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FAEC E ASCAJU APRESENTAM REIVINDICAÇÕES AO 
GOVERNADOR PARA MELHORIA DA CAJUCULTURA

AGROPACTO DEBATE 
CONVIVÊNCIA COM A SECA

REPRESENTANTES DA CNA E FEDERAÇÕES RETORNAM 
AO CEARÁ PARA REVER ACORDO COM BNB

Paulo Helder (Senar-Ce), Bruno Lucchi (CNA), Flávio Saboya (FAEC), Luís Sergio e José Vieira (FAERN)

"Estratégia de Convivência com a Seca 
com ênfase para a Pecuária", foi o tema da 
palestra da reunião do Pacto de Cooperação 
da Agropecuária - AGROPACTO, ministrada 
pelo Secretário de Desenvolvimento Agrário, 
Dedé Teixeira, contou também com a presença 
do secretário de Agricultura, Aquicultura e Pesca, 
Osmar Baquit, do secretário - adjunto Euvaldo 
Bringel, além  de diversos representantes do   
segmento agropecuário.
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AGRINHO REÚNE 
COORDENADORES

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana recebeu em audiência no Palácio da 
Abolição, a diretoria Execu  va da Associação dos Cajucultores do Estado do Ceará - ASCAJU, para 
uma apresentação e discussão do plano para a dinamização e desenvolvimento da cadeia produ  va 
do caju.  Es  veram presentes também o Presidente da FAEC, Flávio Saboya e os Secretários da SDA, 
SEAP, e SECITECE e o deputado Manoel Duca, Presidente da Sub-Comissão do Caju na Assembleia..

Governador. Camilo Santana com os Secretários Estaduais, Diretores da Ascaju e Faec
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EXPEDIENTE

João Mar  ns da Silva

REPRESENTANTES DA CNA E 
FEDERAÇÕES RETOMAM ACORDO 
DE COOPERAÇÃO COM BNB

Uma comi  va da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil - CNA, tendo à frente o superintendente 
técnico adjunto Bruno Barcelos Lucchi, o presidente  da 
Comissão Nordeste, José Álvares Vieira,  e Luis Cláudio 
Macedo, ambos da Federação da Agricultura  do Rio 
Grande do Norte - FAERN acompanhados  do Presidente 
da Federação da Agricultura do Ceará, Flávio Saboya , do 
Superintendente do Senar-Ce, Paulo Helder Braga, do  
assessor técnico da CNA,  Edvaldo Brito, par  ciparam no 
dia 3O de março, de uma reunião com o Superintendente 
de Agronegócio  do Banco do Nordeste, Luis Sérgio Farias 
Machado.

Segundo Bruno Lucchi, o obje  vo da visita foi a 
retomada da agenda do convênio de cooperação técnico 
celebrado entre o BNB, a CNA  e o MAPA, no dia 20 de 
novembro do ano passado, visando o fortalecimento 
da agropecuária através de recursos da ordem de 4,5 
bilhões. Deste total R$ 800 milhões foram des  nados ao 
Ceará.

Algumas  ações  já foram implementadas como 
os mu  rões para renegociação de dívidas, onde o 
Ceará, foi o que teve maior par  cipação , realizando 
renegociações em seis municípios: Quixadá, Itapipoca, 
Itapajé, Morrinhos, Marco e Baturité, envolvendo mais 
de 2 mil produtores. Bruno Lucchi disse ainda,  que 
há necessidade de rever algumas ações e colocar em 
prá  ca  outras não menos importantes como a parte de 
capacitação dos produtores  cabendo ao Senar fazer esse 
trabalho e  alguns pontos do plano agrícola de  2015 .

Na ocasião da assinatura do convênio de cooperação 
o presidente do BNB  Nelson Antonio de Sousa disse que 
"essa é a missão do banco, promover a agropecuária 
com compe   vidade". Já o presidente da Faec, Flávio 
Saboya acha que o referido  acordo de cooperação é 
de fundamental importância para que o Sistema Faec/
Senar- CE possa ampliar  sua meta de  capacitação do 
produtor que precisa estar preparado para enfrentar  
as adversidades climá  cas impostas ao Nordeste, sem 
esquecer a questão da renegociação das dívidas, que 
o BNB tem procurado resolver compreendendo o 
momento atual. O Superintendente do Senar-Ce, Paulo 
Helder Braga informou que em 2014, o Senar capacitou 
186 mil produtores e implantou 96 turmas do Pronatec, 
benefi ciando mais de 1.900 produtores.

A coluna Palavra do Presidente neste mês, destaca uma entrevista do 
Presidente da CNA sobre o lançamento do Programa Nacional de Proteção 
às Nascentes.

CNA LANÇA PROGRAMA NACIONAL DE 
PROTEÇÃO ÀS NASCENTES

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
lançou no dia 22 de março úl  mo fi ndo, em Brasília (DF), o 
Programa Nacional de Proteção de Nascentes, cuja inicia  va faz 
parte das celebrações do Dia Mundial da Água, comemorado 
na mesma data. A meta é proteger mil nascentes neste ano em 
todo o país nas áreas rurais. 

Com o tema “Proteja uma nascente em um dia”, a CNA 
reafi rma, por meio desta e de outras ações, a preocupação do 
setor agropecuário com a qualidade da água e a preservação 
da biodiversidade brasileira. A preservação das nascentes e dos 

olhos d’água é essencial para atender às necessidades do campo e dos centros urbanos, tanto para o 
consumo quanto para a produção de alimentos.

A ideia é mostrar à sociedade brasileira que a conservação das centenas de milhares de nascentes 
em todo o Brasil é possível. Basta apenas seguir cinco passos. O primeiro passo é iden  fi car o  po 
de nascente, entre três existentes: nascentes de fundo de vale, nascentes de encosta e nascentes de 
contato.

O passo seguinte é cercar a nascente para protegê-la. Depois, é necessário limpar a área para não 
obstruir o curso natural da água. A conservação do solo é outra etapa fundamental deste processo para 
evitar a erosão, promovendo a infi ltração da água e evitando o soterramento da nascente. Por úl  mo, 
o replan  o de espécies na  vas, pois a proteção do solo com vegetação própria de determinada região é 
uma das formas mais efi cientes de proteção da nascente.

“Ao seguir corretamente estes passos, estaremos conservando a qualidade da água, evitando o 
desgaste do solo e promovendo a recarga dos aquíferos, que são as fontes de água para as nascentes”, 
destaca Nelson Ananias, assessor técnico da CNA.

Sobre o assunto, o Presidente da CNA, João Mar  ns da Silva Júnior, em entrevista concedida à 
imprensa destacou que, o lançamento do aludido Programa faz parte das celebrações do Dia Mundial da 
Água, afi rmando que a meta é proteger mil nascentes neste ano em áreas rurais de todo o País. 

Durante a aludida entrevista, João Mar  ns respondeu as seguintes perguntas: 

P: Por que a CNA está lançando o Programa de Proteção às Nascentes? 
R: O produtor rural é um dos mais preocupados com a conservação da água, porque a água de qualidade 
irá garan  r produção de qualidade, permi  ndo que os brasileiros tenham à mesa alimentos saudáveis 
e seguros para o consumo. Assim, para manter os nossos mananciais de água, um dos nossos maiores 
patrimônios, precisamos proteger os locais de onde vêm a água que u  lizamos para produzir e para 
beber, que são as nascentes. O evento foi realizado em Brasília, no Parque Olhos D’água, local que tem 
uma das nascentes mais importantes da capital federal. 

P: Qual o obje  vo do programa? 
R: Queremos mobilizar e sensibilizar não apenas quem vive no campo mas, também, a população das 
grandes cidades sobre a importância estratégica de se proteger nossas nascentes. A meta do programa, 
para este ano, é garan  r a preservação de mil nascentes nas áreas rurais do país. Assim, estaremos 
preservando não apenas nossa água mas, também, nossos rios, nosso solo e nossa biodiversidade, que 
é uma das mais ricas do mundo. 

P: O que é preciso fazer para proteger nossas nascentes? 
R: É um processo muito simples. Basta seguir apenas cinco passos. O primeiro deles é iden  fi car o  po 
de nascente. Depois, cercar a nascente para protegê-la e limpar a área em sua volta, para não obstruir o 
curso natural da água. Após estes três procedimentos, a próxima etapa é conservar o solo da nascente 
e, assim, evitar desgaste e erosão. E, por úl  mo, fazer o replan  o de espécies na  vas. Proteger o solo, 
mantendo a vegetação  pica de cada região, é uma das formas mais efi cientes de garan  r a nascente. 
Quem foi ao lançamento recebeu material informa  vo e assis  u a uma demonstração prá  ca sobre 
como proteger as nascentes.
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CEARÁ SUINOCULTURA: D I S C U T E P A N O R A M A 
D O CONSUMO E REGULARIZAÇÃO 
AMBIENTAL

A Suinocultura será um dos sete segmentos deba  dos no XIX 
SEMINÁRIO NORDESTINO DE PECUÁRIA – PECNORDESTE 2015.  A parceria 
do Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura (PNDS) com 
a Associação de Suinocultores do Ceará (ASCE), Associação Brasileira de 
Criadores de Suínos (ABCS) o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE (CEARÁ E NACIONAL), Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado do Ceará (FAEC) e Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR/CE), leva para uma das maiores feiras do nordeste, palestras 
técnicas, a Vitrine da “Carne Suína e Sabores Nordes  nos”, que por meio 
desta serão realizadas aulas show de demonstração dos diferentes cortes 
suínos e ofi cinas gastronômicas, onde esses cortes serão transformados 
em deliciosas receitas do co  diano cearense. Além disso, se fará presente 
o famoso estande Boteco Suíno, onde serão degustados pe  scos à base 
de carne suína, promovendo o encontro entre lideranças do setor.

Para o presidente da Associação de Suinocultores do Ceará – 
ASCE,  Paulo Helder Braga, o Pecnordeste é uma oportunidade de levar 
conhecimento técnico e capacitação aos produtores de suínos, estudantes 
e profi ssionais da área, além de divulgar as diversas e inúmeras ações 
realizadas pelo Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura no 
estado do Ceará.

Programação

O evento se iniciará na terça-feira, dia 16 de julho, às 09hrs com 
a cerimônia de Solenidade de Abertura. A tarde,a par  r das 14hrs 
acontecerão as palestras técnicas:  “Panorama da suinocultura brasileira” 
e “Principais mitos que afetam o consumo de carne suína no Nordeste”.

No dia seguinte, 17, a par  r das 8h30, acontecerão as  palestras 
“Cadastro Ambiental Rural (CAR) obrigatório - procedimentos e prazos”, 
“Regularização ambiental na suinocultura” e, “Produção Sustentável 
e Econômica de suínos - u  lização de Biodigestores” .No período da 
tarde, os temas abordados serão “A importância da gestão de dados na 
suinocultura” e “A importância da gestão de dados na suinocultura”.

No dia 18, a par  r das 8h30, serão apresentadas “Alterna  vas 
alimentares adaptadas à caa  nga (leucena e palma)”, “Conforto animal 
e ambiência na suinocultura” e “Desafi os reprodu  vos da fêmea suína”. 
Já no período da tarde, a palestra apresentada será “Principais medidas 
sanitárias preven  vas em uma granja de suínos - Abordando medidas 
simples e prá  cas”.

Também nos dias 17 e 18, serão realizadas no período tarde e noite, 
as Ofi cinas de Cortes Suínos e Gastronômicas na Vitrine “Carne Suína e 
Sabores Nordes  nos” e o estande Boteco Suíno permanecerá funcionando 
durante todo o evento.

PECNORDESTE TERÁ GALERIA DE 
GARANHÕES DA RAÇA QUARTO DE MILHA 

Este ano, a coordenação do  XIX Seminário Nordes  no de Pecuária 
- Pecnordeste que se realizará de 16 a 18 de junho próximos,no Centro 
de Eventos do Ceará, resolveu apoiar os criadores cearenses de cavalo 
da raça  quarto de milha, que montarão uma galeria de 10 garanhões - 
animais de alta linhagem, dentro do evento.Todos  os dias a par  r  das 18 
horas , os animais farão uma apresentação para o público no picadeiro 
que será montado no estacionamento do Centro de Eventos, fi cando 
aberto à visitação durante todo o dia. 

.A par  cipação dos criadores se dará através da ACEQM - Associação  
Cearense de Cavalo Quarto de Milha, com o apoio do Núcleo  Cearense 
de Cavalos de Trabalho - NCCT e da Associação Cearense de Vaqueiros 
Amadores. Nesse sen  do, um grupo de criadores, tendo à frente 
os empresários  Paulo Sérgio Galvão Vale, Leonardo de Freitas e 
Paulo Helder Filho , esteve no úl  mo dia 31, na sede da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, Faec, onde foram recebidos 
pelo coordenador geral do Pecnordeste ,Paulo Helder de Alencar Braga 
e pelo coordenador da comissão técnico- cien  fi ca, Eduardo Queiroz, 
quando fi cou acertada a  parceria .

"Esta será uma das novidades do Pecnordeste deste ano  mostrando 
a  importância  e a força do segmento de Equinocultura que cresceu 
muito no nosso Estado, principalmente a raça quarto de milha,   onde 
o Ceará no  cenário nacional é o segundo  Estado  que mais compra 
cavalos  dessa espécie, só perdendo para o Estado de São Paulo, disse o 
coordenador geral do evento, Paulo Helder de Alencar Braga. .

Segundo os criadores da ACEQM  o  Ceará possui hoje  um plantel 
de aproximadamente  três mil cavalos  quarto de milha e cerca de 500 
criadores, reunidos  em pelo menos quatro associações.

O cavalo dessa raça tem origem nos Estados Unidos , uma altura 
de 1,60 metros e pelagem com todas as cores simples, o sucesso da 
raça se deve à sua personalidade : é acostumado a prestar atenção aos 
movimentos do gado , o cavalo se tornou muito sensível  aos comandos 
do homem. No Ceará, segundo o criador Paulo Helder Filho é muito 
usado para vaquejada, corrida e prova de três tambores. 

O Ceará e o segundo estado que mais compra este  po de cavalo

Coordenadores do Pecnordeste recebem criadores de Quarto de Milha

IV ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 

Pelo quarto ano consecu  vo o Seminário Nordes  no de Pecuária-   
Pecnordeste, promovido pelo Sistema Faec/Senar/Sebrae-Ce/, realizará 
o Encontro dos Secretários Municipais de Agricultura, cuja coordenação 
está a cargo do Presidente do  Conselho Estadual de Secretários Munici-
pais  de Agricultura (COMDETEC, Engº agrônomo Hélio Chaves Bastos.

A abertura  do Encontro será no dia 16, às 14 hs, no Auditório 10 – 
Mezanino -  pelo presidente do COMDETEC, seguindo-se uma palestra  
sobre  Programas e Projetos para os Municípios Cearenses, a cargo do 
Secretário de Desenvolvimento Agrário, Dedé Teixeira. .A par  r das. 15 
hs,  haverá uma segunda palestra com o tema  "Norma  vas para o uso 
correto dos equipamentos doados as prefeituras municipais pelo PAC 
2" e a par  r das   15h50min  nova palestra ainda sobre  Programas e 
Projetos para os Municípios Cearenses, fi nalizando com um debete, a 
par  r das 16 h29min. 

PECNORDESTE 2015

Boteco do Suíno: sucesso total no PEC
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Ações do SENAR-CE 2015

SENAR-CE REÚNE COORDENADORES PARA PLANEJAMENTO 
DO PROGRAMA AGRINHO 2015 NOS MUNICÍPIOS

Superintendente do Senar-Ce, Paulo Helder e a Coordenadora de Promoção Social, Kelly Claúdio  

Coordenadores Municípais do Agrinho

O Senar-Ce promoveu na sexta-feira 27 
de março, o Encontro dos Coordenadores 
Municipais do Agrinho, com o obje  vo de discu  r 
a metodologia dos projetos e os formulários de 
avaliação para o ano de 2015. Este ano além dos 
40 municípios que já par  cipam do programa, 
mais cinco municípios irão fazer parte do projeto: 
Jaguaribe, Saboeiro, Iguatú, Corearú e Mauri  

O superintendente do Senar-Ce, Paulo Helder 
de Alencar Braga, abriu o evento alertando 
a importância do Agrinho para os jovens e 
destacando o tema: "Viver Bem no Semiárido", 
um programa lançado pelo Senar Nacional que 
divulga as ações exitosas do campo. “O Agrinho 
é importante para a sociedade, vamos levar o 
programa ao conhecimento da população através 
do Pecnordeste que se realizará de 16 a 18 de 
junho próximos no Centro de Eventos do Ceará e 
concentra um grande número de pessoas. É bom 
que os polí  cos também conheçam o projeto, pois 
muitos deles não sabem o quanto é importante 
esse programa para as crianças do meio rural”, 
ressaltou Paulo Helder.

ENCONTRO SOBRE O 
PROGRAMA SINDICATO 
FORTE NO DIA 16 DE ABRIL

O Senar-CE promoverá no próximo dia 16 de 
abril, um encontro com funcionários da Federação 
e alguns Presidentes de Sindicatos Rurais para 
discu  r a implantação do Programa Federação 
Forte, Senar Forte, Sindicato Forte lançado pela 
CNA no dia 25 de fevereiro deste ano.

O Superintendente do SENAR-CE, Paulo Helder 
de Alencar Braga e o Presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC, 
Flávio Saboya, par  ciparam no úl  mo dia 25 de 
fevereiro do lançamento do referido programa, 
lançado em Brasília pelo Presidente da CNA, João 
Mar  ns.

A reunião contou com a presença dos 
Presidentes de Federações e Superintendentes 
Regionais do SENAR de oito estados do Norte e 
Nordeste, onde foi apresentado um projeto de 
nivelamento com vistas ao fortalecimento das 
Federações com o Senar nas Regiões que contam 
o menor número de produtores e menores 
recursos, afi m de diminuir as diferenças entre 
as federações com maior poder de arrecadação 
como são os casos das en  dades da região Sul, 
Centro-Oeste e Sudeste.

SENAR NACIONAL UTILIZA VIDEOCONFERÊNCIA COM ESTADOS 
PARA DEFINIR O PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO DE 2015

O Agrinho é um programa educa  vo, 
inovador e mo  vador do Senar-Ce, que promove 
a par  cipação de alunos de escolas públicas 
estaduais e municipais da zona rural, premiando os 
melhores trabalhos divididos em três categorias: 
Município Agrinho, Redação e Desenho. O projeto 
também premia os professores no quesito 
Experiência Pedagógica.

Ano passado o Agrinho contou com a 
par  cipação de 186.987 alunos de 1.571 escolas 
públicas de 40 municípios. Este ano em sua 13ª 
edição, o evento pretende ampliar o número de 
par  cipantes com a integração dos cinco novos 
municípios.

O Senar nacional promoveu no úl  mo  dia 30 de março, uma nova vídeoconferência cujo tema  foi a  planilha 
de resultados da mobilização e formar os próximos  passos  para con  nuar envolvendo a todos no processo 
de mobilização.  Essa é a terceira vídeoconferência  e  o obje  vo é  usar esta ferramenta da comunicação para 
agilizar as ações  e  chegar as  melhores prá  cas no Brasil, segundo informaram os palestrantes.

A equipe do Departamento de Programação e Planejamento - DEPP, do Senar , com sede em  Brasília, é a 
responsável pela formatação do trabalho e  segundo eles,isso  vai  permi  r um inventário riquíssimo que visa 
disseminar as boas ações e corrigir as que não estão tendo bons  resultados com impacto  grande, médio e  
pequeno. 

Segundo informaram através da vídeoconferência o próximo passo será fazer uma pontuação dos 
resultados das respostas  dos relatórios de cada estado. Na úl  ma etapa foi avaliada a qualidade da mobilização, 
por cada superintendente. O  Senar-Ce através do Superintendente Paulo Helder Braga, disse que já enviou sua 
planilha  Estamos vivenciando um  novo momento  para chegar a um obje  vo maior,que é a efi cácia da nossa 
prestação de serviço ao produtor rural, disse Paulo Helder.

Par  ciparam da vídeoconferência do Ceará, além do Superintendente Paulo Helder Braga, o coordenador  
técnico Eduardo Queiroz, a coordenadora de Promoção Social, Kelly Claúdio Jorge Prado, Coordenador interino 
de Supervisão  e os técnicos  do Senar, Anisio  Carvalho e  Sérgio Oliveira.
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CEARÁ

Gov. Camilo Santana, Presidente da Ascaju Franzé Sousa e os Secretários Dedé Teixeira e Inácio Arruda

PRODUTORES DE CAJU PEDEM APOIO DO GOVERNO
PARA INCREMENTAR CULTURA NO ESTADO 

O governador do Estado do Ceará, Camilo 
Santana recebeu em audiência em seu 
gabinete no Palácio da Abolição, a diretoria 
Execu  va da Associação dos Cajucultores do 
Estado do Ceará -ASCAJU, fi liada a Federação 
da Agricultura e Pecuária do Ceará - FAEC , 
para uma apresentação e discussão do plano 
para a dinamização e desenvolvimento da 
cadeia produ  va do caju. Entre as principais 
solicitações estão: parcelamento das dívidas 
dos Cajucultores, incluindo o Programa de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar ( Pronaf) 
e do Fundo de Inves  mento do Nordeste (FNE). 
Além disso a expansão de  programas  para o 
melhor aproveitamento do pedúnculo do caju e 
ainda a regulamentação do Funcaju, criado pela 
Presidente Dilma  Rousseff  em 2013. 

Durante a audiência,  o presidente da 
ASCAJU ,Francisco José de Sousa e o Diretor 
Wagner Jucá, solicitaram ao chefe do execu  vo 
estadual empenho junto ao governo federal ,no 
sen  do de que não apenas  as dívidas recebam 
maior parcelamento, como também haja 
programas que tornem o setor mais produ  vo 
e rentável para a economia do Estado. Wagner 
Jucá ,lembrou que o segmento tem um potencial 
que ainda é muito pouco aproveitado .Afora a 
amêndoa ,com boas vendas nas exportações, 
o pedúnculo poderia ser melhor aproveitado 
pela indústria ,tanto para a produção de polpas, 
sucos, cajuínas e até mesmo para derivados 
de fi bra, haja vista o alto teor que o pedúnculo 
detém. 

Para maximizar o aproveitamento 
do pedúnculo do caju. são lembrados 30 
projetos pilotos para instalação de unidades 
agro-industriais, aproveitando os tecnólogos 
formados nas Escolas Técnicas, aumentando 
a rentabilidade e agregando valor à produção 
com a fabricação do melaço. Outro projeto 
reivindicado foi com relação à implantação 
de um programa para projeto de irrigação 
na cultura do cajueiro anão precoce para 
possibilitar a oferta , ao longo do ano, a exemplo 
de outras fru  feras para atendimento de caju na 
mesa e suprir as necessidades da agroindústria 
em geral. 

Outro pleito ressaltado, dentre outros 
constantes do documento entregue ao 
governador, requer um plano de marke  ng 
com ênfase na divulgação para o consumo 
nas ins  tuições governamentais, restaurantes, 
hotelaria, nos eventos ins  tucionais e população 
em geral, visando a  consolidar o consumo dos 
produtos advindos do caju. 

A reunião da ASCAJU contou com o apoio 
do  presidente da Sub-Comissão da Cajucultura 
da Assembleia,  deputado estadual Manoel  
Duca( Duquinha), estando presente também, o 
secretário da SDA, Dedé Teixeira, o secretário da 
SEAP, Deputado Osmar Baquit, do secretário de 
Ciência e Tecnologia. Inácio Arruda, o presidente 
da Faec, Flávio Saboya, o presidente da ASCAJU, 

Francisco José Ribeiro, o vice- presidente 
Wagner Jucá,   representantes da Embrapa, 
Emarterce, e  FUNCAP. 

                     
O presidente da Faec, Flávio Saboya disse 

que o governador Camilo Santana recebeu a 
comi  va com muita recep  vidade demonstrou 
disposição em apoiar a ASCAJU, que na ocasião 
entregou ao governador uma carta contendias 
solicitações e sugestões para a solução dos 
problemas rela  vos ao endividamento dos 
Cajucultores , aproveitamento do pedúnculo do 
caju, ampliação dos programas governamentais 
como o de subs  tuição de copa, distribuição de 
mudas de cajueiro anão precoce, adubação e 
correção de solo, assistência técnica específi ca 
para a cultura do caju, plano de marke  ng para 
produção e consumo do caju e seus derivados, 
e a realização de seminários regionais no Estado 
para integração das ins  tuições que trabalham 
no agronegócio do caju junto aos Polos da 
Cajucultura no Estado do Ceará. 

de fi bra, haja vista o alto teor que o pedúnculo 
detém. 

O SENAR ATRAVÉS DE 
SEUS PROGRAMAS DE 
CAPACITAÇÃO OFERECE 
CURSOS DE UTILIZAÇÃO DO 
PEDÚNCULO DO CAJU, TENDO 
DESENVOLVIDO INCLUSIVE O 
HAMBURGUER  DE CAJU.

A FORÇA DA CAJUCULTURA NO CEARÁ 

• A CASTANHA DO CAJU DETÉM O SEGUNDO 
LUGAR NO RANKING DAS EXPORTAÇÕES 
CEARENSES. 
• O SETOR DA CAJUCULTURA É RESPONSÁVEL 
POR  GERAR 120 MIL EMPREGOS DIRETOS 
• E MAIS DE 18 MIL SOMENTE DA INDÚSTRIA

FAEC PRESENTE 

OUTROS PLEITOS
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SECRETÁRIO APRESENTA PROJETO "PIPA BOI" E  FAEC PEDE 
SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS

"Estratégia de Convivência  com a Seca com 
ênfase para a  Pecuária",  foi o tema da palestra da 
reunião do dia 10/03 do Pacto de Cooperação da 
Agropecuária - AGROPACTO, ministrada pelo Secretário 
de Desenvolvimento Agrário  Dedé Teixeira ,contando 
também com a presença do secretário de Agricultura, 
Aquicultura e Pesca, Osmar Baquit, secretário - adjunto 
Euvaldo Bringel, além  de diversos representantes do 
segmento agropecuário  como Presidentes  de Sindicatos 
Rurais,Associações  de  Criadores , BNB, BB,  Delegacia do  
Ministério da Agricultura e Pecuária, Sebrae, Ematerce, 
Ins  tuto Agropolos, entre outros.

 Preocupado com essa situação o governador 
criou um grupo de trabalho coordenado pela Seplag, 
e segundo o secretário este Plano "  é uma ferramenta 
importante para que possam ser pactuadas as 
parcerias," O secretário fez questão de ressaltar que as 
propostas do segmento agropecuário foram elaboradas 
com a par  cipação da Faec e Fetraece, dentro da visão 
do governo Camilo Santana de dialogar com todos os 
segmentos da sociedade. Ele considerou o Agropacto,"  o 
mais legí  mo fórum de discussão de polí  cas para estes 
segmentos", garan  ndo que não somente os pequenos, 
mas os médios produtores serão benefi ciados com as 
ações.

  O coordenador do Agropacto e presidente da FAEC, 
Flávio Saboya presidiu a reunião e apresentou duas 
reivindicações: a suspensão de todas as renegociações 
que ocorreram a par  r da seca de 2012, para que 
tenham o início de pagamento somente no fi nal dos 
contratos,  cuja solicitação já encaminhou à  CNA e  esta 
, ao Ministério da Fazenda. Segundo ele, muitas dívidas 
já estão se vencendo agora em 2015. A outra solicitação, 
foi para que o Governo adquira todo o leite produzido no 
Estado pelo programa Fome Zero, acabando com uma 
portaria que determina a venda de apenas 21 litros por 
produtor, esta reivindicação foi colocada na reunião pela 
produtora rural Ana Maria Carneiro Lima, do município 
de Quixeramobim, que estava presente no Agropacto e  
foi aplaudida pelos presentes. O Ceará produz hoje 100 
mil litros de leite/ dia.

PRINCIPAIS AÇÕES

O secretário Dedé Teixeira apresentou as principais 
ações em desenvolvimento no Estado dentro do Plano 
de Convivência com a Seca, e as ações que ainda 
pretende desenvolver voltadas especifi camente para a 
pecuária, como:

1 - Liberar as fronteiras do Estado para saída do rebanho 
sem pagamento de ônus. Este seria pago em caso de 
não retorno dos animais em até um ano, podendo ser 
prorrogado;
2 - Realizar trabalho integrado entre as Secretarias 
Estaduais de Agricultura e Federações de Agricultura, 
assim como Federação dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras da Agricultura no sen  do de recepção 
dos animais, bem como abrir espécie de leilões (Bolsa 
de Mercadoria), ou arrendamento, aproximando 
compradores e vendedores ou arrendatários;
3 -  Levantar na Secretaria Estadual de Recursos Hídricos o 
que se poderá ter de água para a produção de forragem;
4 - Ar  cular responsáveis pela gestão dos perímetros 
irrigados que ainda tenham a possibilidade de irrigação 
para formalizar parcerias para a produção de forragens, 
especialmente milho, sorgo e capim elefante;

5 - Viabilizando-se esta parceria serão fi rmados contratos 
com os produtores de forragem assegurando-se os 
preços de aquisição bem como a comercialização para 
os pecuaristas do Estado do Ceará;
6 - Criar e/ou implementar uma Linha de Crédito 
Emergencial para aquisição de forragem, construção 
de poços pelos agricultores (as) familiares,  pequenos e 
médios produtores.  O Governo do Estado e Prefeituras 
Municipais poderiam colaborar nessa a  vidade com a 
gerência e apoio logís  co no transporte da forragem, 
estudos geo  sicos, cessão de perfuratrizes e instalação 
dos poços;
7 - Firmar parceria com o Ministério da Integração e/
ou da Agricultura, e/ou Desenvolvimento Agrário, e/ou 
Desenvolvimento Social, para implementação do PAA 
Forragem;
8 - Incrementar a linha de crédito especial já aprovada 
pelo Banco do Nordeste do Brasil para a a  vidade 
Produtor de Forragem;
9 - Prorrogar as dívidas renegociadas anteriormente, 
bem como as vencidas e as vincendas em 2015;
10 - Publicar resolução permi  ndo que os agricultores 
que  nham amparo legal para renegociar suas dividas 
em 2014 e não o fi zeram por falta de no  fi cação do 
agente fi nanceiro;
11 - Incrementar campanha educa  va no Estado para os 
agricultores familiares, pequenos e médios produtores 
u  lizarem outras alterna  vas para a produção de reserva 
estratégica, a exemplo de produção de feno, forragem 
hidropônica e hidrólise da palhada, dentre outras;
12 - Implantar um projeto de incen  vo à u  lização dos 
subprodutos produzidos na propriedade e/ou indústrias 
(pedúnculo do caju, parte aérea da mandioca, restolhos 
de culturas, caroço de algodão, polpa da cevada, bagaço 
de cana);
13 - Es  pular como meta a manutenção de 60% das 
matrizes bovinas – 480.000 animais, e 60% do rebanho 
ovino – 450.000 animais e 60% do rebanho caprino – 
240.000 animais;
14 - Viabilizar o projeto PIPA BOI com o obje  vo de 
efe  var o fornecimento de água aos animais;
15 - Instalar viveiros de mudas de essências na  vas 
priorizando as espécies que tem potencial forrageiro e 
apícola, em parceria com as prefeituras;
16 - Liberação dos recursos aprovados pela bancada 
federal para implantação de 1.000 km de energia 
trifásica;

17 - Viabilizar fontes alterna  vas para produção e 
comercialização de energia elétrica pelos agricultores 
familiares, pequenos e médios produtores;
18 -  Criar o Seguro Para a Reserva Alimentar Animal no 
período de seca, (adaptação do modelo Garan  a Safra 
concebido no Ceará);
19 - Intensifi car a implantação do Serviço de Inspeção 
Municipal – SIM, obje  vando a melhor operacionalização 
dos Programas de Compras Governamentais;
20 - Viabilizar a Assistência Técnica e Extensão Rural para 
o apoio aos agricultores familiares, pequenos e médios 
produtores na implementação dessas ações. Para tanto 
recorrer aos Ministérios no sen  do de abertura de 
editais ou chamadas públicas para a contratação dos 
técnicos;
21 - Criar um Comitê interins  tucional para acompanhar 
e monitorar as ações programadas para apoio a pecuária 
cearense.

                                        NOVAS AÇÕES 

 A SDA informou também que dentro do Plano de 
Convivência com a Seca já foi solicitado: 
- 388,792 mil toneladas de caroço de algodão;
- 441,968 mil de milho, para o setor de mandiocultura, 
para manutenção de casas de farinha;
-  a produção de mel para 3.416 produtores;
-  a construção de  779 barragens subterrâneas que serão 
construídas com o DNOCS;
-  809 kits de irrigação para 2  hectares;
- e o programa irrigação na minha propriedade, com 
distribuição 1.383 kits de um hectares;
-  30 unidades de produção de semente de palma;
- 230 projetos produ  vos do Fida, em 31 municípios, e 
600 comunidades, envolvendo 94 milhões de dólares 
nestas 600 comunidades;
- garan  a safra, benefi ciará 334.113 produtores 
credenciados, ampliando de 5 para,12 parcelas, 
envolvendo recursos da ordem de 283 milhões de reais;
- O projeto de caprinocultura leiteira, atenderá a 330 
famílias, com a aquisição de 5.280 animais,- - ampliar 
o leite Fome  Zero (hoje o Estado tem disponibilidade 
de comercializar mais de mil litros/leite/ dia), mas  só 
comercializa a metade.

Deputado Osmar Baquit, Pres. da FAEC Flávio Saboya e o Secretário da SDA, Dedé Teixeira



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: RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO (BEBERIBE)

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

VICE PRESIDENTE REGIONAL: EXPEDITO DIÓGENES FILHO (JAGUARETAMA)

VICE PRESIDENTE REGIONAL: JOSÉ FERREIRA LIMA (CEDRO)

MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

BARREIRA ELENEIDE TORRES B. DE OLIVEIRA (85) 9228.8032/ (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

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

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

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) 9223.0282/ (88) 9469-0048

MOMBAÇA FRANCISCO DANÚBIO DE ALENCAR (88) 8806.8846/ (88) 9469.0244

ARACATI NORMANDO DA SILVA SOARES (88) 9652.5699/(88)8811.2768

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

CASCAVEL PAULO HELDER DE ALENCAR 
BRAGA FILHO (85) 9933.0204/ (85) 9114.8621

LIMOEIRO DO NORTE LUIZ MENDES ANDRADE DE SOUSA (88) 9958.8000/ (88) 9468.9873

MORADA NOVA FCO EDUARDO B.DE LIMA JUNIOR (88) 9736.8919/ (88) 9469.0184

JAGUARETAMA EXPEDITO DIÓGENES FILHO (85) 9945.1644/ (88) 9469.0069

PRESIDENTES DE SINDICATOS RURAIS E VICE-PRESIDENTES REGIONAIS DA FAEC

QUIXADÁ FCO FAUSTO NOBRE FRENANDES (88) 9614.0495/ (88) 9468.9492

REGIÃO DO CARIRI
VICE PRESIDENTE REGIONAL: FRANCISCO FERNANDES FERREIRA (CRATO)

SUPERVISORES REGIONAIS

DORIMEDONTE 
TEIXEIRA FERRER FILHO CARIRI E CENTRO-SUL (88) 9963.7449 

AURORA 
MARCÍLIO ROBERTO 
MACEDO TAVARES 

(88) 3543.1438/ 
(88) 9998.7374

CRATO FRANCISCO FERNANDES 
FERREIRA

(88) 9969.6011/ 
(88) 9469.0362

EMERSON PINTO 
MOREIRA NORTE / LITORAL OESTE (88) 9928.0301

EXPEDITO DIÓGENES 
FILHO

MÉDIO JAGUARIBE / SERTÃO 
CENTRAL (88) 9469.0069

LAURO RAMOS 
TORRES DE MELO 
FILHO

MACIÇO DE BATURITÉ 
CENTRAL E MÉDIO E BAIXO 
JAGUARIBE

(88) 9953-5382

SUPERVISOR REGIÃO FONE

REGIÃO DO MÉDIO JAGUARIBE

REGIÃO CENTRO-SUL

VICE PRESIDENTE REGIONAL: INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (UBAJARA)

REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL
VICE PRESIDENTE REGIONAL: FRANCISCO ALMIR FRUTUOSO SEVERO (MADALENA)
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HORIZONTE FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA 
(FRANZÉ) (85) 8761-0273/ (85) 3336-6098

REGIÃO DO LITORAL OESTE

AMONTADA HUMBERTO ALBANO DE MENEZES (88) 9955.1178/ (88) 9469.0425

ITAPIPOCA ANTÔNIO ALVES AGUIAR (85) 9991.7237/ (85) 9468.9885

MARCO ALEXANDRE MAGNUM LEORNE 
PONTES (88) 9637.0304/ (88) 9468.9465

MORRINHOS JOÃO OSSIAN DIAS (88) 9952.1774/ (88) 9469.0364

TRAIRI JAIME MARQUES NOGUEIRA (85) 9944.7200/ (85) 9444.7240

VICE PRESIDENTE REGIONAL: JOSÉ PINTO DE ALBUQUERQUE (COREAÚ)

ALCÂNTARA JOSÉ OSMAR LOPES (88) 9469.4612 / (88) 3640.1180

COREAÚ JOSÉ PINTO DE ALBUQUERQUE (88) 9928.0245/ (88) 9468.9802

GRANJA MÁRIO DAVID FERREIRA DIAS (88) 9993.4447/ (88) 9217.7649
MASSAPÊ JOSÉ TUPINAMBÁ V. JÚNIOR (88) 9955.6915/ (88) 9468.9508

MORAÚJO ELDER ALBUQUERQUE AGUIAR (85) 9202.3797/ (85) 9293.2184

REGIÃO NORTE

SANTANA DO ACARAÚ PAULO ERCY ARAÚJO (85) 9988.6194/ (88) 9469.0530

SOBRAL FRANCISCO REGINALDO ROCHA 
FILHO (88) 9955.7099/ (88) 9447.2784

REGIÃO DA IBIAPABA

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) 9468.9466

QUIXERAMOBIM JOSÉ MAURO MAIA RICARTE (88) 8818.0090/ (88) 9468.9772

SENADOR POMPEU JOSIEL BARRETO DA SILVA (85) 9986.4789/ (88) 9469.0185

REGIÃO DO BAIXO JAGUARIBE

RUSSAS PEDRO MAIA ROCHA JÚNIOR (88) 9450.2819/ (88) 9469.0044

TABULEIRO DO NORTE EDNARD FERNANDES DE ALMEIDA (88) 9913.7270

SOLONÓPOLE JOSÉ ALBERTO PINHEIRO (85) 9771.9658 / (88) 9468.9768

PIQUET CARNEIRO FRANCISCO ERIVANDO MAIA (88) 9468.8829/ (88) 9469.0355

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

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) 9469.0518

AURORA MARCÍLIO ROBERTO 
MACEDO TAVARES (88)3543.1438/ (88) 9998.7374NOVA RUSSAS EUGÊNIO MENDES MARTINS (85) 9915.5745/ 

(88) 3672.1231 

TAMBORIL JUSSARA DIAS SOARES (85) 9230.6028/ 
(88) 9469.0037 

LAVRAS DA 
MANGABEIRA 

DORIMEDONTE TEIXEIRA 
FERRER FILHO 

(88) 9963.7449/ 
(88) 9263.8063

MILAGRES FRANCISCO WILTON 
FURTADO ALVES

(88) 9292.0123/ 
(88) 9469.0241

MAURITI JOSÉ ARTÁLIO BARROSO LEITE (88) 9998.1918 

FRANCISCO FERNANDES 
FERREIRA (BARTÔ) CARIRI (88) 9969.6011 

GASPAR LOUREIRO 
GOMES

SERTÃO DOS INHAMUNS / 
SERTÕES DE CRATEÚS (88) 9921 5084

INÁCIO DE CARVALHO 
PARENTE

PLANALTO DA IBIAPABA / CENTRO 
NORTE (88) 9953.5382

LAURO RAMOS 
TORRES DE MELO 
FILHO

MACIÇO DE BATURITÉ 
CENTRAL E MÉDIO E BAIXO 
JAGUARIBE

(88) 9953-5382LAURO RAMOS TORRES 
DE MELO FILHO

LITORAL OESTE / MACIÇO DE 
BATURITÉ / 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 DE BATURITÉ (85) 9124.8288 

CEARÁ

MARANGUAPE EDUARDO PEIXOTO ROLA 
FERREIRA (85) 8879.8949/ (85) 9124.2945

ITAPAJÉ PEDRO BRAGA ROCHA (85) 9124.6109/ (85) 9673.6329

JAGUARIBE ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS (88) 9742.0403/ (88) 9468.9765

PRONATEC ENCERRA CURSO DE 
AVICULTOR EM TAMBORIL

A diretoria do Sinrural de Tamboril realizou nos dias 
27 e 28 de março a solenidade de entrega de cer  fi cados 
dos alunos do Curso de Avicultura das turmas de 
Tamboril e do Distrito de Sucesso. O Secretário Municipal 
de Agricultura, Noel Torres esteve presente nas duas 
solenidades e destacou a importância da parceria com 
o Sinrural, es  mulando e incen  vando os concludentes 
do Curso. Com 200 horas dividas entre aulas teóricas e 
prá  cas, o Curso Pronatec Campo é promovido pelo 
Senar em parceria com o Sinrural, Prefeitura Municipal 
de Tamboril e a Associação Comunitária do Sucesso, que 
é presidida por Antonio Braga, parceiro do Sinrural.

A presidente do Sindicato, Jussara Dias, juntamente 
com os diretores presentes no evento, proferiram 
palavras de es  mulo e felicitação, destacando também a 
importância da qualifi cação no campo, além de convidar 
a todos presentes para par  ciparem no Pecnordeste 
2015, que ocorrerá nos dias 16 a 18 de junho próximos.
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REUNIÃO SOBRE USO RACIONAL 
DA ÁGUA EM BRASÍLIA

Centro de Excelência 
em Ovinocaprinocultura 
defi ne grade currícular

CEARÁ SEDIA SEMINÁRIO 
N A C I O N A L  D A 
SUÍNOCULTURA

Segundo o presidente da ASCE – Associação 
dos Suínocultores do Ceará esse ano, a 
suinocultura traz para o Ceará o principal 
evento nacional de mobilização do setor, o 
XVI Seminário Nacional de Desenvolvimento 
da Suinocultura – SNDS, que acontecerá nos 
dias 01 à 03 de Julho de 2015, no Hotel Vila 
Galé Cumbuco, na praia de Cumbuco, Ceará. 
O evento terá como tema “ABCS, há 60 Anos 
Associando Sonhos e Construindo o Futuro”, 
na qual a suinocultura brasileira poderá 
refl e  r sobre si mesma e projetar os próximos 
passos para um desenvolvimento planejado e 
consistente.

O Senar-ce realizou no dia 11 de 
março  uma reunião sobre a formatação 
do currículo da especialização em 
Ovinocaprinocultura, que será u  lizado na 
grade curricular do Centro de Excelência 
em Ovinocaprinocultura do Senar a ser 
implantado no primeiro semestre de 2015, 
na Cidade de Sobral-Ce. O obje  vo da 
reunião foi analisar o desenvolvimento do 
trabalho de elaboração e organização da 
grade curricular da especialização, com a 
fi nalidade de defi nir os professores que irão 
ministrar o curso que está sendo preparada 
pela Administração Central do Senar de 
Brasília, em conjunto com o Senar do Ceará. 
Par  ciparam a Coordenadora de Educação 
Formal, Maria Cris  na, a Consultora 
Pedagógica, Célia Steiner do Senar Nacional 
e a Coordenadora do Centro de Excelência 
Carolina Machado.

O Presidente da Faec, Flávio Saboya 
par  cipou no úl  mo dia 25 de março, em 
Brasília na sede da CNA, do Seminário sobre 
“Uso Racional da Água”.

A reunião teve como obje  vo esclarecer os 
dirigentes do setor rural quanto ao verdadeiro 
papel da agropecuária na manutenção da 
segurança alimentar e a forma com que a água 
é usada para alcançar este obje  vo. Combater 
o processo desinformação foi a pauta da 
discussão, contrapondo o divulgado pela mídia.

O evento contou com pesquisadores e 
experts na área que deram subsídios à estratégia 
do setor no combate aos “hidromitos”.

Flávio Saboya com Pres. da CNA, do BNB e de Federações. Paulo Helder, Presidente da ASCE

Prof. Nunes mostra no Agropacto a nova ração

PROFESSORES  APRESENTAM NO AGROPACTO  NOVAS TECNOLOGIAS PARA PRODUÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL

PROJETO SECA

       Diante da escassez de volumosos de qualidade para a nutrição dos rebanhos ruminantes do Ceara, o aproveitamento da casca do  coco,  do 
pendúnculo   do caju, subprodutos de hor  fru  grsngeiros e palha de carnaúba, apresentam -se como uma das alterna  vas para salvaguardar os 
rebanhos de ruminantes", foi a conclusão apresentada pelo veterinário e pesquisador da Uece, José Ferreira Nunes, que apresentou no dia 24 de 
março úl  mo, na reunião do Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense- AGROPACTO, no auditório-  sede do Banco do Brasil . A ideia da  Faec, 
que promove o Agropacto  é levar essas  novas tecnologias para  o Pecnordeste,- Seminário Nordes  no de Pecuária, que se realizará de 16 a 18 de 
junho próximos, no Centro de Eventos.
        O  coordenador geral do  Pecnordeste, Paulo Helder  Braga, o  coordenador da comissão técnico-cien  fi ca Eduardo Queiroz e o presidente da Faec,  
Flávio Saboya, convidaram  os professores da  UECE e UFC  para que  montem um estande no evento, fazendo a transferência dessas tecnologias para 
o produtor, já que naquele ambiente terão produtores ligados a sete  segmentos da pecuária. 
       José Ferreira Nunes conhecido como o pesquisador que  descobriu o uso da água de côco como diluente de semen animal  e também desenvolveu a 
água de côco em pó, duas tecnologias  amplamente u  lizadas hoje no  mercado,  apresentou no Agropacto  outra  solução : a u  lização da   casca verde 
do coco  como inovação tecnológica , para fabricação de ração animal  usando processos químicos para  evitar a  toxicidade, podendo ser implantada 
uma usina de processamento biotecnológico capaz de permi  r uma alta diges  bilidade para ruminantes.  Segundo o pesquisador, a Uece através do 
INCA  já tem   uma empresa de  biotecnologia que irá funcionar  como empresa incubada para a  produção da ração. " A ideia é que nós tenhamos 
até agosto deste ano  5 mil kg por dia desta ração que será vendida em torno  de R$ 0,48  o quilo, lembrando que essa ração além de volumosa ela é 
tproteíca , contém  em torno de 16% de proteína bruta.", disse o professor Nunes. 
 José Nunes informou ainda , que a Uece já implantou uma  fábrica- modelo no Aterro do Jaangurussuu e que a universidade e os pesquisadores 

querem  que essas tecnologias sejam logo aplicadas  como negócio. A representante do BNB, Geane  Gomes apresentou uma   alterna  va para viabilizar  mini-fá  bricas de ração, 
u  lizar os recursos do FNDE que têm  menores taxas de juros e maiores prazos de pagamento.  Segundo o diretor da Empresa Endofi x Ambiental Fernando Matos, uma fábrica de 
ração desse  po  u  lizando a casca de côco representa um inves  mento em torno de  200 mil reais, para produção de  100 toneladas/ mês. nós já fi zemos a  primeira validação da 
pesquisa com a UECE, e estamos  vendo a viabilidade econômica para prospectar o negócio . 

Outros professores  da Uece e UFC  apresentaram diversos projetes, um deles, denominado  Projeto Seca, que está sendo desenvolvido através do NEPPSA- Nucleo de Estudos e 
Prá  cas Permaculturais do Semiárido. O referido projeto visa a criação de um banco de termoplás  cas benefi ciando peixes na  vos, a  policultura e a montagem de um módulo de  
aquicultura. Já existe uma Proposta  com a  fi nalidade de obtenção de fi nanciamento para desenvolvimento das a  vidades ( já existe professores que desenvolveram o projeto: Dr. 
Wladimir Ribalfo Lobi Farua- UFC, Dra  Carminha  Sandra Ba  sta  -Uece e prof Ms Oscar Pacheco Oassis Neto- UFC- Outro projeto apresentado diz respeito aos Proteicos - Nutrição 
Funcional ,através de sistemas de aquicultura, apropriados  para agricultura familiar,u  lizando  sistemas de reciclação de água com Aquicultura  e hidroponia. Na fazenda Guiauba da 
Uece, foi feito o teste com caprinos com  relação a palatabilidade e aceitação foi excelente, afi rma o professor Nunes. 
O Projeto mais recente  dos professores é ligado a  AQUAPONIA, que é a u  lização da água para produção de peixes, microalgas  e vegetais como tomate, feijão, alface, pepino , projeto 
conjunto de professores da UECE  e  UFC, e a produção gerada  pode ser u  lizada  na alimentação humana e  animal, O referido projeto já foi implantado em pequenas propriedades 
com excelentes resultados. No fi nal , o Professor Nunes apresentou a  tese  do  professor José Francisco da  Universidade  Federal da Bahia,  com  capacidade biotecnológicas acelerada 
para produção de ração adubo a par  r de resíduos. Ele elaborou um plano de ação, e solicitou a adesão da ADECE  na  captação de empresários para atuar nesse segmento, enquanto  
a  FAEC  seria a grande mobilizadora  dos produtores rurais.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 5
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    2.00000
    2.00000
    2.00000
    2.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Offset Euro U360 K85)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF0043006f006e00660069006700750072006100e700e3006f0020007200650063006f006d0065006e0064006100640061002000700061007200610020006700650072006100e700e3006f0020006400650020006100720071007500690076006f0073002000500044004600200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d002000610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d0031003a0032003000300031002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


