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EXPEDIENTE

    Flávio Viriato de Saboya Neto

MISSÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
REGISTRO DURANTE A MISSÃO

A Austrália e a Nova Zelândia tem com o 
Brasil, grande similaridade no desenvolvimento de 
atividades econômicas no meio rural. Destacam-
se como grandes produtores de carnes bovina e 
ovina, além do destaque mundial da Nova Zelândia 
como produtor de leite mas, principalmente, sua 
importância no mercado mundial em sólidos de leite. 

Conhecer suas experiências é de suma 
importância para o Brasil, principalmente, para os 
programas e projetos de treinamentos do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural, que atua em todo o 
Brasil.Referidos países desenvolvem essas atividades 
em condições edafoclimáticas, semelhantes 
às do Brasil, demonstrando competência no 
desenvolvimento de seus criatórios nos climas áridos, 
subtropicais e temperados. 

O aumento da produção e da produtividade da 
agricultura brasileira, mediante o conhecimento de 
novas tecnologias e práticas que permitam ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural disseminar no Brasil 
aos pequenos e médios produtores rurais.

Referências em produção agropecuária e no 
uso de alta tecnologia, a Austrália e a Nova Zelândia 
podem servir de exemplo para o Brasil em diversas 
áreas, especialmente, para o Nordeste e para o 
Ceará, onde as características de recursos hídricos 
e de pluviosidade são até menores do que as do 
nosso  Estado, o  grande diferencial é a consciência 
do homem .

A Austrália desenvolve a ovinocultura com 
grande  significado E   algumas fazendas chegam a ter 
até 21 mil animais, "mas o que mais impressiona é que  
as condições hídricas de lá são equivalentes às nossas 
aqui no Nordeste, com uma média de  pluviosidade  
anual em torno de 600 mm , eles exportam animais 
vivos e carne ovina para  países do Oriente  Médio,  
o que  nos leva a concluir que a resposta para esse 
sucesso  é uma só: o homem,  que adota tecnologias, 
destacando- se a reserva alimentar animal com feno 
e silagem”.

Essa é uma ação rotineira na vida dos criadores 
porque eles sabem que é uma questão de 

sobrevivência. A FAEC vem defendendo a reserva 
alimentar animal há vários anos, inclusive propondo 
um seguro nesse sentido para o produtor.

Em qualquer imóvel rural da Austrália, 
encontram- se cisternas com capacidade de 
acumulação de  30  mil litros, muitas vezes em 
tamanho maior do que a própria residência familiar 
garantindo, assim, o acúmulo de chuvas que, 
também, são escassas naquele país. 

A viagem teve início pela Austrália, com visita à 
uma exposição agropecuária, focada em bovinos 
de corte e ovinos. Em Sidney, o grupo do SENAR fez 
contatos com membros de entidades ligadas à cadeia 
de carnes e na cidade de Daylesford conhecemos  
uma fazenda com tradição de 100 anos, na produção 
de lã fina, um dos maiores criatórios de ovinos do 
Estado de Victoria. Uma propriedade de ovinos da 
raça Merino, criados em regime extensivo, numa 
região de alta deficiência hídrica, também, esteve no 
roteiro.

 Em Auckland, na Nova Zelândia, a missão 
técnica do SENAR participou de uma reunião com 
a Cooperativa Fonterra, composta por produtores 
que dominam cerca de 85% da produção e 
industrialização do leite no País, além de ser um 
importante “player” de lácteos no mercado mundial. 
Depois o grupo fez uma excursão para a Região de 
Waikato. Lá, acompanhados por um representante 
da “Livestock Improvement” – LIC (Melhoramento 
de Gado da Austrália – Inseminação Artificial em 
Gado de Leite),  conhecemos  uma fazenda com 
mais de 330 vacas leiteiras e um haras que lidera 
a criação da raça Puro-Sangue Inglês na região da 
AustralásiaHaras Cambridge – Criação de Cavalo Puro 
Sangue Inglês,que faz venda de potros para corrida, 
dispondo dos melhores garanhões da Nova Zelândia. 
Tem um museu muito visitado que conta a história de 
seus melhores reprodutores; O Haras foi fundado em 
1975 e está instalado em uma área de 400 hectares;

O compromisso de encerramento nessa região 
foi no Instituto de Tecnologia de Waikato (WINTEC), 
em Hamilton,enntidade  de renome nacional que 
atua em treinamentos para novos instrutores, em 
novas tecnologias e empreendedorismo na  área do 
leite.Na ocasião levantou-se a possibilidade de um 
Acordo Internacional de Cooperação, envolvendo 
o SENAR Nacional e o SEBRAE na área do leite, as  
atividades de Produção de leite e pasto em muito 
coincidem, com as novas tecnologias aplicadas no 
Nordeste. 

Na área de North Canterbury, no leste da Nova 
Zelândia, visitamos  uma fazenda de alta qualidade, 
com 10 mil hectares e que, atualmente, conta com 
15 mil carneiros e 1,5 mil cabeças de gado. Em Mid-
Canterbury, outra fazenda, especializada na produção 
de cordeiro prime, que conta com três mil ovinos, 600 
cabeças de gado e 450 acres (aproximadamente 182 
hectares) de cultivo. Também, houve uma parada 

em uma propriedade de pecuária leiteira, com uma 
unidade de produção com mil vacas e instalações 
de alta tecnologia. A última etapa do roteiro foi  
em Christchurch, onde a comitiva foi recebida na 
Universidade Lincoln.

O segredo da alta produção de leite na Nova 
Zelândia é o sistema de criação  pasto  a pasto que 
vem sendo desenvolvido com muito sucesso aqui 
no Ceará na região do médio e baixo Jaguaribe, 
colocando o Ceará em destaque como o terceIro 
maior produtor de leite do Nordeste. Apesar dos três 
anos seguidos de seca, conseguimos uma produção 
estável de mais de 1 milhão de litros de leite/dia.

A última  e 12a visita foi  no dia 13,ao Lincoln 
University – Dairy FARM - Christchuch, que visa 
desenvolver e transferir melhores práticas com 
pastagem na área do leite, Otimizar o uso de sistemas 
automatizados. É uma fazenda modelo, daí receber 
missões técnicas de produtores. Ali observei que 
a média anual de pluviosidade é de 666mm, com 
temperatura variando de 4ºC a 32ºC,  É um Centro que 
desenvolve um programa de Desenvolvimento da 
Cadeia Leiteira da Ilha Sul da Nova Zelândia; Trabalha 
com melhoramento leiteiro para atingimento de 540 
kg de sólidos/ano/vaca.

- Finalmente, a Missão reforça um ponto 
de vista, que temos defendido, sistematicamente, 
no Ceará e no Nordeste. Os países visitados , 
principalmente , a Austália tem uma pluviosidade 
semelhante ou menor que as do Nordeste brasileiro, 
todavia, a postura dos produtores daqueles países, é 
diferente. Lá, o homem sabe a importância da Reserva 
Alimentar Animal, para o pleno desenvolvimento 
de suas atividades agropecuárias. Esta  é a grande 
responsabilidade de todos nós nordestinos, em 
legitimar esse hábito entre nossos produtores.

(*) Presidente da FAEC
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CEARÁ S E N A R  O F E R E C E 
O F I C I N A S  G R A T U I T A S  N O 
P E C N O R D E S T E

O  Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
- Senar-Ce, braço direito da FAEC na capacitação 
dos produtores rurais, terá participação 
especial dentro do Pecnordeste, levando mais 
informação, através de Oficinas de capacitação  
destinadas aos produtores e suas famílias. 
Serão 11 Oficinas das quais cinco voltadas para 
a alimentação humana: a utilização do mel na 
alimentação humana (elaboração de bolos e 
trufas de mel), a  palma forrageira (elaboração 
de sucos e receitas salgadas) e  a macaxeira 
(elaboração  de bolos, sucos, sorvete e receitas 
salgadas) que serão realizadas dentro do espaço 
Sabores Nordestinos e Vitrine da Carne Suína. 
Estas oficinas são coordenadas pelo Setor de 
Promoção Social - PS, são gratuitas e serão 
realizadas nos dias 16 e 17 de junho, sempre 
no período da tarde, a partir das 13:30h.  Nos 
dias 17 e 18, das 13 às 18 horas serão oferecidas 
também duas oficinas sobre carne suína: 
Cortes padronizados de carno suína e receitas 
nordestinas de carno suína, com degustação de 
produtos no Boteco do Suíno. 

As demais oficinas serão ministradas na 
Arena de Capacitação e coordenadas pelo Engº 
Agronômo Jorge Prado. São elas: Oportunidades 
de uso da cultura da mandioca para alimentação 
animal no semiárido nordestino; Orçamento 
Forrageiro; Simples e fácil, como calcular 
a matéria prima do seu volumoso; Palma: 
alternativa de produção e de consumo de água 
para o rebanho; Almozinação; Gastronomia - 
Receitas Nordestinas de Carnes Suína. 

PECNORDESTE VAI OFERECER AÇÕES DE SAÚDE 
E CIDADANIA AO PRODUTOR RURAL 

Além de oferecer oficinas gratuitas de 
capacitação em várias áreas, o XIX Seminário 
Nordestino de Pecuaria- PECNORDESTE, vai 
montar num espaço de 80 metros quadrados 
dentro do estande do Sistema FAEC/ SENAR- 
CE, o Espaço de Cidadaania no Campo, onde 
serão ofertadas  ao produtor rural ações em três 
ambientes:   Saúde, Educação e Meio Ambiente 
. Através de uma parceria com as Secretarias de 
Saúde do Estado e do Município de Fortaleza, 
serão realizadas medição de pressão, glicemia, 
vacinação e  orientações de um modo geral sobre  
alimentação saudável .Um físioterapeuta e um 
massoterapeuta também estarão à disposição 
para orientações. A decisão final foi tomada 
ontem à tarde, durante reunião promovida 
pelo Coordenador geral do PECNORDESTE, 
Paulo Helder de Alencar Braga, com alguns  
coordenadores setoriais, servidores do sistema 
FAEC/ Senar e seis jovens do programa CNA 
jovem .

Na área da Saúde, em parceria com as 
secretarias de saúde do Estado e do município 
de Fortaleza, serão feitas medição de pressão 
arterial, glicemia, vacinação e orientações sobre 
alimentação Saudável. Um profissional de 
Fisioterapia e outro em massagem terapêutica 
farão atendimento gratuito aos produtores e 
suas famílias. 

Na área de Educação o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural -Senar vai divulgar os tipos 

de cursos  que disponibiliza , numa lista que 
envolve mais de 40 cursos , cujo cadastramento 
será feito on-line e ainda os Programas: 
AGRINHO, concurso que premia alunos das 
escolas públicas da zona  rural há 11 anos,  o 
Programa CNA Jovem , o Pronatec Rural,  a 
Faculdade CNA e o Centro de Excelência em 
Ovinocaprinocultura, este último,  deverá ser 
instalado no segundo semestre, na cidade de 
Sobral, voltado para a educação tecnológica no 
campo. Haverá inscrições para  os programas  
da Rede e-Tec  de ensino à distância, outra ação 
nova do Senar aqui no Ceará. 

O coordenador da Comissão Tecnico- 
Científica do PECNORDESTE, Eduardo Queiroz  
de Miranda, informou que serão montados  
no estande  maquetes de projetos exitosos  
desenvolvidos pelo Senar, entre eles um 
sobre criação de galinha caipira e outro sobre 
hidroponia.

da Rede e-Tec  de ensino à distância, outra 
ação nova do Senar aqui no Ceará. 

O coordenador da Comissão Tecnico- 
Científica do PECNORDESTE, Eduardo Queiroz  
de Miranda, informou que serão montados  
no estande  maquetes de projetos exitosos  
desenvolvidos pelo Senar, entre eles um 
sobre criação de galinha caipira e outro sobre 
hidroponia.

Sup. do Senar-Ce, Paulo Helder durante reunião Jovens do Projeto Jovens Liderando o Agro
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Ações do SENAR-CE 2015

CNA PROMOVE REUNIÃO NO CEARÁ PARA NIVELAMENTO DO PROGRAMA 
FEDERAÇÃO, SENAR E SINDICATO FORTE

Com o objetivo de fortalecer os setores 
do Sistema, a CNA juntamente com a FAEC e 
o SENAR-CE, promoveu na quinta-feira (16/4) 
uma reunião para discutir o planejamento de 
nivelamento das Federações, com o objetivo 
de alinhar as ações do Sistema para garantir 
que o produtor e o trabalhador rural recebam 
serviços de qualidade e excelência através 
do Projeto Federação Forte/ Senar Forte/ 
Sindicato Forte.

A abertura do evento foi procedida pelo 
Superintendente do Senar-Ce, Paulo Helder 
de Alencar Braga que destacou a importância 
de sua realização, para um diagnóstico da 
Federação do Senar e dos Sindicatos visando 
a participação no referido programa, criado 
pela CNA através de seu presidente João 
Martins da Silva Júnior.

A reunião foi mediada pelo consultor José 
Gabriel da Cordioli (Empresa especializada 
em prestação de serviços de consultoria 
metodológica e de moderação para processos 
participativos). A apresentação foi feita por 
Clodoaldo Martins, representante da CNA, 
que destacou a expectativa na melhoria da 
comunicação e no alinhamento institucional, 
onde o principal desafio é ampliar a 
representatividade, visibilidade, significância 
e o respeito frente aos diferentes grupos e 
tornar os Gestores informados das ações de 
suas regionais.

Dentro do programa estão previstas 
algumas ações e projetos a serem 
desenvolvidos:  nivelamento de 15 federações 
por meio de uma visão sistêmica, projeto 
Sindicato Forte voltado  ao fortalecimento 
dos sindicatos  dos produtores rurais  já em 
em andamento com sucesso e o Programa 
Assessoria Síndical, que deverá executar 
ações junto às federações na criação e/ou 
modernização de ferramentas de gestão, 
visando a excelência no atendimento dos 
seus filiados e os Sindicatos.

Cerca de 42 servidores do Sistema 
Faec/Senar/Sinrural, inclusive dois técnicos 
Sindicais e cinco  presidentes de sindicatos  
(Beberibe, Caucaia, Tamboril, Morrinhos  e 
Ibaretana) participaram da construção do 
planejamento estratégico, através de seis 
grupos de  trabalho, baseado em três pilastres: 
Principais Avanços do Sistema, Fragilidades e 
Oportunidades. No final, cada grupo fez sua 
exposição e segundo o facilitador da CNA  
foi um dos Estados que apresentou maior 
número de sugestões.

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

O Senar-Ce promoveu no último dia 27, o 
Encontro dos Coordenadores Municipais do Agrinho, 
com o objetivo de discutir a metodologia dos projetos 
e formulários de avaliação para o ano de 2015. Este 
ano, além dos 40 municípios que já participam do 
programa, mais cinco municípios irão fazer parte do 
projeto: Jaguaribe, Saboeiro, Iguatu, Corearú e Jucás.

O superintendente do Senar-Ce, Paulo Helder 
de Alencar Braga,  abriu o evento alertando sobre 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 próximo no Centro de Eventos do 
Ceará e concentra um grande número de pessoas. É 
bom que os políticos também conheçam o projeto, 
pois, muitos deles não sabem o quanto é importante 
para as crianças do meio rural”, ressaltou Paulo 
Helder.

                   EQUIPE DA  CNA 

Integraram a  equipe da CNA ,  Clodoaldo 
Martins de Oliveira Júnior e Ademar dos 
Anjos,  -do Senar Administração Central, 
Francisco Melo, do Instituto  CNA ,   e  Gabriel 
Cordiloli- da Consultoria Cordioli (facilitador), 
Segundo eles, dentro de um mês haverá 
um novo encontro em Brasiílua,   com os 
dirigentes das 15 federações envolvidas no 
programa de nivelamento.

 
     CNA ENCAMINHA DIAGNÓSTICO

A equipe da CNA 
já encaminhou ao 
Superintendente do SENAR-
CE, a memória e resultados 
do trabalho realizado no 
dia 16 de abril último, 
para uma avaliação do 
Sistema. Nesse sentido 
o Superintendente Paulo 
Helder Braga reuniu no dia 
30/04, toda a aquipe que  
participou do planejamento 
e solicitou sugestões que 
serão encaminhadas 
posteriormente à CNA.

Presidentes de sindicatos com a chefe de Dep. Sindical e o Sup. do Senar-Ce 

Grupos de Trabalhos



janeiro 2015 |     5A gente se vê no PECNORDESTE! 16 a 18 de junho de 2015

CEARÁ Em dia com o Agropacto

DEPUTADO MOISÉS BRAZ APRESENTA PROJETO ALTERNATIVO 
DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO AGROPACTO

O Projeto Alternativo de Desenvolvimento 
Rural Sustentável  e Solidário  foi apresentado dia 
28/04, pelo deputado Moisés Brás, PT, presidente da 
Comissão  de Agropecuária da Assembleia Legislativa, 
na reunião  do Pacto de Cooperação da Agropecuária 
Cearense -  AGROPACTO que contou também pela 
primeira vez,  com a presença do presidente da 
FETRAECE, Luiz Carlos Ribeiro Lima, e de  diversos 
representantes do segmento agropecuário e agentes 
financeiros. Moisés Braz disse que considera o  
Agropacto "  um dos fóruns mais importantes que 
promove a discussão da agropecuária, um Fórum 
plural que  não só discute, busca alternativas". 
Para o deputado, um projeto de desenvolvimento 
sustentável só têm êxito com quatro componentes: 
ÁGUA, ENERGIA, CRÉDITO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 
COMERCIALIZAÇÃO e PROGRAMAS SOCIAIS, a partir 
daí, é possível organizar a produção para que se possa 
produzir com qualidade e disputar o mercado, vender 
em escala e não ficar só restrito à venda pelo PPA, daí 
a importância das cooperativas e das associações. 
Como deputado eleito pela maioria dos pequenos 
agricultores, ele disse que tem um compromisso 
político de lutar pelo concurso público e está cobrando 
do Governador uma política integrada de assistência 
técnica gratuita para o  pequeno agricultor. Uma das  
questões  que ele vem  encontrando dificuldades 
na  discussão lá na Assembleia é preservar o meio 
ambiente e uma das medidas é acabar com o uso 
abusivo dos agrotóxicos. Já foi promovida uma 
audiência pública nesse sentido, mas para ele, 
ainda há muitas resistências. Naquela Casa ele está 
trabalhando também, 4 projetos de leis que os 
considera importantes, tais como: 

1- agregar valores aos produtos da pequena 
agricultura familiar 

2- garantir um sistema de assistência técnica 
gratuita a toda pequena  propriedade 

3- garantir toda linha de crédito ao 
cooperativismo, fortalecendo o associativismo 

4- valorizar a territorialização para o semiárido 
garantida em lei 

"Tenho essa missão de promover esse 
debate, e encontrado todo o apoio dos colegas 
deputados, precisamos  acabar com o uso abusivo 
dos agrotóxicos, preservar o meio ambiente, gerar 
os empregos com carteira assinada,são outros 
objetivos do meu mandato", ressaltou o deputado. 

Ele considerou como outro desafio forte a questão da 
criação dos animais, temos dois caminhos: executar 
um sistema de produção de pasto  mesmo na 
pequena propriedade e a questão da genética, que já 
melhorou muito, mas ainda, precisa muito mais. 

Moisés Braz, apresentou- se como agricultor 
integrante da agricultura familiar, foi presidente da 
FETRAECE em dois mandatos e se elegeu deputado 
estadual em 2014,  com 75 mil votos  com o  apoio 
muito  forte  dos agricultores familiares e de outros 
segmentos e, estando na Assembleia Legislativa, 
tem  uma missão de dialogar e buscar um melhor 
desenvolvimento da agricultura e contribuir com os 
projetos do governo,também foi eleito presidente da 
Comissão  de Agropecúaria   que tem como missão 
discutir o desenvolvimento  e  a sustentabilidade 
da Agropecuária. Ele está tentando mostrar a 
importância da pequena agricultura e que ela não dá 
para pensar em produção, sem  pensar em posse da 
terra. A maioria dos pequenos vive em áreas  de 1 a 4 
módulos fiscais, em áreas degradadas, sofridas. 

Para ele, é importante dialogar com os demais 
segmentos principalmente com a Faec e colocou à 
disposição seu mandato e a Comissão de Agricultura, 
preservando os interesses dos agricultores e 
produtores rurais .

                  HORA DE GUARDAR 

O deputado Moisés Braz reconhece a 
importância de guardar alimento para o rebanho  e 
concordou com a proposta do presidente da  Faec, 

Flavio Saboya que há muitos anos vem colocando o 
problema como de fundamental importância para 
a manutenção do rebanho do Estado.  O presidente 
da Faec pediu ao deputado a prorrogação do prazo 
do Cadastro Ambiental  Rural - CAR , que se encerra 
agora, com apenas 10% das propriedades rurais do 
Brasil  já concluídas. Na ocasião foi colocada pela 
Ascaju, a necessidade de instalação do FUNCAJU 
e solicitado o apoio do deputado Moisés Braz, que 
poderá juuntar-se ao Deputado Manoel Duca que 
criou o FUNDO e é produtor de caju, mas até  agora 
ele não tem orçamento próprio. 

-Edvaldo Brito, representante da CNA na 
negociação de dívidas rurais, também solicitou  que  
a comissão de Agricultura da  Assembleia  realize uma 
audiência pública para discutir com os representantes   
dos cartórios, a taxa que vem sendo cobrada pela   
renegociação  de dívidas. 

-Kelma Nunes - Presidente da Associação de 
Reservas Florestais Privadas na Caatinga do Ceará, 
composta por 37 empresários, esteve no AGROPACTO 
para divulgar o trabalho dessa associação que está 
mudando o pensamento do homem do campo na 
preservação da caatinga.  Solicitou que esse tema 
fosse discutido no AGROPACTO. O Presidente da 
Fetrace, fez  questão de destacar a importância 
do Agropacto " o que nos diferencia da Faec  
são os públicos, mas as questões do segmento 
agropecuário estão relacionadas aos dois, e a 
gente sabe a importância do debate sobre os 
grandes temas e os problemas que envolvem os 
dois segmentos" disse Luís Carlos. 

NOVIDADES NO PECNORDESTE 2015

O Seminário Nordestino de Pecuária apresenta uma programação com 
palestras, oficinas de capacitação e a vitrine da carne suína.

Venha visitar a exposição de bovinos e caprinos leiteiros - Pecleite, a Feira Pet, a 
Galeria de Cavalos Reprodutores e a Feira de Produtos e de Serviços Agropecuários, 
da Agricultura Familiar e do Artesanato.

INFORMAÇÕES: 3535 8006 e 8009 
PECNORDESTE - UMA REALIZAÇÃO DO SISTEMA FAEC, SENAR CEARÁ,SINRURAL E DO SEBRAE   
CEARÁ DE 16 A 18 DE JUNHO, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ

Presidente da Faec lembrou o Programa Hora de Guardar Dep. Moisés expondo no Agropacto
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Em dia com o Agropacto

FAEC REALIZA REUNIÃO COM CONSELHO 
DE REPRESENTANTES SINDICAIS

ESCOLHIDOS OS HOMENAGEADOS DA 
MEDALHA DO MÉRITO RURAL PRISCO 
BEZERRA

Em reunião realizada no dia 24 de março, último, 
a Comissão do Mérito Rural escolheu os novos 
homenageados com a Medalha do Mérito Rural 
"Prisco Bezerra" que é entregue todos os anos 
durante a abertura do Pecnordeste.
 
Categoria "Política e Administração Pública". 
Governador do Estado do Ceará, Camilo Sobreira de 
Santana.
Categoria "Produção e Liderança Classista", João 
Martins da Silva - Presidente da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil.
Categoria "Científica, Tecnológica ou de Ensino". 
Engº Agronomo Gerardo Angelim de Albuquerque.

A FAEC realizou no dia 24 de abril, uma 
Assembleia Geral Ordinária do Conselho de 
Representantes da Entidade, presidida por Flávio 
Viriato de Saboya Neto, Presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC. 
A Assembleia teve como objetivo apresentar as 
informações do setor agropecuário, bem como os 
relatórios de atividades e prestação de contas da 
diretoria, referentes ao exercício de 2014 e outros 
assuntos de interesse da entidade.

Durante a reunião, o Presidente da Faec fez uma 
apresentação da missão técnica internacional que 
participou na Austrália em Nova Zelândia, seguindo-
se informações sobre o Cadastro Ambiental Rural – 
CAR; Sobre o milho via Conab; Cartão do Produtor 
Rural – CNA Card; Apresentação do XIX Pecnordeste 
pelo Coordenador do evento, Paulo Helder de 
Alencar Braga; Lançamento do Programa Sertão 
Empreendedor por Eduardo Queiroz de Miranda, 

PROGRAMA BALDE CHEIO: NOVAS TECNOLOGIAS COMO A BEZERREIRA TROPICAL  FAZEM 
A DIFERENÇA NA PRODUÇÃO DE LEITE

Ordenha ao pé, bezerreira tropical, pastejo 
rotacionado, botijão de sêmen, peso da ração 
individualizada por animal, além de manejo 
reprodutivo, pré-parto, inseminação artificial, 
sistema de controle da reprodução através de um 
mapa,  são algumas das tecnologias  empregadas 
hoje no Programa Balde Cheio, executado pelo 
Sebrae-Ce em  cinco municípios  do Estado, com 
a participação de  uma equipe constituída por 
um Engenheiro Agrônomo, técnicos agrícolas, um  
Médico Veterinário e um coordenador, que estão 
fazendo a diferença na produção de leite no Estado.  

Hoje 63% dos produtores beneficiados já utilizam 
a ordenha mecânica, 41.6% utilizando a inseminação 
artificial e 85%, o  pastejo rotacionado. No Nordeste 
não se pode falar em produzir leite, sem fazer 
produção intensiva de alimento, utilizando a palma 
adensada e resistente, capins de várias espécies e o 
pastejo rotacionado são as formas mais econômicas 
de se produzir leite, o problema mesmo é a água, 
afirmou o veterinário Cláudio Ribeiro Coutinho, 
consultor do Sebrae-Ce. 

O tema foi apresentado no dia 7/04, no Pacto de 
Cooperação da Agropecuária Cearense (Agropacto), 
que abordou os resultados do Projeto Sebrae de 
Bovinocultura, através da Metodologia Balde Cheio 
nos municípios de Morada Nova, Quixerámobim e 
Barreira. Os palestrantes convidados foram: Paulo 
Jorge Mendes Leitão, Articulador do SEBRAE/ 
Unidade Setorial Agronegócios e Cláudio Ribeiro 
Coutinho, Consultor do SEBRAE. O Agropacto é uma 
realização da FAEC e é  realizado, quinzenalmente  
às 7h30 no auditório da Superintendência do 
Banco do Brasil, localizado no cruzamento entre as 

evitando a morte e reduzindo os custos com doenças. 
Em Morada Nova, 30 produtores estão em 

média com uma produção de 179 litros/dia, mas 
a tendência é aumentá-la, dada a disponibilidade 
de água, lá eles utilizam as áreas de expurgo do 
Perímetro de Irrigação de Morada Nova. A média das 
vacas por produtor é de 9,7 %. 

Em Barreira os produtores perfuraram poços 
e construíram açudes, e estão se organizando para 
produzir leite, hoje são 14 produtores que estão 
sendo trabalhados pelo Programa Balde Cheio, com 
uma média de produção diária de 41,4 litros/dia e 
uma produção total de 580 litros/dia. Lá se utiliza 
a palma forrageira como forragem, e a silagem, 
informou Paulo Jorge. 

Segundo os consultores do Sebrae, o leite  de alta 
tecnologia  com 25 mil litros/ano, é um ótimo negócio, 
melhor até do que a aplicação em bolsa de valores.  
Os desafios: são capacitar mais os produtores na 
visão do negócio, gerenciar os indicadores, produzir 
alimentos (silagem) e o  melhoramento  da genética 
e da produção de palma. O Sebrae está aplicando a 
mesma tecnologia  do programa Balde Cheio em  
Crateús e São João do Jaguaribe, onde  as prefeituras 
entram como parceiras do projeto.

Paulo Jorge e Cláudio Ribeiro do Sebrae, apresentam o Programa 

Coordenador Técnico do SENAR/CE e Paulo Jorge 
Mendes Leitão, Articulador de Agronegócio do 
SEBRAE/CE. Resultados das ações do Senar-Ce e do 
Programa Inclusão Digital pelo Superintendente do 
Senar-Ce, Paulo Helder.

O período da tarde foi dedicado as informações 
do departamento sindical coordenado por Maria 
Nilza Luna Lucas. Distribuição de material da 
Contribuição Rural – Pessoa Física 2015 (vencimento 
22 de maio); Certificado de Cadastro do Imóvel Rural 
– CCIR/INCRA; Certificado Digital; Regularização dos 
Sindicatos Rurais – MTE; Novos processos eleitorais 
dos Sindicatos Rurais.

E no final houve palestra sobre a problemática 
da água proferida pelo Vice-Presidente Regional 
e Presidente do Sinrural de Jaguaretama Expedito 
Diógenes.   

A Assembleia ocorreu até as 16h no auditório 
da FAEC, localizado na Rua Edite Braga, 50 – Jardim 
América.

Avenidas Santos Dumont e 
Desembargador Moreira. A 
reunião foi coordenada pelo 
Superintendente do Senar-
Ce, Paulo Helder de Alencar 
Braga, que comunicou a 
implantação de um novo 
programa em parceria com 
o Sebrae, chamado "Sertão 
Empreendedor".  

O Programa Balde 
Cheio é uma metodologia da 
Embrapa – Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária, 
aplicada pelo Sebrae-Ce.  O 
objetivo do projeto é promover 
o desenvolvimento sustentável 
da pecuária leiteira utilizando 
tecnologias para a capacitação de pequenos e médios 
produtores rurais, promover o desenvolvimento 
sustentável das propriedades produtoras de leite, 
resgatando a auto-estima dos produtores, bem como 
promover o desenvolvimento sócio-econômico da 
Região. O Balde Cheio foi iniciado há dois anos, em 
parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Ceará- FAEC, através das capacitações feitas 
pelos instrutores do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural - Senar-CE, nos municípios de Quixeramobim, 
Morada Nova e Barreira, neste último foi necessário 
criar mecanismos pois lá não foi utilizada a irrigação. 

O programa treina também, produtores e técnicos 
em sistema intensivo de produção de leite, promovendo 
a geração de renda das propriedades, cujos produtores 
passam por pelo menos 20 técnicas gerenciais. Com 
as novas tecnologias, o programa chegou a elevar a 
produção de leite em até 6 vezes. 

Em Quixeramobim, estão sendo trabalhados 26 
produtores e 6 iniciantes, a média de produção é de 
é5.461 litros/dia, 217 litros/dia, ,enquanto a média do 
Brasil é de  213 litros/dia, como é o caso da Fazenda 
Inharé, de  Francisco Welligton, um produtor inovador 
que implantou uma bezerreira  tropical,  que tem uma 
cobertura e uma coleira para não ter contato com o 
outro animal, logo os bezerros são individualizados, 



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: LUIZ 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

ACOPiARA FCO CHAGAS dE CARvAlHO NETO (88) 9908.9299

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) 9200.6613

MOMBAÇA FRANCiSCO dANÚBiO dE AlENCAR (88) 8806.8846/ (88) 9469.0244

ARACATi NORMANdO dA SilvA SOARES (88) 9652.5699

BEBERiBE ROdRiGO dióGENES PiNHEiRO (85) 9137.3393/ (85) 9124.8288 

CASCAvEl PAUlO HEldER dE AlENCAR 
BRAGA (85) 9199.1155/ (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) 9114.3425

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 (85) 9945.1644

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) 3635.1586

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

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

SOBRAl FRANCiSCO REGiNAldO ROCHA 
FilHO (88) 9955.7099/ (88) 9468.9584

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 AlRiBERTO PiNHEiRO (85) 9771.9658

PiQUET CARNEiRO FRANCiSCO ERivANdO MAiA (88) 9859.1737/ (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) 9277.8459/  
(88) 9468.9466

MONSENHOR 
TABOSA

FCO dAS CHAGAS FROTA 
AlMEidA (85) 8777.4275

NOVA RUSSAS EUGÊNIO MENDES MARTINS (85) 9915.5745/  
(88) 3672.1231 

TAMBORIL JUSSARA DIAS SOARES (85) 9230.6028/  
(85) 3535.8027 

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

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

PRESIDENTES DE SINDICATOS DESTACAM 
A IMPORTÂNCIA DA VALORIZAÇÃO 
DO PROGRAMA FEDERAÇÃO FORTE/
SENAR FORTE/SINDICATO FORTE

Os Presidentes dos Sindicatos de Caucaia, 
Beberibe, Morrinhos e Ibaretama, bem como a 
Presidente de Tamboril, Jussara Dias, consideraram 
necessária e oportunua a visão do novo Presidente 
da CNA, João Martins em promover o nivelamento 
das Federações e Sindicatos, pois são a base  do 
Sistema FAEC/SENAR. Eles reconhecem que os 
sindicatos precisam ter uma atuação mais forte junto 
aos produtores e que umplanejamento estratégico  
ajuda na melhor execução das atividades e que este 
nivelamento vai fortalecer o sindicalismo rural.

Consideramos muito importante a reunião 
procedida no dia 16, disse o Presidente do Sinrural 
de Ibaretama, Carlos Bezerra. Na ocasião, "o Sistema 
FAEC/SENAR-CE/SINRURAL, deu a oportunidade de 
nos diagnosticarmos com a colaboração de todos 
e com ações que deverão ser executadas dentro 
do Sistema, para um melhor aproveitamento e 
integração dos nossos Sindicatos com a Federação 
e o Senar, proporcionando uma maior comunicação 
em tempo real a todo o nosso Sistema, trazendo 
assim um fortalecimento do setor e das entidades 
envolvidas." Concluiu Carlos Bezerra.
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PRONATEC REÚNE INSTRUTORES 
PARA DEFINIÇÃO DE PROJETOSistema FAEC/SENAR 

participa do Planejamento 
Estratégico da SEAPA

O presidente da Faec, Flávio Saboya 
e o Superintendente do Senar - CE, Paulo 
Helder de Alencar Braga, participaram no 
dia 23/04 do planejamento estratégico da 
Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca 
- SEAPA, que contará com a participação de 
representantes de algumas cadeias produtivas 
do agronegócio da agricultura e pesca. Vale 
ressaltar, que a inclusão do segmento de 
Agricultura nessa Pasta foi uma solicitação 
da Faec ao novo governador Camilo Santana, 
quando da apresentação de sugestões ainda 
como candidato e depois, no planejamento 
estratégico do governo.

O Senar-Ce realizou nos dias 13 e 
14 de abril, uma reunião de trabalho 
com instrutores do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural – SENAR/PRONATEC 
no Hotel Amuarama. O evento teve como 
objetivo padronizar procedimentos dos 
cursos do Pronatec, como atualização dos 
conteúdos programáticos, elaboração e 
atualização dos planos de aula, definição e 
descrição dos recursos instrucionais, normas 
e procedimentos para compra dos recursos.

Durante a solenidade de abertura do 
evento, Carolina Machado foi apresentada 
como nova coordenadora do Pronatec pelo 
Superintendente do Senar-Ce, Paulo Helder 
de Alencar Braga, afirmando na ocasião que 
a reunião é um evento de trabalho onde 
estão presentes os instrutores que atuam 
no Pronatec e na FPR e PS para preparar 
e padronizar o plano de aula e reavaliar o 
custo dos cursos para o Senar. Segundo ele, 
o planejamento só funciona bem quando 
sabemos o quanto irá se gastar, pois essa 
é a preocupação da Superintendência, 
juntamente com a presidência do Conselho 
para que não haja nenhuma distorção entre 
os cursos realizados entre uma cidade e 
outra e da qualidade do curso que é ofertada 
aos alunos.

ALGO MAIS SOBRE JAIME TOMAZ DE AQUINO

SISTEMA OCB/SESCOOP-CE E FAEC/
SENAR PROMOVEM PALESTRA SOBRE  
EMPREENDEDORISMO

No dia 23 de abril último, o Sistema OCB-
SESCOOP/CE, em parceria  com o Sistema FAEC/
SENAR-CE, realizou uma palestra do Jornalista 
Luiz Tejon, sobre Estratégia e Mudança/ 
Empreendedorismo Coletivo.

Representando o Sistema FAEC/SENAR, 
participaram da palestra, o assessor Paulo 
Remígio, o Jorge Prado, chefe do Departamento 
Técnico da Faec e o assessor técnico do Senar-Ce, 
Anísio de Carvalho Junior, bem como a Jornalista 
e Assessora de Imprensa, Silvana Frota que 
considerou a palestra necessária e oportuna com 
vista a preparação das empresas para o futuro 
e a melhoria das relações institucionais com o 
moderno capitalismo.  

Era um dos maiores e mais destacados produtores rurais, detinha em seu poder nada menos do que 171 mil hectares de terras, em sete grandes fazendas, 
cultivadas com a cajucultura, nos estados do Ceará e do Piauí, com um exército de empregados composto por quatro mil, 90% dos quais na produção de 18 mil 
toneladas de castanhas-de-caju exportáveis, o que gera U$ 16 milhões ao ano, com mais de 76 anos à frente de sua extraordinária empresa – Companhia Industrial de 
Óleos do Nordeste – CIONE.

Não concordando com o elevadíssimo desperdício do produto caju, observou que ele poderia transformar-se num dos mais valorizados para a economia primária 
cearense e, as estatísticas indicavam que apenas 10% do fruto da cajucultura eram utilizados, economicamente, o que representava 700 mil toneladas de caju, 
desperdiçadas, anualmente.

Iniciou sua vida profissional como caminhoneiro, vendendo e comprando tudo de norte a sul, com sua já frota de seis caminhões. Tomando conhecimento de 
que a castanha-de-caju, de sua produção, detinha um preço bastante elevado, achou por bem estudar a possibilidade de produzi-la a um preço bem mais ameno, 
cujas encomendas do produto eram enviadas a São Paulo, em avião da antiga Companhia Lóide Aéreo. Só aí despertou-lhe a ideia de instituir a sua própria empresa 
fabricante, a qual não deixou mais de crescer, desde o seu ato de inauguração em 1963.

Diante de tudo que representou nosso estimado Jaime Aquino, é que o Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL tributa-lhe esta homenagem, lamentando ser de natureza 
póstuma, já que o destino, assim o determinou, rogando ao nosso Pai Divino que o mantenha no reino do Céu, apresentando aos diletos familiares os mais pesarosos 
amplexos.

PROJETO BIOMAS É 
SUCESSO NO CEARÁ

dia Nacional da Caatinga, comemora  o plantio 
de 5 mil árvores de 37 espécies, O único bioma 
exclusivamente brasileiro. A data é comemorada 
desde 2003. E, desde 2010, o Projeto Biomas está 
atuando na região para implantação de projetos de 
pesquisa que vão ajudar produtores rurais a utilizar 
a árvore nos sistemas de produção e nas Áreas de 
Preservação Permanente (APP) e Área de Reserva 
Legal (ARL).

Em 2012, dois projetos foram iniciados, 
especificamente de controle e ecologia da 
CRIPISTOTÉGIA MADAGASGARIENSIS. São projetos 
de destaque neste bioma, pois envolvem formas de 
controle dessa planta exótica e invasora, de extrema 
agressividade presente nos ecossistemas da 
Caatinga, que pode gerar expressivas perdas tanto 
para os sistemas produtivos como os de preservação 
em grande parte do nordeste brasileiro. 

Devido à ausência de viveiros na região, o 
Projeto Biomas assumiu a construção de um viveiro 
próprio na cidade de Quixadá – CE em parceria com 
o Instituto Federal do Ceará - IFCE, o que permitiu a 
produção das mudas do projeto. Na mesma época, 
foi criada uma equipe de coleta de sementes, além 
da disponibilização de um viveirista para a produção 
de mudas. Em contrapartida, o IFCE disponibilizou 
um técnico para complementar o processo de 
produção das mudas.

De 2010 até hoje, o Projeto Biomas já plantou 
5 mil árvores de 37 espécies na área experimental 
da Caatinga, localizada na Fazenda Triunfo, no  
município de Ibaretama.

O Projeto Biomas na Caatinga ainda planeja 
um passo importante para 2015: capacitar 
instrutores e mobilizadores do SENAR para 
transferir as informações relevantes da 
pesquisa. 

Carolina Machado e Eduardo Queiroz reunidos com 
Paulo Helder durante apresentação
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