mapa) Neri Geller e um com a Confederação da Agricul-

tura e Pecuária do Brasil-CNA, representado no ato pelo Diretor de Infraestrutura e 

Logística, José Ramos Torres de Melo Filho. Os acordos visam ao fortalecimento da 

Agropecuária, antecipam o inicio dos fi nanciamentos para 2015 e anunciam a dis-

ponibilidade para os segmentos da Agricultura  e Pecuária de R$ 4,5 bilhões, sendo 

R$ 800 milhões para o Ceará. Para o Presidente do BNB, essa é a missão do banco 

promover a agropecuária com competitividade, e estes acordos visam, exatamente, a 

competitividade, ressaltou. Os recursos disponibilizados aos produtores, são créditos 

maiores com prazos, também, maiores, reafi rmou o presidente do BNB. 

 No acordo assinado com a CNA, caberá ao Serviço Nacional de Aprendizagem Ru-

ral-Senar dos estados do Nordeste, realizar a qualifi cação dos produtores rurais, nas 

áreas de gestão, de manejo e irrigação. Para o Superintendente do Senar -Ce, Paulo 

Hélder Braga, esses recursos chegam no momento em que a capacitação é a melhor 

ferramenta para enfrentar as adversidades climáticas do semiárido, informando  que   

no Ceará, o ano de 2014 encerra com a capacitação de 186 mil produtores e que o 

Pronatec -Senar está com 96  turmas , benefi ciando mais 1.920 produtores cearenses.  

O representante da CNA, José Ramos Torres de Melo Filho disse que este acordo 

celebrado entre a CNA, o Banco do Nordeste e  o Ministério da Agricultura mostra que 

os organismos e seus dirigentes estão mudando de comportamento, estão tendo uma 

nova visão de futuro do agronegócio , levando mais investimentos e tecnologia para o 

campo.   A propósito ele informou   que a CNA já tem um escritório de representação 

na China, trabalhando, diretamente com os mercados emergentes.

Na ocasião,  o Presidente da FAEC , Flávio Viriato de Saboya Neto, voltou a solici-

tar do Ministro do Mapa  a prorrogação da Portaria de Renegociação de Dívidas Rurais 

que termina dia 30 de novembro , para  maio de 2015, quando, segundo ele, estará 

defi nida a quadra invernosa na Região Nordeste.Ele já havia feito essa solicitação  à 

presidente  da CNA, senadora Katia Abreu que, por sua vez, encaminhou o pedido re-

ferendado por todos os presidentes de federações do Nordeste  ao MAPA, que deverá 

solicitar a medida ao  Ministério da Fazenda, conforme informou o  secretário-execu-

tivo do Mapa,  Gerardo Fonteles, presente ao evento, na sede do BNB.

A comitiva da CNA esteve representada no evento pelo Diretor de Infraestrutura e 

Logística, Torres de Melo, pelo subchefe da Superintendência Técnica da CNA, Bruno 

Lucchi,  Presidente da Federação da Agricultura da Paraíba, Mário Borba, representan-

te da Federação do Rio Grande do Norte, Luiz Cláudio Sousa,pelos   superintendentes 

do Senar do Ceará, Paulo Hélder de Alencar Braga, do Piauí , Paulo Emilio e ainda pelo 

Presidente da Câmara  Nacional de Fruticultura da CNA, empresário Carlos Prado. O  

Secretário Executivo da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Antônio Amorim e 

outras autoridades estaduais também participaram da solenidade. 

BNB/CNA e MAPA assinam acordo de coope-
ração que envolve  4,5 bi para a Agropecuária
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O 
Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural – Senar-CE e o SEBRAE-CE, re-

alizaram, em parceria com o Ministério 

da Ciência e Tecnologia, no período de  13 a 17 de 

novembro último, a I Semana Tecnológica, que teve  

como objetivo levar informações  sobre as  novas 

tecnologias para os produtores rurais, incluindo o  

programa lançado pelo Ministério do Meio Ambien-

te, o CAR – Cadastro Ambiental Rural. 

O evento foi  realizado em cinco municípios 

cearenses: Cascavel, Limoeiro do Norte, Quixadá, 

Iguatu e Crateús, porém, teve  um alcance em todas 

as regiões circunvizinhas, atingindo, assim, todos 

os sindicatos rurais das imediações. Nos seminários 

foram  abordados os temas Cajucultura (Substitui-

ção de Copa), Mandiocultura, o Meio Ambiente e a 

Produção Rural - Cadastro Ambiental Rural, Produ-

ção de Palma Forrageira, Qualidade do Leite e Pro-

dução de Ovinos. As palestras  foram  ministradas 

por técnicos do próprio Senar, do SEBRAE, e profi s-

sionais especializados na área , informou o coorde-

nador técnico do Senar-Ce, Eduardo Queiroz de Mi-

randa, responsável pela coordenação dos eventos.

 PROGRAMAÇÃO

 A Semana Tecnológica teve inicio no municí-

pio de Cascavel, dia 13, no Hotel Jangadas da Ca-

ponga, na praia de Águas Belas, com a presença do 

Superintendente do SENAR-AR/CE, Paulo Helder 

Braga, que destacou  a importância dos   seminários 

, que “ irão  reunir todos os produtores rurais sin-

dicalizados que também precisam conhecer melhor 

o Cadastro Ambiental Rural – CAR. Segundo ele, 

cada sindicato vai indicar um representante para 

ser capacitado, e a partir daí, começa a inscrição dos 

produtores no Cadastro, uma obrigação cujo prazo 

termina no dia 5 de maio do próximo ano, daí a 

preocupação em repassar essas informações o mais 

rápido possível, conclui Paulo Helder.

ACOMPANHE COMO FOI A PROGRAMAÇÃO:

SEMINÁRIO: DESENVOLVIMENTO DA MANDIO-
CULTURA E DA CAJUCULTURA NO LITORAL LESTE

DATA: 13/10/2014
LOCAL: Hotel Jangadas da Caponga
Avenida Ipanema, S/N – Praia de Águas Belas – Caponga
MUNICÍPIO: Cascavel/CE

PROGRAMAÇÃO

09h00min – Palestra: Tecnologias dos tratos cul-
turais para a cajucultura
Palestrante: Rodrigo Pinheiro Diógenes
Engenheiro Agrônomo, Especialista em cajucultura 

10h30min – Palestra: O meio ambiente e a produ-
ção rural – Cadastro Ambiental Rural
Palestrante: Sérgio Oliveira da Silva
Engenheiro Agrônomo, Mestre em Fitotecnia, Técnico 
em Formação Profi ssional Rural do SENAR/CE

FAEC/SENAR e SEBRAE promovem Semana Tecnológica em 5 Regiões
14h00min – Palestra: A mandiocultura como al-

ternativa para o Semiárido

Palestrante: Juracy Luiz Streder

Técnico Agrícola, Administrador e Procurador da em-

presa RUDOLF SIZING NORDESTE, especialista em 

mandiocultura

SEMINÁRIO: DESENVOLVIMENTO DA BOVINO-

CULTURA DE LEITE

DATA: 14/10/2014

LOCAL: NIT – Núcleo de Informação Tecnológica 

Rua Córrego Bessa, 2381 (próximo à Catedral)

MUNICÍPIO: Limoeiro do Norte/CE

PROGRAMAÇÃO

09h00min – Palestra: Qualidade do leite como 

uma alternativa para o Semiárido 

Palestrante: Carolina Barroso Machado

Médica Veterinária, Coordenadora do Programa Leite 

Legal do SENAR/CE

10h30min – Palestra: O meio ambiente e a produção 

rural - Cadastro Ambiental Rural

Palestrante: Sérgio Oliveira da Silva

Engenheiro Agrônomo, Mestre em Fitotecnia, Técnico 

em Formação Profi ssional Rural do SENAR/CE

14h00min – Palestra: Plantio, manejo e utilização 

da palma forrageira

Palestrante: Jorge José Prado Gondim de Oliveira

Engenheiro Agrônomo, Chefe do Departamento Técnico 

da FAEC e Coordenador de Supervisão do SENAR/CE

SEMINÁRIO: DESENVOLVIMENTO DA BOVINO-

CULTURA DE LEITE

DATA: 15/10/2014

LOCAL: CDL – Câmara dos Dirigentes Logistas 

Rua José Jucá, 551 (vizinho ao SEBRAE e ao Sin-

dicato Rural)

MUNICÍPIO: Quixadá/CE

PROGRAMAÇÃO

09h00min – Palestra: Qualidade do leite como 

uma alternativa para o Semiárido

Palestrante: Carolina Barroso Machado

Médica Veterinária, Coordenadora do Programa Leite 

Legal do SENAR/CE

10h30min – Palestra: O meio ambiente e a produção 

rural - Cadastro Ambiental Rural

Palestrante: Sérgio Oliveira da Silva

Engenheiro Agrônomo, Mestre em Fitotecnia, Técnico em 

Formação Profi ssional Rural do SENAR/CE

14h00min – Palestra: Plantio, manejo e utilização 

da palma forrageira

Palestrante: Jorge José Prado Gondim de Oliveira

Engenheiro Agrônomo, Chefe do Departamento Técnico 

da FAEC e Coordenador de Supervisão do SENAR/CE

SEMINÁRIO: DESENVOLVIMENTO DA BOVINO-

CULTURA DE LEITE

DATA: 16/10/2014

LOCAL: Campus do IFCE de Iguatu

Rodovia Iguatu/Várzea Alegre. Km 05, S/N – Vila 

Cajazeiras

MUNICÍPIO: Iguatu/CE

PROGRAMAÇÃO

09h00min – Palestra: Qualidade do leite como 

uma alternativa para 0 Semiárido

Palestrante: Carolina Barroso Machado

Médica Veterinária, Coordenadora do Programa Leite 

Legal do SENAR/CE

10h30min – Palestra: O meio ambiente e a produção 

rural - Cadastro Ambiental Rural

Palestrante: Sérgio Oliveira da Silva

Engenheiro Agrônomo, Mestre em Fitotecnia, Técnico 

em Formação Profi ssional Rural do SENAR/CE

14h00min – Palestra: Plantio, manejo e utilização 

da palma forrageira

Palestrante: Jorge José Prado Gondim de Oliveira

Engenheiro Agrônomo, Chefe do Departamento Técnico 

da FAEC e Coordenador de Supervisão do SENAR/CE

SEMINÁRIO: DESENVOLVIMENTO DA CAPRI-

NOVINOCULTURA

DATA: 17/10/2014

LOCAL:  Campus do IFCE - Crateús

Rua Lopes Vieira, S/N Bairro Venâncio (saída para 

Fortaleza)

MUNICÍPIO: Crateús/CE

PROGRAMAÇÃO

09h00min – Palestra: Plantio, manejo e utilização 

da palma forrageira

Palestrante: Jorge José Prado Gondim de Oliveira

Chefe do Departamento Técnico da FAEC e Coordena-

dor de Supervisão do SENAR/CE

10h30min – Palestra: O meio ambiente e a produ-

ção rural - Cadastro Ambiental Rural

Palestrante: Sérgio Oliveira da Silva

Engenheiro Agrônomo, Mestre em Fitotecnia, Técnico 

em Formação Profi ssional Rural do SENAR/CE

14h00min – Palestra: Produção de ovinos no Se-

miárido

Palestrante: Carlos Soares de Almeida

Engenheiro Agrônomo, Produtor Rural, Secretário de 

Agricultura Crateús
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Agenda Estratégica 
do  Agronegócio
discutida no Ceará

A 
Confederação da Agricultura 

e Pecuária do Brasil (CNA), 

através da Comissão da Região 

Nordeste do Brasil, por intermédio de sua 

afi liada no Ceará, a Federação da Agricul-

tura e Pecuária do Estado do Ceará – Faec 

/SENAR-Ce realizou nos dias 27 e 28 de 

outubro, encontro com diversas lideran-

ças do setor, governo e outras entidades 

diretamente ligadas ao agronegócio, com 

a fi nalidade de estabelecer uma Agenda 

estratégica para o agronegócio do Nor-

deste. Segundo Flávio Saboya, presidente 

da FAEC este estudo vem sendo feito pela 

CNA em todos os estados nordestinos, 

através da metodologia de ofi cinas de 

trabalho, visando à identifi cação de pon-

tos críticos ao desenvolvimento do setor, 

bem como a elaboração de propostas para 

sua resolução dentro de três grandes blo-

cos: Sistema CNA Federações/Sindicatos, 

ambiente organizacional e institucional e 

sistema de produção e produtores rurais.

As ofi cinas foram realizadas em três 

salas na sede do SEBRAE- Ce, com a pre-

sença da consultora da CNA, Juliana 

Galvarros, da técnica Adriana Delisola, 

e do técnico do Senar nacional, Moacir 

Medeiros, que  detalharam  toda  a meto-

dologia, que teve início com a síntese dos 

problemas identifi cados pela CNA, que 

pretende  executá-los  dentro de cinco 

anos. Segundo Juliana, estas ofi cinas em 

todos os Estados são necessárias  porque 

vão ajudar à CNA a visualizar as ações 

mais importantes e adotar suas priorida-

de, onde  os participantes dão nota às zo-

nas de ação urgente, apropriada e a zona 

de excesso, devendo ser montada uma 

matriz por Estado.O encontro será encer-

rado com a nota de importância e desem-

penho por cada um dos participantes.

Dezoito entidades estiveram repre-

sentadas na montagem da agenda estra-

tégica: FAEC, Serviço Nacional de Apren-

dizagem Rural – Senar-Ce, SEBRAE-Ce, 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário 

– SDA, Agência de Defesa da Agropecuá-

ria do Estado do Ceará – ADAGRI, EMA-

TERCE, BNB, BB, UFC, EMBRAPA, supe-

rintendência do SFA-MAPA/CE, Agência 

de Desenvolvimento do Estado do Ceará, 

Adece, e Instituto Centec, Secretarias de 

Agricultura Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente de Horizonte. O diretor Técni-

co do SEBRAE, Alci Porto Gurgel esteve 

presente à abertura, quando destacou a 

importância da parceria que o SEBRAE 

mantém, hoje, com o setor rural através 
da FAEC, citando entre eles, o programa 
Negócio Certo Rural.

Segundo o Presidente da Faec, a pri-
meira parte do estudo ocorreu na CNA, 
em Brasília, com a participação dos pre-
sidentes das Federações do Nordeste com 
o objetivo de elencar os problemas e de-
safi os do agronegócio nessa Região. Já na 
fase seguinte, estão sendo realizadas ofi -
cinas em cada um dos estados da Região 
Nordeste, reunindo lideranças, órgãos 
do governo e outras entidades ligadas ao 
agronegócio, com o intuito de levantar as 
necessidades específi cas do estado tendo 
como base o resultado do trabalho produ-
zido na primeira fase.

Entre as tendências no ambiente nor-
destino, nos próximos cinco anos, a CNA 
aponta: melhoria das políticas de crédito 
rural com aumento da disponibilidade de 
recursos fi nanceiros para custeio e investi-
mentos na produção rural, implementação  
do seguro-seca para garantir ao produtor 
nordestino retorno na aplicação de seus 
recursos na atividade rural, crescimento 
destacado das atividades de pecuária de 
leite, apicultura  e piscicultura, aumento 

do consumo de produtos orgânicos, maior 

preparação do produtor rural. 

A 
Federação  da Agricultura e Pecuária do Estado 

do Ceará- FAEC, participou   juntamente com 16 

técnicos da Federação, do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural e dos Sindicatos  Rurais, de uma mis-

são técnica ao INTERLEITE NORDESTE 2014 ,juntamente 

com o II Simpósio sobre Produção Competitiva de Leite na 

Região Nordeste. O evento foi realizado em Salvador-BA, 

nos dias 5 e 6 de novembro e, segundo o  presidente da Faec,  

Flávio Saboya a missão cearense, foi colher subsídios para o 

aprimoramento das ações dos programas Leite Ceará, de-

senvolvido  em conjunto pela Faec/Senar/Sebrae e com a 

Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará-Adece,  e 

o Leite Legal, feito em pareceria com a CNA.

Participam da Missão Técnica: Flávio Viriato de Saboya, 

Presidente da Faec, Carlos Bezerra Filho, Diretor Adminis-

trativo/FAEC e Presidente do Sinrural de Ibaretama, os  pre-

sidentes dos sindicatos rurais  de Madalena: Francisco Almir 

Severo, Antonio Marcelo de Oliveira Gomes (Crateús), José 

Pinto de Albuquerque (Coreaú) , Expedito Diógenes Filho, 

(Jaguaretama,) Dorimedonte Teoxeira Ferrer Filho (Lavras 

da Mangabeora), Francisco Eduardo Lima Junior (Morada 

Missão técnica da FAEC/SENAR/SINRURAL participa do Interleite
Nova), José Ernando  de Oliveira (Banabuiu), José Ferreira Lima( 

Cedro) , Francisco Fausto Nobre Fernandes (Santa Quitéria, Francis-

co Reginaldo Rocha Filho (Sobral), Henrique Matias Neto (Caucaia), 

Manoel Alves de Lima Neto (Cascavel), José Queiroz Magalhães (de 

Iguatu) e do produtor Luís Carlos Pontes (Quixeramobim).

Dezoito técnicos participaram das ofi cinas
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AGRINHO entrega prêmios entre alunos e professores de 40 municípios

C
om a presença de mais de 500 pessoas, entre alunos, professores, prefei-

tos, e autoridades, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar-CE, 

procedeu no último dia 14 de novembro, a premiação do Programa Agrin-

ho 2014. O primeiro lugar no tema Saúde, na categoria “Desenho” foi para a aluna da 

Escola Humberto Ribeiro Lima, Maria Vitória Cardoso Pereira, do município de Ubajara 

e para sua professora, Maria Clezilene de Carvalho, cada uma recebeu um televisor de 

21".  O primeiro lugar na categoria “Redação do 4º ao 5º ano”, coube ao aluno da 

Escola José Bessa, de Beberibe, Rafael Matias Ribeiro e sua professora Silvana Lopes 

Miranda, que receberam, respectivamente, um televisor com DVD e um computador, 

e “Redação” do 6º ao 9º ano, o primeiro lugar coube a aluna Débora Rocha Batista e 

sua professora Maria Romelia Marques Silva, do município de Pacoti, com os prêmios 

de um televisor com DVD e um computador, respectivamente. No item Experiência 

Pedagógica, 10   professores foram premiados com motocicleta, notebook e tablet, 

dos Municípios de Redenção, Guaraciaba do Norte, Quixeré, Aratuba, Caridade, Uba-

jara, Fortim Aracati e Guaiuba. Finalmente na categoria município Agrinho foram 

contemplados os municípios de Aracati, Russas, Redenção, Fortim, Itaiçaba, Tianguá, 

Aracoiaba, Morada Nova e Cascavel. Cada um recebeu entre três a um computador que 

foram, imediatamente, sorteados e entregues aos diretores das escolas que participar-

am da promoção.  

A comissão julgadora, também, recebeu um brinde dos patrocinadores do evento, 

Maria José  Barbosa, Consultora Pedagógica que ajudou  juntamente com uma equipe 

na avaliação das experiências pedagógicas que  foram mais de 300 projetos analisa-

das, mas pelo regulamento do programa, apenas 10 são classifi cadas. Entre os temas  

abordados, drogas, alimentação saudável, cuidados com a água, com o lixo, higiene 

do corpo, coleta seletiva, tudo isso expressado, também, para desenhos. Os alunos se 

empolgaram tanto que em algumas comunidades começaram a adotar coleta de lixo 

e, até saber dos problemas causadas pelas drogas. Ela destacou, também, a qualidade 

dos relatórios técnicos apresentados pelos professores inclusive em prosa e verso.  

Um dos maiores programas educativos do Ceará, foi assim que o Superintendente 

do Senar-Ce, Paulo Hélder Braga, sintetizou o Programa Agrinho que está no seu 12º 

ano e já levou informação e conhecimento para alunos das escolas rurais de quase 

metade dos municípios cearenses e que já escolheu o tema do próximo ano que será 

o Semiárido. O presidente do Conselho de Administração do Senar e Presidente da 

Faec, Flávio Saboya, disse que “este programa é desenvolvido com elevada prioridade, 

tendo sua atuação na formação de gerações futuras, visando dotá-las de uma fun-

damental educação capaz de superar os entraves do desconhecimento e das práticas 

tradicionais e empíricas adotadas por gerações presentes e passadas através de ações 

conjuntas-escola-comunidade rural, objetivando a formação de cidadãos  comprome-

tidos com a defesa de seus promissores 
interesses no ambiente em que vivem".  
Este ano o Agrinho teve atuação em 40 
municípios, benefi ciando 1.571 escolas, 
com a colaboração de 9.652 professores, 
benefi ciando 186.987 alunos. 

Diversos prefeitos como os de Ara-
cati, Mulungu, Russas, Redenção, Mo-
rada Nova, secretários municipais de 
educação dos municípios participaram 
da solenidade de premiação, o superin-
tendente do SEBRAE, Carlos Cruz um 
dos patrocinadores do programa disse 
que “ele pode formar também novos 
empreendedores” e o representante da 
Empresa Tortuga DSM -  Ubajara Dutra, 
considera que “este é um dos maiores 
programas de responsabilidade social do 
Ceará”. Estiveram presentes, ainda, o 
Presidente  do Conselho Deliberativo do 
SEBRAE, João Porto Guimarães, o Di-
retor técnico, Alci Porto, Eduardo Melo 
Barroso, representando a Secretaria do De-
senvolvimento Agrário-SDA, o Presidente 
da Aprece, Expedito José do Nascimento, 
representante do BNB, Franzé Silveira e, 
ainda presidentes de diversos sindicatos 
rurais,  inclusive o presidente da COCEPAT 
e do Sindicato Rural de Ibaretana, Carlos 
Bezerra Filho. 

Revista do AGRINHO 2014

Este ano o Agrinho teve 
atuação em 40 municípios, 
benefi ciando 1.571 escolas, 
com a colaboração de 9.652 
professores, benefi ciando 

186.987 alunos. 
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EDITORIAL ARTIGO

ARTIGO

Flávio Viriato de Sabóya Neto

Presidente da FAEC-CE

Paulo Hélder de Alencar Braga

Superintendente do SENAR-CE

Ana Kelly Claúdio Gonçalves

Coordenadora do Agrinho do SENAR-CE

Discurso proferido pelo Presidente

AGRINHO: o maior programa de 
Responsabilidade Social do SENAR

Senhoras e Senhores,

C
omo nos anos anteriores, aqui 

estamos para proceder à sole-

nidade de premiação dos vi-

toriosos nos concursos do já tradicional 

Programa Agrinho, cuja execução a cada 

ano vem se ampliando, positivamente, os 

seus proveitosos resultados, em prol de 

um programa educacional para crianças 

e jovens que frequentam as Unidades Es-

colares do meio rural, neste Estado que, 

no atual exercício, discorreu acerca de um 

dos mais importantes temas na vida de 

qualquer ser humano – A SAÚDE.

Trata-se de um Programa executado 

pelo SENAR-CE, FAEC e SEBRAE-CE, 

com elevada prioridade, tendo sua atuação 

na formação e gerações futuras, visando 

dotá-las de uma fundamental educação 

capaz de superar os entraves do desco-

nhecimento e das práticas tradicionais e 

empíricas adotadas por gerações presen-

tes e passadas, através de ações conjuntas 

Escola – Comunidade Rural, objetivando 

a formação de cidadãos comprometidos 

com a defesa de seus promissores inte-

resses no ambiente em que convivem. 

Espera-se que, com este aprendizado ve-

nham a melhorar as condições socioeco-

nômicas da juventude rural, no ambiente 

que serve de berço natal.

É um Programa cujo sucesso vem se 

fi rmando à proporção que se expande nos 

municípios cearenses, em proveito de um 

bem-estar de quantos integram a aludida 

programação, que já se repete por doze 

anos consecutivos.

Agora, em 2014, a edição que ora en-

cerramos teve sua atuação em 40 municí-

pios, com a participação de 1.571 escolas 

e a colaboração de 9.652 professores, be-

nefi ciando 186.987 alunos.

Obrigado!

Realizamos pela 12ª vez consecutiva, 

agora no mês de novembro, o Programa 

Agrinho, que vem a ser o maior progra-

ma de responsabilidade social do Senar 

no Estado do Ceará, e que é realizado, 

também, em vários estados do País  com 

grande sucesso, tendo como pioneiro o 

Estado do Paraná.  O programa  tem por 

fi nalidade  proporcionar mudanças nos 

hábitos e atitudes de estudantes da zona 

rural, mediante uma ação conjunta es-

cola-comunidade rural, visando formar 

cidadãos empenhados na defesa de ques-

tões de interesse do seu meio de convi-

vência.  

Este ano o tema no nosso Estado 

do Ceará  foi novamente Saúde: “Atuar 

para o mundo melhorar”, com o intuito 

de promover uma nova mentalidade nas 

crianças e jovens rurais do ensino público 

fundamental, despertar o interesse por 

temas como: meio ambiente, trabalho e 

consumo, cidadania, saúde . No próximo 

ano, já escolhemos o tema do Agrinho 

que  será o Semiarido. 

Por ser um programa educativo no 

campo, o Agrinho se destaca por oferecer 

aos seus participantes uma premiação,a-

través de um concurso de  redação,  de 

desenho, experiência pedagógica e muni-

cípio Agrinho, envolvendo desta forma , 

vários atores dentro do processo educati-

vo, ou seja, o aluno, o professor, o coor-

denador, a diretora da escola e o prefeito 

do Município. 

Durante todo o ano, o Agrinho é exe-

cutado pelo Senar-CE, através de uma 

estrutura operacional em níveis estadual 

e regional, visando ao acompanhamento, 

à supervisão e à avaliação do Programa , 

que é acompanhado, em todas as suas fa-

ses de execução por equipes técnica. Es-

tadual e regional do Senar, com o apoio e 

supervisão técnica da Secretaria de Edu-

cação do Estado. Ao município envolvido 

cabe indicar uma coordenadora  pedagó-

gica ,para acompanhar e supervisionar o 

desenvolvimento do Programa.

Outro aspecto importante do traba-

lho desempenhado pelo Senar-CE diz 

respeito à articulação com os diversas 

parceiros. Por ser um programa que en-

volve os governos estadual e municipais, 

bem como o setor privado, essa articula-

ção é fator condicionante de seu sucesso.

A solenidade deste ano foi coroada de 

êxito, haja vista a participação maciça de 

40 municípios, envolvendo 186 .987 alu-

nos, 9.6552Professores e 1.571 escolas . 

Sentimos no semblante dos jovens agra-

ciados com o prêmio, a satisfação de esta-

rem participando deste projeto do Senar, 

e estamos confi ante de que, em 2015, po-

demos levar este programa a um maior 

número de Municípios e escolas,  porque  

realmente ele é  um programa motivador 

e transformador de mentalidades,que 

vem ajudando a mudar a vida no campo, 

e a manter estes estudantes que habitam 

a zona rural, que tem demonstrado inú-

meras potencialidades.

12 Anos de sucesso e integração 

O Agrinho é o maior programa de res-
ponsabilidade do sistema social do Sis-
tema FAEC/SENAR/SINRURAL. São 12 
anos de sucesso e de integração entre es-
cola, professores, alunos, pais de alunos e 
comunidade.

Em 2014, foram atendidos 40 muni-
cípios, 1571 escolas e benefi ciando 9.652 
professores e 186.987 alunos do 2º ao 9º 
do ensino fundamental.

O Agrinho é um programa que se 
destina a criar uma geração de cidadãos 
conscientes, critico e atuantes, preocupa-
dos com as questões de saúde e do meio 
ambiente da sua comunidade e do seu 
município.

O programa tem a proposta de esti-
mular o desenvolvimento de trabalhos 
em diversas áreas nas escolas participan-
tes, fornecendo material didático e capa-
citação aos professores para trabalharem 
os temas transversais. Meio Ambiente, 
Saúde, Cidadania e Trabalho e Consumo.

Em 2014, o Agrinho trabalhou nas 
escolas o tema Saúde e os professores de-
senvolveram ao longo do ano com os seus 
alunos, projetos, pesquisas e atividades 
praticas que estimulam a participação da 
família e da comunidade. Mais de 3 mil 
trabalhos foram inscritos no Concurso 
Agrinho/2014.
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A solenidade de premiação do Programa Agrinho ocorreu num clima de muita alegria e entusiasmo, onde todos os 40 mu-

nicípios participaram com suas representações, chegando a quase 600 participantes, além de diversas autoridades estaduais e 

municipais . Antes de iniciar a solenidade houve a apresentação do Grupo de Teatro Surfando na Imaginação, da Escola de Ensino 

Fundamental Antonieta Cals, do Município de Aracati, que abordou a temática do Programa Agrinho 2014: Vida Saudável, sob a 

coordenação da professora Aldeniza Barbosa Lima. Em seguida, foi feita a chamada dos vencedores do concurso, o cântico do hino 

Nacional e a saudação do Presidente do Conselho de Administração do SENAR-Ce e Presidente da Faec, Flávio Viriato de Saboya 

Neto que publicamos  na íntegra(pagina 2).Na ocasiãoforam feitas diversas homenagens de agradecimento aos coordenadores 

municipais, comissão julgadora, secretários municipais de educação e saúde  e  aos prefeitos.Antes do inicio da premiação, foi feita 

a  apresentação de uma paródia do município de Russas, sobre os riscos da bebida alcoólica e suas consequências para a saúde.O 

presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-Ce, um dos patrocinadores do evento ,João Porto Guimarães, também fez sua 

saudação aos participantes do concurso, destacando a importância da educação como a única alternativa capaz de mudar o desen-

volvimento do nosso país.   O encerramento ocorreu com um almoço servido a todos os presentes. Confi ra os detalhes: 

SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO EM CLIMA DE ALEGRIA E ENTUSIASMO

Patrocinadores/ Parceiros 

‘

 O sucesso do programa Agrinho de-

ve-se à imprescindível parceria com algu-

mas instituições, a quem apresentamos 

nossos especiais agradecimentos:

• Banco do Nordeste do Brasil – BNB; 

•Instituto Tortuga

•Sebrae-ce

 Apoiadores: Governo do Estado do 

Ceará, por suas secretarias estaduais: da 

educação e da saúde, Conselho Estadual 

do Meio Ambiente – Conpam.

• A Associação dos Municípios e Prefeitos 

do Estado do Ceará – Aprece;

• Ao Senar paraná;

• Cocepat 

Comissão julgadora é homenageada

 

Em forma de agradecimento pelo 

serviços prestados a coordenação do 

Programa Agrinho homenageou dois re-

presentantes da comissão julgadora, um 

da equipe de consultores e um do Con-

pam-Conselho de Políticas Públicas do 

Meio Ambiente que, em nome dos de-

mais membros da comissão, receberam 

um brinde especial. Os outros membros 

receberam no fi nal da solenidade. 

Quem fez a entrega do brinde especial 

foi o representante da Torturga, Ubiraja-

ra Dutra, aos representantes da comissão 

julgadora Maria José Barbosa e Juarinda 

Barreira. Quem falou em nome da comis-

são julgadora, foi Sra. Maria José Barbo-

sa.  

 Homenagem aos coordenadores 

municipais do programa Agrinho

 

Continuando as homenagens, foi 

feita um agradecimento especial aos co-

ordenadores municipais do programa 

agrinho, pelo carinho, dedicação e dispo-

nibilidade para a realização do trabalho.

1-Representando a região da Ibia-

paba, o coordenador do município de 

Mucambo - Itelvido Azevedo Lima; 

2. Região do Maciço do Baturité – a 

coordenadora do município de Aracoiaba 

- Joana Darck Teixeira Damião;

3. Representando a Região do Baixo e 

Médio Jaguaribe, o coordenador do muni-

cípio de Jaguaruana - Jone Oliveira Lima.

Homenagem com o troféu Agrinho às 

secretarias de educação dos municípios

Representando todas as prefeituras 

presentes, o Presidente da Aprece e Pre-

feito de Piquet Carneiro, Expedito José 

do Nascimento, recebeu de forma sim-

bólica o troféu pelos representantes das 

três regiões, escolhidos por sorteio:

1. Representando a região da Ibia-

paba, secretária de educação do municí-

pio de Carnaubal - Lúcia Helena Lopes 

Pinto;

2. Região do Maçico de Baturité, o se-

cretário de educação de Guaramiranga - 

Luiz Gonzaga Alves da Silva;

3. Representando  a região do Baixo e 

Médio Jaguaribe, o secretário de educa-

ção do município de Limoeiro do Norte 

– Edilson Santiago; 

Mascotes Aninha  e Agrinho 

 O Agrinho e a Aninha, personagens 

do programa agrinho, que estiveram pre-

sentes no dia-a-dia de mais de 190 mil 

crianças do estado do Ceará, participa-

ram da premiação. E foram muito aplau-

didos pelos presentes.
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Confi ra os ganhadores do programa Agrinho-2014
TEMA SAÚDE - DESENHO

1º
ALUNO

PROFESSOR
TELEVISOR DE 21”
TELEVISOR DE 21”

Maria  Vitória Cardoso Pereira
Maria Clezilene de Carvalho Pereira

Escola Humberto Ribeiro Lima UBAJARA

2º
ALUNO

PROFESSOR
BICICLETA

CÂMERA DIGITAL
Ana Carla Alves da Silva
Maria Luzanete de Sá Batista

Escola Dom Bosco IBIAPINA

3º
ALUNO

PROFESSOR
MP3

CÂMERA DIGITAL
Maria Riandra Nogueira Ferreira
Maria Auricélia Lima da Silva

Escola Raimundo Lopes Braveza OCARA

4º
ALUNO

PROFESSOR
MP3

APARELHO DE DVD
Eduarda Costa Silva
Maria de Lourdes Costa Lima

Escola Waldomiro Afonso Lima ARACATI

5º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Fernanda dos Santos Araújo
Maria Auxiliadora Melo Terceiro

Escola João Nunes de Menezes TIANGUÁ

6º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Gabriel Rabelo de Freitas Bento
Maria Ivonete da Cunha Nobre

Escola Francisco Ferreira Nobre IBICUITINGA

7º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Maria Clara Sousa Araújo 
Maria Aparecida Rodrigues

Escola José Gerardo Coelho
GUARACIABA 

DO NORTE

8º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Anthony Arthur Lourenço
Raimunda de Sousa Lima

Escola Uirandé Augusto Borges RUSSAS

9º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Rodolfo Rodrigues de Sousa Freire 
Adriana Souza dos Anjos

Escola Luis Gonçalves BEBERIBE

10º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Lucas Mateus Campielo da Costa
Angélica Holanda de Carvalho

Escola Professora Maria Edilce Barbosa ICAPUÍ

REDAÇÕES 6º AO 9º ANO

1º
ALUNO

PROFESSOR
TV  21” E DVD

COMPUTADOR
Débora Rocha Batista
Maria Romelia Marques Silva

Escola Maria Vidal Marques PACOTI

2º
ALUNO

PROFESSOR
TELEVISOR DE 21”

TV  21” E DVD
Monalisa Maria Freitas Da Silva
Eliúde Rodrigues Da Silva

Escola Francisco Correia Lima BARREIRA

3º
ALUNO

PROFESSOR
BICICLETA

APARELHO DE SOM
Maria Crislayne De Oliveira Girão
Aline Do Nascimento Silva

Escola José Lino Rabelo IBICUITINGA

4º
ALUNO

PROFESSOR
BICICLETA

APARELHO DE DVD
Francisco Denis Paulino Rodrigues
Antonia Márcia Braga Santos

Escola Antonia Candido da Conceição CARNAUBAL

5º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Paula Gabriele Da Silva Queiroz
Francisco Ari Galdino Rodrigues

Escola Maria de Lourdes da Silveira BATURITE

6º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Maicon Monteiro Rebouças
Maria Ivonete Da Cunha Nobre

Escola Pe. Abílio Monteiro ITAIÇABA

7º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Lídia Da Silva Barbosa
Elda Catarina Dantas De Araújo

Escola João Noberto FORTIM

8º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Antonia Keciane Da Silva Sales
Maria Das Graças Mendes De Araújo

Escola Cícero Clementino de Medeiros SÃO BENEDITO

9º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Jamila de Oliveira Sousa
Valdenia Fernandes de Sousa

Escola Joana Alves de Sousa RUSSAS

10º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Sara Lima Moura
Vanda Lúcia Silva de Lima

Escola Municipal São Bernardo BEBERIBE

REDAÇÕES 4º AO 5º ANO

1º
ALUNO

PROFESSOR
TV  21” E DVD

COMPUTADOR
Rafaela Matias Ribeiro 
Silvana Lopes Miranda

Escola José Bessa BEBERIBE

2º
ALUNO

PROFESSOR
TELEVISOR de 21”

TV  21” E DVD
Bruno Frota de Sousa
Maria da Costa Nascimento

Escola Frota Carneiro TIANGUÁ

3º
ALUNO

PROFESSOR
BICICLETA

APARELHO DE SOM
Kayke da Conceição Fernandes
Iêda Maria de Carvalho

Escola José Fernandes de Lima UBAJARA

4º
ALUNO

PROFESSOR
BICICLETA

APARELHO DE DVD
Maria Josiele da Silva Matias
Joseliane de Aparecida Bandeira dos Santos

Escola Cel. Vicente Ferreira do Vale REDENÇÃO

5º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Rafael dos Santos Barroso
Maria do Socorro Barroso do Carmo

Escola Maria Hermenegilda Rocha Vinhas MULUNGU

6º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Th iago Ribeiro Barroso
Marlene de Castro Rodrigues Bezerra

Escola Pedro José da Silva SÃO BENEDITO   

7º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Hugo de Oliveira Barros
Francisco Cleber Pereira Mota

Escola Francisco Alves Barbosa PACOTI

8º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Isabele  Lima Machado
Antonia Edilene Sousa Ribeiro

Escola Nair Carneiro de Aguiar FRECHEIRINHA

9º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Luis Gustavo Maia Félix 
Marília Maia Sombra

Escola Bevenuto Ferreira Maia
SÃO JOÃO DO 

JAGUARIBE

10º
ALUNO

PROFESSOR
APARELHO DE SOM
APARELHO DE DVD

Samara de Sousa Maciel
Maria Alzimar Cavalcante Freitas

Escola Joaquim Chagas Filho MORADA NOVA

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

1º PROFESSOR
MOTOCICLETA 125 

CC
Antônia Alves de Lima Silva Escola Coronel Joaquim Simão de Oliveira REDENÇÃO

2º PROFESSOR
MOTOCICLETA 100 

CC
Francisca Valdirene Braga Tavares Escola Luis Gonzaga Lopes

GUARACIABA 
DO NORTE

3º PROFESSOR NOTEBOOK Francisca Maria Bezerra Sousa Escola Antônio Moreira de Freitas QUIXERÉ

4º PROFESSOR NOTEBOOK Maria Aíla Paz Paiva Escola Isabel Hermínia Pinto ARATUBA

5º PROFESSOR TABLET Rosângela Maria Nunes Teixeira Escola Francisco Farias CARIDADE

6º PROFESSOR TABLET Maria José Silva de Carvalho Escola Luis Ribeiro da Silva UBAJARA

7º PROFESSOR TABLET Jane Meire de Lima Cipião Escola José Alexandre de Lima FORTIM

8º PROFESSOR CÂMERA DIGITAL Maria Eunice Maia da Silva Lemos Escola José Bernardo de Sousa ARACATI

9º PROFESSOR CÂMERA DIGITAL Juscilene Carneiro Fernandes Escola Mauro Cavalcante de Souza FORTIM

10º PROFESSOR CÂMERA DIGITAL Nercisa Maria da Costa Mendes Escola Maria de Lourdes Pereira GUAIUBA

MUNICÍPIO AGRINHO

1º 3 COMPUTADORES ARACATI

2º 2 COMPUTADORES RUSSAS

3º 1 COMPUTADOR REDENÇÃO

4º 1 COMPUTADOR FORTIM

5º 1 FILMADORA ITAIÇABA

6º 1 FILMADORA TIANGUÁ

7º 1 FILMADORA GUARACIABA DO NORTE

8º 1 IMPRESSORA ARACOIABA

9º 1 IMPRESSORA MORADA NOVA

10º 1 IMPRESSORA CASCAVEL



O 
Banco do Nordeste do Brasil -BNB  com o apoio da Federação da Agricul-

tura  e Pecuária  do Estado do Ceará-Faec, através dos sindicatos rurais,  

iniciou no dia 31 de outubro ultimo,pela cidade de Quixadá e no dia 11 

de novembro na cidade de Itapipoca,  uma série de mutirões com produtores rurais , 

visando à renegociação de dívidas  em atraso, que deve prosseguir até dezembro . O 

tema foi assunto , da reunião do dia 18,  do Pacto de Cooperação da Agropecuária Ce-

arense-AGROPACTO , promovido pela FAEC. Segundo  a gerente de desenvolvimento 

territorial do BNB, Francisca Jeane Robério  Gomes, que fez  a palestra  somente na 

cidade de  Quixadá , mais de 200 produtores compareceram para realizar a negocia-

ção e em Itapipoca ,179 produtores,aumentando a meta de renegociação do Banco de  

47,3% para 50,9%., o que considera como uma experiência exitosa.

 Estão programados para o mês de novembro os seguintes mutirões: dia 19 -Itapa-

jé, dia 20-Marco e dia 21,na cidade de Morrinhos,.A meta do BNB é chegar até o fi nal 

do ano, com pelo menos 2 mil atendimentos.

 Segundo Jeane Gomes, o BNB  oferece hoje aos produtores rurais uma série de 

Leis e Resoluções no tocante  à  renegociação de dividas rurais , envolvendo pequenos, 

médios e grandes produtores, ressaltando que o Banco cumpre o que determina o 

Banco Central, mas que está dialogando cada vez mais para melhorar as alternativas.  

Desde o ano passado,  a Faec vem tentando novas alternativas junto aos agentes fi -

nanceiros, mantém. em  sua sede um consultor da CNA,buscou inclusive o apoio da 

Assembléia Legislativa do Ceará, da bancada federal e, ultimamente propôs a realiza-

ção   de mutirões , numa prova de que os produtores estão buscando soluções para os 

seus problemas , disse Flavio Saboya, Presidente da Faec.

 

 FAEC pede renegociação até maio 2015

 

Na ocasião o presidente da FAEC, Flávio Saboya comunicou aos produtores rurais 

e presidentes de sindicatos presentes à reunião do Agropacto , que solicitou  à  Con-

federação da Agricultura  e Pecuária  do Brasil- CNA,por intermédio do Ministério 

da Fazenda a prorrogação  de algumas  das resoluções que tratam  da renegociação 

de dividas rurais até  maio do próximo ano, quando se defi ne a quadra invernosa. 

Os produtores não estão suportando três anos de seca, merecem mais uma chance, 

alguns estão desesperados ao ponto de perderem suas propriedades,ressaltou . A se-

nadora Katia Abreu , presidente da CNA, j encaminhou a solicitação de prorrogação 

ao Ministerio da Fazenda.

AGROPACTO
BNB faz mutirão no interior para renegociação de dívidas rurais e 
FAEC propõe prorrogar prazo até maio de 2015

 Com a presença de grande número 

de representantes realizou-se no dia,13 

de novembro, no auditório da FAEC, a 

Assembléia Geral  Ordinária do Conse-

lho de Representantes, cuja abertura foi 

comandada pelo Presidente da Federa-

ção da Agricultura  e Pecuária  do Estado 

do Ceará-FAEC, Flávio Saboya. Entre os  

temas abordados destacam-se:   Regu-

larização dos Sindicatos Rurais junto ao 

MTE/CCIR• Portaria do MDA nº 21/2014 

sobre a DAP• CNA Card,• CAR – Cadastro 

Ambienta Rural.

FAEC realiza Assembleia do Conselho de Representantes
No período da tarde foi feita a apre-

sentação  para efeito de discussão e 

aprovação, do Retifi cativo Orçamentá-

rio relativo ao exercício de 2014 e a Pro-

posta Orçamentária para o exercício de 

2015 comandados pelo vice-presidente  

de administração e Finanças  Carlos Be-

zerra Filho e Maria do Socorro Correia, 

Contadora.Seguiu-se  uma avaliação  das 

ações do Programa PRONATEC de 2014 

e o planejamento de ofertas para o 1º Se-

mestre de 2015, pelo Superintendente do 

SENAR/CE, Paulo Helder de Alencar Bra-

ga. Foi apresentado  ainda , o programa 

de Inclusão Digital e a  Programação de 

Reuniões Regionais para planejamento 

das ações do SENAR-CE, para 2015 e do  

do sistema de distribuição dos móveis ce-

didos pelo SEBRAE-CE, por  Carlos Via-

na Freire Júnior ,foi realizada também 

a apresentação  de uma experiência mo-

tivacional promovida pelo Sindicato Ru-

ral de Aurora ,através de seu presidente  

Marcílio Tavares. O evento foi encerrado 

com a Palavra dos Presidentes dos Sindi-

catos Rurais

Presidentes de Sindicatos 

opinam sobre o evento 

“É um evento tradicional para nós eé  

sempre muito bom. No evento nós dis-

cutimos sobre assuntos importantes do 

segmento do agronegócio, e além disso, 

recebemos mais orientações sobre esse 

setor. Debatemos a respeito da seca que 

vem assolando o semiárido, e buscamos 

encontrar mais soluções para que haja 

uma melhor convivência . O resultado foi 

positivo para todos.”

Ocian Dias – Sindicato de Morrinhos

 

“Sempre temos participado dessas  

reuniões do Conselho,nela  expomos 

nossos problemas e buscamos as solu-

ções mais viáveis em relação ao setor. 

Os resultados foram bastante positivos. 

A Faec vem tentando mediar a situação 

da seca do Ceará, e Flávio Saboya e Paulo 

Helder estão traçando soluções para os 

problemas do nosso segmento. A maioria 

é resolvida de forma parcial ou total. Faço 

uma avaliação positiva a respeito desse 

evento.”

Expedito Diógenes – Sindicato de Ja-

guaretama

“A reunião do Conselho de Repre-

sentantes  é algo que fazemos constan-

temente. Foi ótima como de costume. 

Algumas divergências ocorreram, porém, 

o que vale é a intenção de solucionar os 

problemas relacionados ao setor agro-

pecuário. Nossas opiniões são ouvidas e 

levadas em consideração, e isso é o que 

realmente conta para nós.”

Paulo Ercy – Sindicato de Acaraú

A
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COCEPAT tem novo Presidente
O engº agrônomo Carlos Bezerra Filho que já ocupava a função de Diretor Técnico da Cooperativa de Trabalho para 

Prestação de Serviço e Assistência Técnica - COCEPAT assumiu a direção da entidade que até então estava sob o co-
mando do Presidente Luís Augusto de Oliveira Rabelo. Confi ra o que faz a COCEPAT e os planos de sua nova Diretoria.

União Rural: Qual a função da Coce-

pat dentro do Sistema Faec/Senar?

Carlos Bezerra: A Cocepat (Coopera-

tiva de Trabalho para Prestação de Serviço e 

Assistência Técnica Ltda.) criada em 12 de ju-

nho de 1993, com a fi nalidade de dar suporte 

aos treinamentos e curso do Senar-CE, dando, 

assim, oportunidade de muitos técnico de nível 

médio e superior poder trabalhar e contribuir 

com seus  conhecimentos  na formação profi s-

sional dos trabalhadores e produtores rurais 

do Estado do Ceará, proporcionando mais co-

nhecimento e levando tecnologia ao homem do 

campo para que possam enfrentar as adver-

sidades  climáticas tão frequentes em nosso 

Estado , principalmente na região semiárida. 

Portanto, essa parceria entre a Cocepat e o sis-

tema Faec/Senar-CE, já está completando 21 

anos de serviços prestados ao desenvolvimento 

profi ssional e tecnológico do homem do campo, 

com responsabilidade sócio ambiental. 

UR: Quais os seus planos como novo 

Presidente?

CB: Bem, foi muito de repente nossa chega-

da a presidência da Cocepat, estou no 1º manda-

to e ocupava até então o cargo de Diretor Técni-

co e diante do afastamento do Presidente (Luis 

Augusto Rabelo), reza estatutariamente que  

quem assume Presidência,  é o Diretor Técnico, 

e estamos aqui, cheio de planos para que possa-

mos impulsionar juntamente com meus colegas 

diretores (Gerardo Angelim, diretor fi nanceiro 

e Eduardo Magalhães, diretor técnico) o cresci-

mento da nossa Cooperativa, que conta no seu 

quadro de cooperados, com um grande número 

de técnicos capacitados e com muita experiência 

em diversas áreas do setor agropecuário e, espe-

ramos poder continuar com essa forte parceria 

com o Sistema Faec/Senar-ce que já dura 21 

anos e também prestando serviço ao Governo 

do estado através da Secretaria do Desenvolvi-

mento Agrário – SDA. Nos diversos programas 

direcionados aos setor primário entre eles se 

destaca o Programa Água para todos que tive-

mos a satisfação de participar com o trabalho 

de levantamento em mais de 1.100 localidades 

rurais  que estarão em breve recebendo sistemas 

de água simplifi cados (boa parte já funcionan-

do), um trabalho muito importante e com o 

cunho social maravilhoso que deixa todos que 

fazer a cooperativa orgulhosos na contribuição 

e na participação de tão importante programa. 

Tivemos, também, em 2014 a oportunida-

de de participarmos através da SDA, dentro do 

Programa Água para todos, da locação e distri-

buição de mais 28.000 mil cisternas de polie-

tileno em vários municípios do Ceará, levando 

água de qualidade para a população rural do 

nosso Estado, além disso, estamos fechando 

o ano com uma capacitação a 25 técnicos co-

operados, através de uma chamada pública do 

Ministério do Meio Ambiente, onde a Cocepat 

apresentou um projeto e foi classifi cada em 1º 

lugar para poder capacitar esse grupo de téc-

nicos em Manejo Florestal que será feito em  4 

módulos de 40 horas cada iniciando o 1º mó-

dulo agora dias 17 a 21 de novembro de 2014 

sobre a responsabilidade da Empresa Nordeste 

Refl ore que ganhou a licitação para realizar a 

capacitação. Portanto esperamos que em 2015 

a Cocepat possa realizar grandes trabalhos em 
parceria com todas essa Instituições parcei-
ras em prol do desenvolvimento do homem do 
campo especialmente o pequeno e médio pro-
dutor rural e o agricultor familiar.

UR: Que trabalhos a Cocepat faz ou 
pode fazer? 

CB: A Cocepat é uma Cooperativa com 
um grande quadro social entre os vários 
profi ssionais destacamos (engenheiros 
agrônomos, técnicos agrícolas e agrope-
cuários, assistentes sociais, zootecnistas, 
veterinários, tecnólogos em vários segmen-
tos, engenheiros civis, etc. Isso mostra que 
podemos realizar muitos trabalhos em prol 
do Meio Rural Cearense, destacando prin-
cipalmente na área de capacitação (cursos  
e treinamentos) assistência técnica, geore-
ferenciamento, trabalho de sensibilização  
social, gestão ambiental, laudos técnicos e 

avaliações  de imóveis rurais.

Neste momento em que você, deliberadamente, decide afastar-se da Presidência da COCE-
PAT, após presidi-la por nada menos do que, 21 anos, 04 meses e 05 dias, todos os que fazem a 
Diretoria desta entidade, notadamente, os seus colaboradores, servidores da instituição, e por 
fi m o seu contingente de cooperados, sem os quais não seria possível realizar tanto para merecer 
tamanho reconhecimento, vêm prestar-lhe esta simples, porém, singela homenagem pelo seu bri-
lhante, responsável e inimitável trabalho que, ao longo de todo este período, desempenhou, com 
lealdade e competência profi ssional, em prol do desenvolvimento crescente do setor agropecuário 
cearense e, porque não dizer do cooperativismo como um todo.

Teve sua origem profi ssional numa das instituições mais sérias do Brasil, o Ministério da 
Agricultura, onde se aposentou após haver ocupado os mais diversos cargos de direção interna 
daquela entidade.

Ressaltamos que a motivação de sua livre e espontânea vontade em se afastar da Presidência 
da nossa Cooperativa, deixou-nos um tanto perplexos, considerando que a sua profícua atua-
ção junto à COCEPAT, foi por demais coroada de pleno êxito, notadamente, nestes dois últimos 
anos, período em que executamos, a contento, para o Governo do Estado, através da Secretaria 
do Desenvolvimento Agrário – SDA, dois importantes programas, um de concepção de sistemas 
simplifi cados de abastecimento de água, em 137 municípios do Ceará, com a elaboração de 1.107 
projetos, benefi ciando 53.770 famílias rurais e o outro de cadastramento de famílias visando à 
implantação de 35.394 cisternas de polietileno, em 20 municípios cearenses. Reconhecemos que, 
como todos nós, temos motivos justifi cados para adotar as nossas convicções, o nosso colega Luiz 
Augusto, também, usou dessa prerrogativa. Talvez até motivado por uma comoção extrema que o 
nosso homenageado sofreu, recentemente, com a perda repentina de um membro querido de sua 
família, o que ainda lamentamos, mas Deus o vem confortando.

Não conhecemos o colega Luiz Augusto somente durante estes 20 anos que trabalhamos no 
Sistema FAEC/SENAR/COCEPAT. Passamos a conhecê-lo nos idos da década de 1980, quando 
ocupou a Presidência da Companhia de Desenvolvimento da Agropecuária do Estado do Ceará, a 
nossa conhecida CODAGRO, empresa vinculada a então Secretaria de Agricultura e Abastecimen-
to do Estado do Ceará e, nós, na condição de Chefe de Gabinete e Secretário substituto daquela 
Pasta, onde ali permanecemos por 25 anos, tivemos os primeiros contatos com o colega Luiz 
Augusto e,  para felicidade nossa, chegando na FAEC, em 1995, aqui o encontramos, já na Presi-
dência da entidade, ocasião em que nela ingressamos como Diretor Tesoureiro.

Caro Luiz Augusto, fi que ciente de que você não só prestou um extraordinário serviço aos 
cooperados da COCEPAT e ao setor agropecuário cearense, como amealhou novas e sinceras ami-
zades pela sua maneira cordial de tratar com a mais elevada estima a quem quer que seja e, mui 
especialmente, a sua plêiade de amigos e colegas que conquistou durante este longo período. 
Como já dia o grande pensador Augusto Curi: “A vida é um grande espetáculo. Vale a pena vivê-la 
apesar de todas as suas difi culdades. Um vencedor não pode fi car na plateia, tem de estar no 
controle da sua vida”.

Sendo, extraordinariamente, sinceros, queremos, em nome de todos, expressar-lhe a satisfa-
ção da nossa convivência e que Deus o ilumine e proteja, em companhia de seus queridos familia-
res e que, em um determinado dia, poderemos nos encontrar em qualquer lugar, com as graças do 
Pai Eterno. Um abraço de fraternidade!

Gerardo Angelim de Albuquerque - Chefe de Gabinete da FAEC
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O varjotense Lycio Mororó vai receber o prê-
mio de mil reais ao fi car entre os 24 melhores co-
locados do Brasil, e em 1º lugar do Ceará, no 4º 
Concurso Fotográfi co do Sistema CNA/SENAR 
para fotógrafos amadores e profi ssionais, com o 
tema "Jovens rurais no desenvolvimento do agro-
negócio", em um dos setores que mais contribui 
para o crescimento econômico do País.

Lycio Rodrigues Mororó fotografou a ima-
gem em São Benedito, Ceará, no mês de setembro 
de 2014, sendo que a divulgação do concurso foi 
nesta sexta (14/11). Foram mais de mil fotografi as 
inscritas e 24 foram selecionadas, para receber o 
prêmio de R$ 2 mil, para as 12 primeiras coloca-
das, e R$ 1 mil, para as outras 12.

Lycio Mororó tem seu Studio fotográfi co na 
Av. Presidente Castelo Branco, Centro de Varjota. 

Fone: (88) 9714 0613

Varjota ganha prêmio 
fotográfi co da CNA

A foto selecionada: Rosas o melhor presente

VICE PRESIDENTE REGIONAL: JOÃO OSSIAN DIAS (MORRINHOS)  

REGIÃO DE MACIÇO DE BATURITÉ

REGIÃO DO LITORAL LESTE

VICE PRESIDENTE REGIONAL: EDUARDO PEIXOTO ROLA FERREIRA (MARANGUAPE)

VICE PRESIDENTE REGIONAL: LUIS MENDES ANDRADE DE SOUSA LIMOEIRO DO NORTE  

VICE PRESIDENTE REGIONAL DA FAEC: JOSÉ FERREIRA LIMA CEDRO  

MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

BARREIRA ELENEIDE TORRES B. DE 
OLIVEIRA (85) 9207-8450/ (85)9115-5521

BATURITÉ FRANCISCO INÁCIO 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

AMONTADA HUMBERTO ALBANO DE MENEZES (88) 9955-1178/ (88) 9469-0425

ITAPIPOCA ANTÔNIO ALVES AGUIAR (85) 9991-7237/ (88) 9468-9885

MARCO ALEXANDRE MAGNUM LEORNE 
PONTES (88) 9637-0304/ (88)9468-9465

MORRINHOS JOÃO OSSIAN DIAS (88) 9952-1774/ (88)9469-0364

ALCÂNTARA JOSÉ OSMAR LOPES (88) 3640-1180

COREAÚ JOSÉ PINTO DE ALBUQUERQUE (88) 9928-0254/ (88)9468-9802

GRANJA MARIO DAVID FERREIRA DIAS (88) 9993-4447

MASSAPÊ JOSÉ TUPINAMBÁ V. JÚNIOR (88)9955-6915/ (88)9468-9508

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

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

ACOPIARA FCO CHAGAS DE CARVALHO NETO (88) 9908-9299/ (88)9468-9554

CEDRO JOSÉ FERREIRA LIMA (88) 3564-0155/(88)9469-0206

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

PIQUET CARNEIRO FRANCISCO ERIVANDO MAIA (88) 9468-8829/ (88)9469-0355

BANABUIÚ JOSÉ ERNANDO DE OLIVEIRA (88) 9965-0181/ (88)9468-9641

IBARETAMA CARLOS BEZERRA FILHO (85) 9198-9826/ (88)9468-9568

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

MOMBAÇA FRANCISCO DANÚBIO DE ALENCAR (88) 8806-8846/ (88)9469-0244

QUIXADÁ FCO FAUSTO NOBRE FRENANDES (88) 9614-0495/(88) 9468-9492

ARACATI RAIMUNDO NONATO BATISTA DE 
FREITAS (88) 9958-0673/(88) 9468-9888

BEBERIBE RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO (85) 9137-3393/ (85) 9124-8288 

CASCAVEL MANOEL ALVES DE LIMA NETO (85) 9603-9466/ (85)9114-8621

LIMOEIRO DO NORTE LUIZ MENDES DE SOUSA 
ANDRADE (88) 9958-8000/ (88)9468-9873

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

RUSSAS PEDRO MAIA ROCHA JÚNIOR (88) 9902-7106/ (88)9469-0044

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

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

PRESIDENTES DE SINDICATOS RURAIS E VICE-PRESIDENTES REGIONAIS DA FAEC

QUIXERAMOBIM JOSÉ MAURO MAIA RICARTE (88) 8818-0090/ (88)9468-9772

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

SUPERVISORES REGIONAIS
SUPERVISOR REGIÃO FONE

CRATO FRANCISCO FERNANDES FERREIRA (88) 9969-6011/ (88) 9469-0362

LAVRAS DA MANGABEIRA DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER 
FILHO (88) 9963-7449/ (88) 9263-8063

MILAGRES FRANCISCO FÁBIO ALVES BELÉM  (88) 9639-3361/ (88) 9469-0241

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

REGIÃO DO MÉDIO JAGUARIBE

REGIÃO DA IBIAPABA

REGIÃO CENTRO SUL

SOBRAL FRANCISCO REGINALDO ROCHA 
FILHO (88) 9955-7099/ (88) 9447-2784

VICE PRESIDENTE REGIONAL: INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (UBAJARA) 

GUARACIABA DO NORTE JULIÃO FERREIRA SOARES (88) 9904-7336/(88)9469-0177

IBIAPINA JOSÉ NOGUEIRA JÚNIOR (88) 9962-5895

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

VIÇOSA DO CEARÁ WILLAME REIS MAPURUNGA (88) 9237-1085/(88) 9961-9602

REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL

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

TRAIRI JAIME MARQUES NOGUEIRA (85) 9944-7200/ (85) 9444-7240

CARNAUBAL JOSÉ AUGUSTO TAVARES (88) 9701-8304

SENADOR POMPEU JOSIEL BARRETO DA SILVA (85) 9986-4789/ (88)9469-0185

TABULEIRO DO NORTE EDNARD FERNANDES DE ALMEIDA (88) 9913-7270

CRATEÚS ANTONIO NARCELIO DE O. GOMES (88) 9291-4881/ (88)9468-9850

INDEPENDÊNCIA MOACIR GOMES DE SOUSA (88) 9693-8150 (88)9468-9466

MONSENHOR TABOSA FCO DAS CHAGAS FROTA ALMEIDA (85) 8777-4275/ (88)94690518

NOVA RUSSAS EUGÊNIO MENDES MARTINS (85) 9915-5745/ (88) 3672-1231

REGIÃO DO SERTÃO DOS INHAMUNS
VICE PRESIDENTE REGIONAL: MOACIR GOMES DE SOUSA INDEPENDÊNCIA  

TAMBORIL JUSSARA DIAS SOARES (85) 9230-6028/ (88)9469-0037

REGIÃO DO CARIRI
VICE PRESIDENTE REGIONAL: FRANCISCO FERNANDES FERREIRA CRATO   
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INFORME AGROPECUÁRIO
Agropacto discute potencialidades do mercado agrícola Ibiapabano

A
preensão é o mínimo que se 

sente com a visão da agricultu-

ra atual da região da Ibiapaba. 

Penso ser um bom exemplo de que não se 

produz sem investimentos públicos que, 

por sua vez, dependem dos planos do Go-

verno que dependem das lideranças polí-

ticas da região e de bons projetos. Cadê 

os projetos para a região, foram algumas 

das indagações colocadas pelo gerente de 

mercados e produtos agrícolas da Adece, 

Sérgio Baima, e alguns integrantes do 

Pacto de Cooperação da Agropecuária 

Cearense, promovido pela Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado do Ce-

ará - FAEC, no dia 6 de novembro, den-

tro da programação da HORTIFRUTEC 

2014, promovido pelo Instituto Adagri e 

Sindicatos Rurais da Ibiapaba. O superin-

tendente do Serviço Nacional de Apren-

dizagem Rural - Senar-Ce, Paulo Hélder 

Braga abriu o encontro infi rmando que o 

SENAR trabalha diretamente na forma-

ção do produtor rural e tem uma série de 

projetos para oferecer àquela Região. Ele 

anunciou que terá início ainda este ano, 

os trabalhos de Implantação do Centro 

de Excelência em Ovinocaprinocultura, 

com sede em Sobral e o 

início do programa de 

Assistência técnica, ou-

tra modalidade de ação 

do Sistema Faec/Senar a 

partir de 2015. 

Segundo Sérgio Bai-

ma da Agência de Desen-

volvimento do Estado 

a Região da Ibiapaba, 

existem cerca de 100 

mil hectares de produ-

tos agrícolas com 18 mil 

plantados de frutas e hortaliças (dados 

do IBGE). Pode ser ainda ser a maior re-

gião produtora de hortaliças do Ceará e 

ser o maior abastecedor de hortaliças de 

população de Fortaleza (dados da CEA-

SA-CE), enviando produtos também para 

os Estados vizinhos, tem potencial para 

ser muito maior, segundo os próprios 

produtores e técnicos, encontrando-se 

em franco declínio.

O evento contou com a presença do 

Prefeito de Guaraciaba do Norte, Regilval-

do Melo Cavalcante, do Superintendente 

do SENAR - Paulo Helder de Alencar Bra-

ga, do Presidente do Sindicato Rural de 

Ubajara - Inácio Parente, Presidente do 

Sindicato Rural de Guaraciaba do Norte – 

Julião Ferreira, do Sr. Magalhães Triguei-

ro – Articulador do SEBRAE da Região da 

Ibiapaba, José Alves Moreno – Banco do 

Nordeste - BNB, Nelson Silveira – Banco 

do Brasil, Paulo Grangeiro – SEBRAE For-

taleza – Consultor Agronegócio.

 Para a Adece, a região tem história de 

produção de hortaliças desde a década de 

setenta, passando, também, por períodos 

de euforia na produção de café, cana-de-

-açúcar, pimenta do reino, etc. Além dis-

so é, também, o maior produtor de fl ores 

e produtos da fl oricultura do Estado do 

Ceará. No momento, a região passa por 

muitas difi culdades, desde problemas 

operacionais de produção, comercializa-

ção e logística. As estradas não dão con-

ta da produção atual e a falta de água na 

região ultrapassa os problemas conjuntu-

rais causados pelas adversidades climáti-

cas do Estado. Pertencendo a uma bacia 

hidrográfi ca de cerca de 6 mil km², abran-

ge 10 municípios, composto pelas redes 

de drenagem dos rios Pejuaba, Arabê, 

Jaburu, Jacaraí, Catarina, Pirangi, Ria-

cho da Volta, Riacho do Pinga e Inhuçu, 

tem apenas o Açude Jaburu monitorado 

pela COGERH. O principal projeto para a 

região é a construção do Açude Lontras 

(Bacia Poti-Longá), com projeto execu-

tivo do governo do Estado concluído há 

muito tempo, juntamente com um eixo 

de integração com a região, com um in-

vestimento previsto de R$ 354 milhões.

A comercialização agrícola é outro 

grande gargalo, em função da inadequa-

ção atual da CEASA-Ibiapaba (em Tian-

guá), cujas estruturas físicas foram cons-

truídas para funcionar como um pequeno 

mercado expedidor rural em meados da 

década de setenta, encontrando-se pe-

queno e pouco operacional. Segundo 

informações da CEASA-CE, dentro do 

Mercado de Tianguá são comercializadas 

67 mil toneladas/ano e fora do mercado 

(nas imediações) mais 60 mil toneladas, 

necessitando de uma nova CEASA para a 

região, cujo investimento custaria cerca 

de R$ 140 milhões (projeto já elaborado 

pela CEASA-CE). É urgente um projeto 

agrícola integrado para a região, fi naliza 

Sérgio Baima.

HORTIFRUTEC - IV Feira Tecnológica do Agronegócio da Ibiapaba 
discute mercado e inovação tecnológica

No período de 06 a 08 de novembro 

foi realizada em Guaraciaba do Norte - 

CE (maior Centro Olerícola Estadual), a 

IV Feira Tecnológica do Agronegócio da 

Ibiapaba - Hortifrutec 2014, onde foram 

realizadas Ofi cinas - Palestras - Cursos - 

Seminários - Feira- Shows. O evento foi 

uma iniciativa do IDAGRI – Instituto 

de Desenvolvimento do Agronegócio da 

Ibiapaba; em parceria com o SEBRAE, 

ADECE, FAEC/SENAR e Governo Muni-

cipal de Guaraciaba do Norte.

Segundo Inácio Parente, presidente 

do Sindicato Rural de Ubajara, a Hor-

tifrutec abordou 04 painéis temáticos 

compostos, cada um, por 03 palestras 

focadas nos principais eixos da nossa 

cadeia produtiva agropecuária: políticas 

públicas, mercado, inovação tecnológica 

e acesso ao crédito

Durante os dias do evento foram rea-

lizadas as referidas palestras, e a noite foi 

reservada à exposição dos empreendedo-

res e às atrações culturais para o público 

em geral.

A abertura do evento que foi no dia 

06 e contou com a reunião do Agropacto 

Itinerante na Ibiapaba, nas dependências 

do Teatro João Barreto de Guaraciaba do 

Norte, com a palestra de Sérgio Baima, 

Gerente de Mercado e Projetos Agríco-

las da ADECE, que apresentou o tema 

(Espectativas Viáveis para o Desenvolvi-

mento das Potencialidades do Mercado 

Agrícola Ibiapabano. 
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