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A região Nordeste do Brasil possui grande 
potencial nas atividades ligadas a 

pecuária. O rebanho ovino/caprino da região é 
o maior do país, com 17,8 milhões de cabeças 
que representam 68% do efetivo nacional 
(IBGE, 2013). A bovinocultura de leite também 
é muito importante como atividade produti-
va. O estado da Bahia é o sétimo maior produ-
tor do país,  Alagoas possui produtividade de 
1.641 litros/vaca/ano, valor 10% maior que a 
média nacional e há também importantes ba-
cias leiteiras em  Pernambuco e no Ceará, onde 
a produção de queijo de coalho se destaca. 
A pecuária de corte também se faz presente, 
sendo uma importante geradora de renda. Na 

aquicultura, em especial na carcinicultura marinha, a região Nordeste é imbatível, apre-
sentando o maior número de estabelecimentos produtores, produção e produtividade.

Em se tratando de um país continental como o Brasil, a agropecuária apresenta-se 
de forma diferenciada nas cinco regiões. Além das características de solo e clima,  
existem aspectos mercadológicos e até mesmo culturais que influenciam na pro-
dução e na renda dos produtores rurais. Grande parte dos estados da região Nordeste  
encontram-se no Seminárido brasileiro, onde a precipitação é baixa e as estiagens são 
frequentes, o que faz com que o calendário agrícola seja diferente do resto do país.

Somadas as adversidades climáticas, a região Nordeste assim como a Norte 
possuem problemas de infraestrutura e logística, que demandam tratamen-
tos diferenciandos no que se refere as políticas públicas. É fundamental que a 
política agrícola brasileira seja ajustada de forma a apresentar tratamentos que pos-
sibilitem a redução das desigualdades existentes nas regiões menos favorecidas.

Medidas que garantam a renda dos produtores devem ser preconizadas em um 
cenário de custos elevados em função dos impactos logísticos. A reforma e construção 
de armazéns deve ser fomentada tanto no âmbito público quanto no privado. O seguro 
rural deve ser adequado para as condições climáticas da região, tendo foco também nas 
atividades pecuárias.  O crédito deve ser adequado as peculiaridades regionais, estimu-
lando ações que promovam a recomposição dos rebanhos e a utilização de irrigação para 
produção de forragem.  A classe média rural deve ser fortalecida e a assistência técni-
ca ampliada e aperfeiçoada. Vale salientar, que tais propostas não são benesses e sim 
políticas agrícolas diferenciadas que potencializarão a agropecuária da região Nordeste.

Estas e outras medidas foram pleiteadas pela Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil no Plano Agrícola e Pecuário 2015/2016 e no Plano Safra da Ag-
ricultura Familiar. Ademais, programas como o Sertão Empreendedor também vem 
sendo trabalhados pelo Sistema CNA com o objetivo de preparar melhor o produtor 
nordestino para as adversidades climáticas e econômicas. Nesse contexto, eventos 
como Pecnordeste são de fundamental importância para se debater estratégias para a 
região e principalmente para levar conhecimento técnico e gerencial aos produtores.

João Martins da Silva Jr. - Presidente da CNA

Para nós que fazemos parte do Sistema Faec/Senar-Ce/Sinrural tem sido um grande aprendizado e crescimento realizar com o apoio 
dos nossos parceiros e patrocinadores, o Seminário Nordestino de Pecuária-PECNORDESTE, que chega à sua 19a  edição. Desde que 

assumimos a primeira vice-presidência da FAEC e depois, a coordenação do PECNORDESTE, procuramos atender cada vez mais as demandas 
dos segmentos do agronegócio da pecuária, mostrando a importância de inovar para ajudar o produtor a encarar as adversidades climáticas 
impostas à nossa região, preparando-os, capacitando-os. Trabalho esse que o Senar vem desenvolvendo aqui no Ceará há 21 anos, assim é que 
durante o evento iremos ofertar mais de 90 palestras e 17 oficinas de capacitação em  Arena e na Vitrine dos Sabores Nordestinos, esta última 
onde haverá aulas Práticas sobre corte de suíno.

Esse ano, o tema central faz parte de um programa do SENAR Nacional: “Sertão Empreendedor: um novo tempo para o semiárido”, pro-
grama esse que visa promover a competitividade e sustentabilidade dos empreendimentos rurais no semiárido cearense através do fomento à 
inovação, ao empreendedorismo e a difusão das tecnologias sociais, de produção, de gestão e de boas práticas de convivência com o semiárido 
no Estado do Ceará.

Toda a programação técnica do PECNORDESTE foi elaborada por profissionais de 11 órgãos ou instituições ligadas à pecuária cearense, 
envolvendo sete segmentos pecuários e dois não pecuários, com intersetorialidade direta com o programa Sertão Empreendedor.

O evento disponibilizará este ano, o Espaço de Cidadania, com ações de saúde e educação ambiental. 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, 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. Haverá 
inscrições para os programas da Rede e-Tec de ensino à distância, outra ação nova do Senar aqui no Ceará. 

Outro destaque é a Feira de Produtos e Serviços Agropecuários que apresenta uma mostra dos produtos voltados para a pecuária com a 
participação de empresas de diversos ramos , dando oportunidade aos produtores de conhecerem as novas tecnologias.

Paulo Helder de Alencar Braga
Superintendente do SENAR-CE e 

Coordenador Geral do Pecnordeste

PECNoRdEStE E AS EStRAtÉGIAS 
PARA o NoRdEStE

O Seminário Nordestino de Pecuária – PEC-
NORDESTE é um dos eventos de maior  

destaque da pecuária regional, pelos resulta-
dos que obtém em todas as sua edições, o que  
ocorre há longos 18 anos e que já se consagra 
no contexto do agronegócio nordestino, mercê 
de sua importância quanto a composição de sua 
programação, em que um só evento, discorre 
nada menos do que 07 dos mais representativos 
segmentos da pecuária regional, além das ativ-
idades não agrícolas no meio rural, a exemplo 
do Artesanato e do Turismo no Espaço Rural e  

Natural, que integram as mais importantes cadeias produtivas da economia do cam-
po. 

O PECNORDESTE é, na realidade, o maior evento regional, que promove a capaci-
tação do público rural, com uma participação, nos três dias de mais de 3.500 produ-
tores rurais inscritos, além de uma visita composta de mais de 40 mil pessoas vincu-
ladas ao setor rural. É um instrumento que a Federação da Agricultura vem utilizando 
no sentido de mudar a mentalidade do produtor rural nordestino, principalmente do 
semiárido, quanto à importância que desempenha a reserva alimentar animal para 
o amplo desenvolvimento de suas atividades. Cabendo, portanto, ao PECNORDESTE 
disseminar e legitimar esse hábito entre os nossos produtores. 

Ao participarmos de uma missão técnica à Austrália e à Nova Zelândia, podemos  
constatar uma conscientização de seus produtores na adoção de tecnologias que lhes 
permitem uma perfeita integração com as condições edafoclimáticas viabilizando 
uma atividade pecuária dinâmica e lucrativa. Basta destacar, que a pluviosidade da 
Austrália, nas regiões visitadas é inferior a do Ceará, em torno de 600 mm, com a 
ocorrência de três a quatro secas a cada 10 anos, o que demonstra que é viável, ter 
no nordeste brasileiro e, consequentemente, no Ceará, uma pecuária pujante, com 
perspectivas inclusive de exportação. 

O PECNORDESTE é responsável pela promoção de negócios, através do seu evento 
paralelo, a Feira de Produtos e de Serviços Agropecuários, este ano na sua XIX edição, 
da qual participam empresas de comercialização de máquinas e equipamentos, insu-
mos, produtos agropecuários, agroindustriais e de artesanato, visando apoiar o setor 
de produção na formalização de investimentos na comercialização de sua área produ-
tiva, de modo a estimular o desenvolvimento crescente das atividades não agrícolas, 
na perspectiva de propiciar um maior dinamismo da economia rural do Nordeste.

PECNoRdEStE: MAIoR EVEN-
to dA PECUÁRIA NoRdEStINA

(*) Presidente da FAEC
            Flávio Viriato de Saboya Neto

PECNoRdEStE E o 
ESPAÇo dE CIdAdANIA
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os números do Pecnordeste

O XIX Seminário Nordestino de Pecuária 
- PECNORDESTE realiza-se este ano de 

16 a 18 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, 
com o tema: SERTÃO EMPREENDEDOR - UM NOVO 
TEMPO PARA O SEMIÁRIDO. O evento é uma 
promoção da Faec/ Senar e Sebrae-CE, e espera 
gerar 40 milhões de reais em negócios, através 
da Feira de Produtos e Serviços Agropecuários 
e da venda de animais das raças caprina e 
bovina de leite em exposição na IV PECLEITE, 
uma exposição especializada de animais de alta 
qualidade, onde será realizado um concurso 
leiteiro e uma oficina sobre caracterização de 
um animal da espécie caprina com aptidão para 
produção de leite, informa o coordenador geral 
do Seminário, Paulo Helder de Alencar Braga.

Segundo ele, o Pecnordeste é hoje 
o maior evento do ramo da agropecuária 
do Nordeste, o único que envolve sete 
segmentos da cadeia produtiva do agronegócio 
da pecuária (bovinocultura, aquicultura 

e pesca, caprinovinoculura, apicultura, 
suinocultura, avicultura, equinocultura)  
e mais dois segmentos não pecuários 
(turismo no espaço rural e artesanato).

O evento tem como principal objetivo 
a busca constante do fortalecimento 
destas  cadeias produtivas , tendo como 
missão maior  disseminar conhecimentos 
importantes para os envolvidos no agronegócio 
e proporcionar uma melhor interação 
entre os setores envolvidos nestas áreas. 

Na abertura do Seminário haverá a entega 
da  Medalha do Mérito Rural Prisco Bezerra 
ao  Governador Camilo Santana, ao Presidente  
da CNA, João Martins da Silva Júnior e ao 
Chefe de Gabinete da FAEC, Gerardo Angelim 
de Albuquerque. Um desfile de bandeiras, 
destaca os principais programas executados 
pelo Sistema FAEC, entre eles, o Programa 
Agrinho, Inclusão Digital, Empreenderdor 
Rural, Negócio Certo Rural, Com licença eu vou 

a luta e Sertão Empreendedor, entre outros. 
Haverá ainda a solenidade de certificação dos 
cursos do PRONATEC/SENAR realizados nos 
municípios de Crato, Icó, Jaguaribe e Jardim. 
Nos demais dias do evento serão  entregues 
as certificações dos municípios de Banabuiú, 
Jucás,  Limoeiro do Norte, Paraípaba e Trairi, 
totalizando 21 turmas e 248 concludentes. 

Durante os três dias do Pecnordeste  
que será aberto às 9hs, do dia 16, haverá 
cerca de 92 palestras, 10 mesas redondas, 
17 oficinas de capacitação em várias áreas, 
o IV Encontro de Secretários Municipais 
de Agricultura do Ceará e  uma reunião da 
Câmara Setorial do Mel do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa. 

→ 70 CARAVANAS dE PRodUtoRES
→ 92 PALEStRAS tÉCNICAS
→ 05 MESAS REdoNdAS
→ 17 oFICINAS dE CAPACItAÇÃo
→ 30 MIL VISItANtES
→ 3.500 PRodUtoRES INSCRItoS

oS 7 SEGUIMENtoS
Apicultura - 2 oficinas, 13 palestras, 1 
mesa redonda;
Aquicultura e Pesca - 6 palestras, 3 mesas 
redondas;
Avicultura - 14 palestras;
Bovinocultura - 11 palestras, 4 oficinas;
Caprinovinocultura - 9 palestras, 3 ofici-
nas, 1 mesa redonda;
Equinocultura - 8 palestras, 1 oficina, 1 
minicurso;
Suínocultura - 12 palestras, 2 oficinas.
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 dEPUtAdo CARLoS MAtoS dEStACA IMPoRtÂNCIA do PECNoRdEStE NA AL

O deputado estadual Carlos Matos (PSDB) utilizou 
a tribuna do Plenário 13 de Maio neste último 

dia 05/06, para ressaltar a importância do XIX Seminário  
Nordestino de Pecuária (PECNORDESTE). Segundo o  
parlamentar, o evento é o mais importante do Ceará e do 
Nordeste para a pecuária. “O setor atravessa uma crise 
grande nos últimos três anos e tem conseguido super-
ar por conta das tecnologias que têm sido adotadas e o  

Pecnordeste tem sido esse grande combustível dessas  
novas tecnologias para que o pecuarista se mantenha  
atualizado e possa garantir sua atividade sustentável.”

O parlamentar ressaltou ainda a necessidade da  
participação de todos os atores envolvidos no setor. Para 
Carlos Matos, é preciso fortalecer as políticas públicas para 
a pecuária. “Nós precisamos ter um programa de segurança 
alimentar para a pecuária no Estado do Ceará. É preciso  
cobrar do governo para que possamos modernizar cada vez 
mais o setor. O deputado lembrou também que avanços 
importantes já foram conquistados e que mesmo diante de 
mais um ano de seca, a produção de leite não caiu. “São 
280 mil pecuaristas na produção de leite que precisam de 
um apoio redobrado por parte do governo. A área rural 
precisa ser incentivada para estruturar a economia famil-
iar no interior do Ceará. Eu quero, como deputado estad-
ual, ser uma voz na Assembleia Legislativa para reforçar a  
necessidade de apoio ao governo para a pecuária do 
Ceará”.

Dep. Carlos Matos durante assembleia



AGRACIAdoS CoM A MEdALHA PRISCo BEZERRA

PERFIL doS HoMENAGEAdoS

SEMINÁRIo SEBRAE EMPREENdEdoR ENCoNtRo dE SECREtÁRIoS MUNICIPAIS 
dE AGRICULtURA
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Camilo Santana tem 46 anos, é casado e pai 
de dois filhos. Nascido no Crato, é engenheiro 
agrônomo, professor e mestre em Desenvolvi-
mento e Meio Ambiente pela Universidade 
Federal do Ceará (UFC).  Servidor público fed-
eral concursado, ocupou a superintendência 
adjunta do Ibama no Ceará em 2003 e 2004.

No primeiro Governo Cid Gomes (2007/2010), 
tornou-se secretário do Desenvolvimento 
Agrário do Estado. Implantou importantes pro-
jetos que melhoraram as condições de vida dos 
agricultores, proporcionando linhas de crédi-
to, equipamentos, assistência técnica e se-
guro safra para milhares de produtores rurais.

Em 2010, foi o deputado estadual mais vota-
do do Ceará, eleito com mais de 131 mil vo-
tos. No segundo Governo Cid Gomes, Cami-
lo assumiu a secretaria das Cidades, quando 
impulsionou no Ceará o programa “Minha Casa, 
Minha Vida” e grandes projetos urbanos e am-
bientais, como o Maranguapinho e o Cocó.
Camilo Santana foi eleito gov-
ernador do Ceará em 2014.

João Martins da Silva Júnior tem 74 anos,  
residente e domiciliado em Salvador. É administra-
dor de empresas e produtor rural, Presidente da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil – CNA pelo triênio 2014 – 2017. É Presidente 
do Conselho Deliberativo do Serviço Nacional de 
aprendizagem Rural – SENAR – 2014 – 2017 e 
também é Presidente da Federação da Agricul-
tura e Pecuária da Bahia – FAEB – 2015 – 2018.

João Martins foi o 1º Vice-Presidente da Con-
federação da Agricultura e Pecuária do Brasil – 
CNA. Também foi o primeiro membro no Conselho 
Deliberativo do SEBRAE Nacional, representando 
a Confederação da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil, membro Titular do Comitê Estadual de Logísti-
ca de Transporte – CELT, do Governo do Estado 
da Bahia. Também foi membro do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia 
– CODES, representando a Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado da Bahia - FAEB e foi 
membro do Conselho Estadual de Ciência e Tec-
nologia – SECTI, também representando a FAEB.

Gerardo Angelim de Albuquerque, brasileiro, 
casado com a senhora, Shirley Angelim de Araújo 
Albuquerque, pai de quatro filhos, graduado em: 
Engenharia Agronôma pela Escola de Agronomia 
da Universidade Federal do Ceará - UFC - 1964; Ad-
ministrador de empresa Pública, com graduação 
pela Universidade Estadual do Ceará - UECE - 1978; 
Bacharel em Direito - 1986, pela Universidade de 
Fortaleza - UNIFOR e advogado, inscrito na ordem 
dos advogados do Brasil - OAB, sob o nº 6.219.

Angelim foi integrante do quadro de técnic-
os da então Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento - SAAB, por um período ininterrupto de 
21 anos, onde exerceu todos os cargos de Direção 
e Assessoramento daquela Pasta; foi membro do 
quadro de técnicos da Ematerce, por 17 anos; per-
tence ao Sistema FAEC/SENAR, pelo espaço de 20 
anos, período em que exerce o cargo de Chefe de 
Gabinete da FAEC, além de ter exercido a função 
de Assessor Jurídico do SENAR/CE; ocupou ainda 
o cargo de Diretor tesoureiro da Cooperativa de 
Prestação de Serviços e Assistência Técnica Ltda - 
COCEPAT.

O SEBRAE/CE, um dos promotores do PECNORDESTE, juntamente com o 
Sistema Faec / Senar, promove dentro do evento um Seminário sobre 

Alternativas para a Convivência com o Semiárido, onde estão previstas nove  
palestras, durante dois dias do evento (17  e 18 de junho),  que serão realizadas 
no Auditório 10, do Mezanino. 

Na programação constam as seguintes palestras: Como produzir leite com 
rentabilidade no Sequeiro - capim corrente + genética+ manejo, Ganhe mais din-
heiro com leite: Manejo sanitário, reprodutivo e alimentar pré-parto, Alternativa 
para alimentação de Bovinos - Palma, Leucena e Amoniação: Fazenda Feijão - 
Produção Rentável de caprinos de corte no semiárido e Sistema de produção e 
criação de galinha caipira - Caso de sucesso Região Norte do Estado do Ceará,  
Negócio a Negócio Rural, Uso da mandiocultura como alternativa para alimen-
tação de galinha caipira,  Projeto “No Campo”Processo de produção e criação de 
galinha caipira - Experiência General Sampaio e  Importância do manejo sanitário 
na avicultura caipira. 

ALtERNAtIVAS PARA CoNVIVÊNCIA CoM o SEMIÁRIdo

Pelo quarto ano consecutivo no Seminário Nordestino de Pecuária - 
PECNORDESTE, acontecerá o Encontro dos Secretários Municipais 

de Agricultura, cuja coordenação está a cargo do Comdetec - Conselho de 
Secretários Municipais de Agricultura.

  A abertura do Encontro será no dia 16, as 14hs, 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 partir das 15hs, 
haverá uma segunda palestra com o tema  “Normativas para o uso cor-
reto dos equipamentos doados as prefeituras municipais pelo PAC 2” e 
a partir das 15h50min outra  palestra ainda sobre  Programas e Projetos 
para os Municípios Cearenses, a cargo do Secretário de Agricultura, Pesca 
e Aquicultura, Osmar  Baquit, seguindo-se outra sob o tema: Barragens 
subterrâneas, a partir das 16 h20min, finalizando com uma palestra sobre 
os Resultados do Projeto Poupança Verde.

Governador - Camilo Santana Presidente da CNA - João Martins Chefe de Gabinete da FAEC - Gerardo Angelim

Categoria: Política e/ou Administração Pública Categoria: Produção Rural e/ou Liderança Classista Categoria: Desenv. Científico, Econômico, Tecnico ou de Ensino
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PECNoRdEStE ENGLoBA       SEtE SEGMENtoS dA PECUÁRIA 

PECLEItE

A bovinocultura é um dos principais des-
taques do agronegócio brasileiro no cenário 
mundial. O Brasil é dono do segundo maior 
rebanho efetivo do mundo, com mais de 200 

milhões de cabeças (213.186.087 dados de 
2011). Além disso, desde 2004, assumiu a 
liderança nas exportações, com um quinto 
da carne comercializada internacionalmente 
e vendas em mais de 180 países. O reban-
ho bovino brasileiro proporciona o desen-
volvimento de dois segmentos lucrativos. As 
cadeias produtivas da carne e leite. O valor 
bruto da produção desses dois segmentos, 
estimado em R$ 67 bilhões, aliado a presença 
da atividade em todos os estados brasileiros, 
evidenciam a importância econômica e social 
da bovinocultura em nosso país. No Ceará, 
o efetivo de rebanho  bovino é da ordem de 
2.589.655 cabeças, com um total de 561.325 
vacas ordenhadas e  uma produção de 
455.452 mil litros de leite/ dia, evidenciando  
a importância da pecuária  de leite no Ceará.

É dentro desse cenário que o Seminário  
Nordestino de Pecuária - Pecnordeste, pre-
tende debater os principais  problemas que 
afligem o setor da bovinocultura mostrando 
as experiências exitosas, como preparar mel-
hor o produtor para enfrentar novos desafi-
os, promovendo onze (11) palestras sobre 
os mais diversos temas, incluindo uma mesa  
redonda com a participação de diversos 
setores da cadeia produtiva do leite sobre 
“Política de preços e custo do leite no Esta-
do”, um dos maiores gargalos do setor pro-
dutivo. Dentro do Seminário Tortuga, um dos 
maiores fabricantes de ração do país, além de 
palestras será apresentado no dia 17/06, de 
15 as 17 hs, Caso de Sucesso: Especializar-se 
para produzir e ganhar mais. 

Este ano, o evento tem como coorde-
nadora do segmento da bovinocultura, a  
médica veterinária Carolina Barroso Macha-
do.

Carolina Barroso Machado - Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural - 
SENAR/CE

Coordenadora
O PECNORDESTE realizará pelo quarto ano  

consecutivo uma exposição de animais bovinos 
e caprinos leiteiros PECLEITE, no estacionamento do 
Centro de Eventos do Ceará. A programação que está a  
cargo da engª agrônoma, Rejane Bastos Dias,  
conta com um concurso leiteiro, que objetiva premiar os  
animais das maiores raças produtoras, mostrando todo 
o seu potencial genético. “Na realidade a PECLEITE 
é uma pequena mostra do nosso rebanho caprino e 
bovino, com a participação de 40 animais, pois a sua  
finalidade maior  não é ser uma feira e sim uma mostra 
do que temos de melhor em diversas raças, bem como  
fazer a transferência de tecnologias aos produtores que 
participam do PECNORDESTE”, explica Rejane Bastos. 
Ano passado tivemos a participação de bovinos das 
raças Pardo Suíço, Girolanda, Simental, Gersey e capri-
nos das raças Saanen, Anglo Nubiano.
     Este ano haverá duas oficinas, no próprio espaço 

do PECLEITE, no dia 17 às 9h, sobre Caracterização 
de um Animal da Espécie Bovina com aptidão para  
produção de leite. Já no dia 18 às 9h, haverá a Oficina:  
Caracterização de um animal da espécie caprina com 
aptidão para produção de leite. 
   Segundo Rejane Bastos, os produtores irão obter  
conhecimentos através das oficinas que serão minis-
tradas, para usar posteriormente quando forem adquir  
animais para seus rebanhos.

Ainda no espaço do PECLEITE serão ministradas  
oficinas no segmento de caprinovinocultura.

Todos os dias no final da tarde será realizada uma 
ordenha acompanhada por uma comissão técnica, e 
no ultimo dia do PECNORDESTE, serão divulgados os  
ganhadores.

Ano passado a premiação atingiu R$ 40 mil em 
prêmios, e a grande atração foi a presença do Institu-
to Tostes Mendes, de Minas Gerais, com oficinas de  
fabricação de queijos.

BOVINOCULTURA

Como maior evento da Pecuária  
Nordestina, o Pecnordeste engloba 7 
segmentos pecuários: Bovinocultura, 

Suínocultura, Apicultura, Aquicultura e Pesca, 
Avicultura, Equinocultura e Caprinovinocultu-
ra. E 2 segmentos não pecuários: Artesana-
to e Turismo. As palestras técnicas, cursos e 
oficinas foram definidas pela comissão técni-
co-científica, coordenada pelo Engº Agrônomo, 
Eduardo Queiroz de Miranda e uma equipe de 
diversos profissionais representantes de várias  
instituições.

Rejane Bastos - Associação dos 
Criadores do Ceará - 

Coordenadora
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Confira abaixo, a programação dos  
segmentos.

Eduardo Queiroz de Miranda -  
Coordenador da Comissão  
Técnico-Científica 

Coordenador



CEARÁ

PECNoRdEStE ENGLoBA       SEtE SEGMENtoS dA PECUÁRIA 
CAPRINOS E OVINOS

CENTRO DE EXCELÊNCIA

A Caprinovinocultura é uma atividade que 
vem sendo praticada há séculos. No mun-

do, existe uma grande concentração de reban-
hos em alguns países, como a Austrália, Nova 
Zelândia, Turquia, China e Índia. Somente a 
China detém quase 36% do total de caprinos e 
ovinos criados no mundo e responde por mais 
de 39% da produção de carnes dessas espécies 
no âmbito mundial. O Brasil atualmente ocupa o 
9º lugar com 3,3% do efetivo mundial, somados 
ovinos e caprinos. 

Segundo o IBGE o rebanho brasileiro é  
estimado em 9,5 milhões de caprinos e 14,6  
milhões de ovinos. A Região Nordeste é deten-
tora da maior parte desse total – 94% dos capri-
nos e 55% dos ovinos. A Região Sul também se 
sobressai com 34,5% dos ovinos.

No ranking efetivo de animais das espécies 

caprina e ovina, o Ceará se encontra na quar-
ta colocação, com 2.313.773, perdendo para  
Piauí (2.774.902), Rio Grande do Sul (3.572.958) 
e para Bahia (4.812.617), que detem o primeiro 
lugar da lista.

A caprinovinocultura é um dos sete segmen-
tos pecuários presentes no XIX Seminário Nor-
destino de Pecuária - Pecnordeste, onde estão 
previstas 8 palestras técnicas, duas oficinas de 
capacitação,uma sobre Controle integrado de 
verminose de caprinos e ovinos: uso do kit e 
outra sobre orçamento forrageiro.

Na programação de palestras consta o re-
lato de três experiências exitosas: a Rota do  
Cordeiro, na cidade de Tauá, a experiência da Es-
cola Família Agrícola de Independência e o Papel 
da Secretaria da Agricultura e Pecuária (SEAGRI) 
no fortalecimento da Ovinocaprinocultura no 
município de Sobral.

Francisco Selmo Fernandes Alves - 
Embrapa Caprinos e Ovinos

Coordenador

EQUINOCULTURA

Cólica em equinos, reconhecimento do 
manejo da dor em equinos, internamen-

to: vantagens e desvantagens são alguns dos 
temas das nove palestras que serão ministra-
das dentro do segmento de EQUINOCULTURA, 
no XIX Seminário Nordestino de Pecuária - Pec-
nordeste, que abrange nove setores do agro-
negócio da pecuária que se realizará de 16 a 18 
de junho, no Centro de Eventos do Ceará. Para-
lelamente, numa parceria com a ACEQM - As-
sociação Cearense de Cavalo Quarto de Milha, 
com o apoio do Núcleo Cearense de Cavalos de 
Trabalho - NCCT e da Associação Cearense de 
Vaqueiros Amadores, será realizada no Estacio-
namento do Centro de Eventos uma exposição 
com uma galeria de 10 cavalos quarto de milha, 
que todos os dias a partir das 18hs, farão uma 
apresentação para o público, no picadeiro que 
será montado  ficando o restante do dia aberto 
à visitação. A coordenadora do segmento, Car-
olina Nascimento disse que a programação se 
realizará sempre no Auditório 8, Mezanino II, 2o 
andar, e atende às demandas apresentadas pe-
los criadores de cavalo.

Este ano, a coordenação do Pecnordeste, re-
solveu apoiar os criadores cearenses de cavalo 
da raça quarto de milha, que montarão uma ga-
leria de 10 Garanhões, animais de alta linhagem  
dentro do evento.

Cátia Nascimento - Universidade Es-
tadual do Ceará - UECE

CoordenadoraO SENAR-CE  é uma das onze Administrações Re-
gionais contempladas com a construção do Cen-

tro de Excelência em Educação Profissional e Assistência 
Técnica Rural. Diversas cadeias produtivas serão con-
templadas em 10 Estados do Brasil, entre elas: cafei-
cultura, cana-de-açucar, bovinocultura de corte e leite, 
palma de óleo, grãos, fibras e oleaginosas, fruticultura, 
ovinocaprinocultura e gestão e empreendedorismo. 
O nosso centro, que será construído no município de 
Sobral terá suas ações voltadas a formação de técnicos 
agropecuários com especialização em ovinocaprinocul-
tura. O início da obras de construção está previsto para 
este ano, como início das atividades em 2017.

A função principal do Centro de Excelência em Ovi-

nocaprinocultura é a formação profissional de Técnicos 
em Agropecuária, com Especialização em ovinocapri-
nocultura capazes de promover o desenvolvimento 
tecnológico da exploração destas espécies, tornando-a 
uma atividade econômica viável e que venha despertar 
o interesse dos diversos setores econômicos do esta-
do. O centro deverá ter importante atuação no apoio 
às pesquisas cientificas das áreas de ovinos e caprinos, 
além de promover a educação continuada de profis-
sionais, produtores e trabalhadores rurais através de 
curso e treinamento de extensão com aulas presenciais 
e à distância.

Foi formado um Comitê Nacional de Ovinocapri-
nocultura com a presença de técnicos e produtores  
relacionados a área de diversos estado do Brasil e com 
experiência na área rural e acadêmica, ou seja, foi dis-
cutido  qual o tipo de técnico que o setor necessita 
hoje a campo. Com este material em mãos  a equipe 
técnica, formada por profissionais  relacionados a área 
rural, pedagogos e consultores  que fazem parte dos 
SENAR´s interessados elaboraram o perfil profissional  
com as competências básicas, específicas e de gestão 
deste técnico agropecuário de nível médio, bem como 
da especialização em ovinocaprinocultura.
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SUÍNOCULTURA

GASTRONOMIA
Vitrine da Carne Suína e Sabores Nordestinos

A Suinocultura é um dos sete segmentos 
debatidos no XIX Seminário Nordestino 

de Pecuária. Esse ano o segmento através de 
uma parceria do Projeto Nacional de Desen-
volvimento da Suinocultura (PNDS) com a As-
sociação 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 NA-
CIONAL), Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado do Ceará (FAEC) e Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (SENAR/CE), traz para 
uma das maiores feiras do nordeste, palestras 
técnicas, a Vitrine da “Carne Suína e Sabores 
Nordestinos”, que por meio desta serão  
realizadas aulas show de demonstração dos 
diferentes cortes suínos e oficinas gastronômi-
cas, onde esses cortes serão transformados 
em deliciosas receitas do cotidiano cearense. 
Além disso, se fará presente o famoso estande 
Boteco Suíno, onde serão degustados petiscos 

à base de carne suína, promovendo o encon-
tro entre lideranças do setor.

Para o presidente da Associação de Su-
inocultores do Ceará – ASCE,  Paulo Helder  
Braga, o Pecnordeste é uma oportunidade de  
levar conhecimento técnico e capacitação aos 
produtores de suínos, estudantes e profissio- 
nais da área, além de divulgar as diversas e  
inúmeras ações realizadas pelo Projeto Nacio-
nal de Desenvolvimento da Suinocultura no 
estado do Ceará.

O segmento de suinocultura tem como co-
ordenador o Engº agrônomo Sérgio Oliveira, e 
durante a programação do seguimento haverá 
9 (nove) palestras: Panorama da suinocultura 
brasileira, Palestra: Principais mitos que afe-
tam o consumo de carne suína no Nordeste, 
Palestra: Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
obrigatório - procedimentos e prazos, dentre 
outras.

Sérgio oliveira da Silva - Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural - 
SENAR-CE

Coordenador

De 16 a 18 de junho, o Centro de Eventos do 
Ceará, se transformará a partir das 17  horas,  

num  grande espaço de gastronomia. É que lá estará 
acontecendo um Seminário Nordestino de Pecuária. 
- PECNORDESTE e dentro dele, a Vitrine da Carne 
Suína e dos Sabores Nordestinos com a oferta de 
duas oficinas de corte e duas oficinas gastronômicas, 
onde esses cortes serão transformados em deliciosas 
receitas do cotidiano cearense. Além disso, se fará 

Boteco

Suínodo

O Boteco do Suíno é um ambi-
ente criado especialmente para o  

Pecnordeste, onde são oferecidos aos 
participantes e visitantes do evento, infor-
mações sobre os benefícios da carne suí-
na, além de degustação de pratos elabora-
dos a base de carne suína.

Segundo o Presidente da ASCE,  
Paulo Helder de Alencar Braga, o objetivo 
do Boteco do Suíno é promover a carne 
suína e assim aumentar o seu consumo 
per capta, tanto a nível estadual, como 
nacional. O Boteco do Suíno faz parte 
de uma Campanha do Projeto Nacion-
al de Desenvolvimento da Suinocultura 
(PNDS), sua principal meta é aumentar o  
consumo de carne suína na alimentação dos  
brasileiros. 
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presente o famoso estande Boteco Suíno, onde serão 
degustados petiscos à base de carne suína, promov-
endo o encontro entre lideranças do setor. 

Esse ano o segmento de suinocultura  se apre-
senta no PECNORDESTE através  de uma  parceria 
do Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suino-
cultura (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 NACION-
AL), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Ceará (FAEC) e Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR/CE).

FAEC Presidente Flávio Viriato de saboya neyto, 1º Vice–Presidente Paulo Helder de Alencar Braga, Vice–Presidente de AdministrAção e FinAnçAs carlos Bezerra Filho, conselHo FiscAl – eFetiVos Alexandre 
magnum leorne Pontes, Francisco Fausto nobre Fernandes, sebastião Almeida Araújo. suPlentes maria Zimar Pinheiro diógenes, Henrique matias de Paula neto, Francisco Helder lopes. cHeFe de GABinete Gerardo Angelim 
de Albuquerque. diretoriA reGionAl - mAciço de BAturité Francisco de Assis Vieira Filho, litorAl leste normando da silva soares, litorAl oeste João ossian dias, norte José Pinto de Albuquerque, iBiAPABA inácio de 
carvalho Parente, sertão centrAl José ernando de oliveira, BAixo JAGuAriBe luis mendes de sousa Andrade, médio JAGuAriBe expedito diógenes Filho, centro sul José Beserra modesto, sertão dos inHAmuns moacir 
Gomes de sousa, cAriri Francisco Fernandes Ferreira. SENAR-AR/CE Presidente do conselHo AdministrAtiVo Flávio Viriato de saboya neto, suPerintendente Paulo Helder de Alencar Braga. INFORmAtIvO FAEC/
SENAR-AR/CE JornAlistA resPonsáVel silvana Frota / mtB 432 (editora e redatora), estAGiário marcos Weydson (redação e diagramação), reVisão Anízio de carvalho Júnior, editorAção eletrônicA Priscila Barroso, 
imPressão tiprogresso, tirAGem 2000 exemplares. 

rua edite Braga, 50 - Jardim América – Fortaleza/ce - ceP 60.425–100
Fone (85)3535.8000 - Fax (85)3535.8001
www.faec.org.br ● www.senarce.org.br

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará ● Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - CE

EXPEdIENtE



CEARÁ

AVICULTURAAPICULTURA

Em 2009, o 
Ceará foi o 2º 
maior exporta-
dor de mel no 

país e o 1o do 
Nordeste,quan-

do exportou US 
$14,317 milhões, já 

em 2010 exportou  US $ 9,721 milhões, de 
lá para cá, a exportação vem diminuindo por 
conta principalmente  da seca. Atualmente 
cerca de 90% da exportação de mel cearense 
é de agricultores familiares. No Estado existem 
176  associações de apicultores em 143 mu-
nicípios e ainda 4 cooperativas. No total, mais 
de  5 mil famílias trabalham diretamente com a  
apicultura. Segundo dados da Adece - Agên-
cia de Desenvolvimento do Estado, apesar do 
volume de exportações não ter crescido, a ven-
da interna aumentou consideravelmente. Isso 
também porque apenas 10% da produção é 
vendida  internamente.

A comissão técnico científica do Pecnordeste 
e do segmento da Apicultura, esta última pre-
sidida pelo Prof. Dr. José Everton Alves, que é 
também o PRESIDENTE DA CÂMARA SETORIAL 
DO MEL DO ESTADO DO CEARÁ - CSMel e  pro-
fessor da UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 
ACARAÚ - UVA, decidiu optar pela discussão 
de  temas que venham a ajudar o produtor a 
sair das dificuldades em que se encontra,voltar 
a exportar em maior quantidade, visto que o 
mel cearense ē um produto de boa qualidade e 
de bastante procura no mercado internacional. 

Para José Everton Alves o “O PECNORDESTE 
é um evento que a cada ano congrega mais e 
mais o público envolvido com a apicultura e a 
meliponicultura em um lugar agradável, com 
boas palestras e com uma feira imperdível 
para quem deseja ingressar ou expandir seus 
negócios na área apícola bem como fechar 
negócios com mel e outros produtos apícolas.”

José Everton Alves - Câmara Setorial 
do Mel

Coordenador

O setor avícola cearense só tem comemo-
rado vitórias nos últimos anos. Qualidade 

na produção, aumento do plantel e do consumo 
dos produtos e até o surgimento de setores al-
ternativos de criação de aves. Mas nem sempre 
foi assim. Até a década de 60 do século pas-
sado, sequer havia no Estado as intenções de 
criar galinhas e tornar essa atividade lucrativa. 
Foi só a partir desse período, quando o gover-
no federal decidiu incentivar a criação de fran-
go na Região Nordeste para produzir alimentos 
numa área carente, que se começou a perceber 
o potencial da atividade no Ceará. Hoje, o setor 
está industrializado, gera em torno de sete mil 
empregos diretos e, sozinho, é responsável por 
cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB)  
agropecuário.

Segundo a Adece, o Ceará está na 10a posição 

no ranking de produção de ovos de galinha e em 
segundo lugar no Nordeste. 

Junto às grandes empresas, a avicultura acaba 
criando uma cadeia produtiva que se caracteri-
za pela fixação do homem no campo, pela pro-
dução de proteína animal (frango e ovos) de alto 
valor nutritivo e acessível à população, devido ao 
baixo preço. A atividade caracteriza-se também 
pela geração de emprego e renda, com alcance 
na Região Metropolitana da Capital devido ao 
seu canal de comercialização que envolve micro, 
pequenos e médios abatedouros com perfil de 
atividade econômica familiar.

Ednardo Rodrigues - Universidade 
Federal do Ceará - UFC

Coordenador

AQUICULTURA E PESCA

A Pesca é denominada como a atividade 
extrativista de pescados das suas fon-

tes naturais (mares, oceanos, rios, lagos, 
lagoas, etc) e pode ser considerada como 
pesca esportiva, artesanal, profissional de 
pequeno porte ou industrial.

Já a Aquicultura é denominada como ativi-
dade de  cultivo ou produção  de organismos  
aquáticos para fins de consumo ou orna-
mentação. Ela se divide em 2 modalidades, 
sendo a aquicultura continental, o cultivo de 
organismos aquáticos de origem marinha. A 
aquicultura marinha é também conhecida 
como maricultura.

Segundo o Presidente da ACEAQ - Asso-
ciação Cearense de Aquicultores, Camilo de 
Moraes Diógenes, que também é coorde-
nador da Aquicultura e Pesca na Comissão 
Técnico Científica do Pecnordeste, todo 
crescimento do segmento de Aquicultura se 
deve ao empreendedorismo dos cearenses 
e as boas condições climáticas.

Durante o Pecnordeste, o segmento de 
Aquicultura e Pesca realizará 6 palestras e 3 
mesas redondas. 

Camilo de Moraes diógenes - Presi-
dente da ACEAQ

Coordenador
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Mesmo afastado da militância rural, desde o 
término de nosso 2º mandato, como Diretor 

da Confederação da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil, em dezembro do ano passado, não posso deixar 
de atender a solicitação de escrever algo a respeito 
da 19ª Edição do PECNORDESTE, evento criado pela  
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará, sob nossa presidência. 

O longo período da seca que ora vivemos, iniciado 
em 2012, considerado como o maior dos últimos 50 
anos, demonstra, claramente, a importância do even-
to e o muito que contribuiu para a tecnificação da 
pecuária na região nordeste.

Do nosso pronunciamento na abertura da primeira 
edição, em 1997 por sua atualidade rememoraremos 
duas assertivas:

“A pecuária é a origem, é o traço cultural mais 
forte do sertanejo”. Esta realidade foi magistralmente, 
retratada por Euclides da Cunha no seu clássico Os 

Sertões. Por esta razão e pela incerteza das colheitas, 
ela, ainda hoje, é o setor mais instável da economia 
regional.

As crises são, sem dúvidas, fortes incrementadoras 
da criatividade e indutoras de mudança de hábitos ar-
raigados.

No atualíssimo trabalho produzido pelos agrôno-
mos Raimundo Reis e Zuza de Oliveira – Opções de 
Produção de Alimentos para a Pecuária - Uso nas Áreas 
Irrigadas, são analisados os avanços ocorridos na seca 
iniciada em 2012, que segundo a FUNCEME, continu-
ará em 2016, com a instalação do fenômeno “EL NINO”.

O casamento da irrigação com a pecuária fez, como 
eles dizem, com muita propriedade, surgir, assim, o 
serviço de terceirização na produção de forragem - 
negócio até então inimaginável.

A solução foi encontrada, pela criatividade de nos-
sos eficientes empresários do Agronegócio da Irri-
gação.

Faltava, no entanto, o combustível para impulsionar 
a máquina – o crédito – A FAEC inicialmente, e, pos-
teriormente aliada a ADECE e a SDA, levaram o pleito 
ao BNB, que aprovou a inovação para algumas culturas 
após estudo de viabilidade.

Logo mais, dentro de 5 a 10 anos consolidada a 
transposição do Rio São Francisco e o Cinturão das 
Águas, quando então, teremos assegurada a reserva 
hídrica necessária ao atendimento da população hu-
mana e animal, além, do desenvolvimento econômico 
o Ceará despontará como grande produtor de leite, 
dentro de uma segmentada e altamente tecnificada 
cadeia: produtores de ração – produtores de matrizes 
- produtores de leite - laticínios.

Quem viver verá.

A PECUÁRIA dE LEItE No NoRdEStE

José Ramos Torres de Melo Filho, ex-presidente da FAEC

TURISMO RURALARTESANATO

Ana Virginia Saraiva Milhome - 
SEBRAE-CE

Coordenadora

A originalidade e criatividade do povo cearense 
fazem com que as artes e a cultura cearense sejam  
conhecidas e admiradas em todo o Brasil e no Exterior. 

  Quem visita o Ceará não consegue resistir ao apelo 
das compras de produtos artesanais e da animada vida 
artístico-cultural cearense.

O segmento de Artesanatto centrou suas atividades 
em cinco oficinas durante o PECNORDESTE. As oficinas 
serão ministradas na Sala do Artesanato, Mezanino I, e 
tem como coordenadora a Sra Ana Virginia Milhome, 
articuladora do Sebrae-Ce. 

A oficina de abertura será no dia 16, de 13h30mim 
às 16h30min com o tema: Criando com cores, retalhos e 
linhas. As demais oficinas serão sobre “A identidade da 
minha casa - Produção de espelho decorativa Instigando 
a criatividade com papeis e dobraduras, Um canto para 
contar um conto - Criatividade com papel e tecido e A 
identidade da minha casa - Produção de quadro deco-
rativo.

O segmento do turismo rural é uma diver-
sificação de oferta econômica, valorização da 
cultura e consequentemente uma melhoria  
social para os que residem no campo. Destarte, o  
turismo rural é visto com um novo olhar do 
homem do campo e isto foi percebido pelo 
Evento Pecnordeste a mais de 10 anos atrás. 

O segmento do turismo rural a cada ano busca 
inovar com assuntos no Seminário que remetem 
ao setor e ao tema central do Evento. Temos o 
cuidado também de sempre oferecer temas que 
possam contribuir com conhecimentos aos que 
desejam ingressar no turismo rural, como temas 
que atualizem aos empresários da área. 

Neste ano buscamos focar nos casos de 
sucesso para ratificar o empreendedorismo no 

sertão e nas serras cearenses. Uma rica grade de 
palestras interessantes que vale a pena confer-
ir. “Como montar um hotel fazenda; Retrato do 
turismo rural pelo Sebrae Nacional; Sitio Rio Ne-
gro - Equipamento Empreendedor no Meio Ru-
ral; Saúde no ambiente turístico rural; Apoena 
Ecopark - Equipamento empreendedor no meio 
rural; Sítio Ipê - Equipamento empreendedor no 
meio rural; Parque da Engenhoca - Equipamento 
empreendedor no meio rural; Pedra dos Ventos 
- Equipamento empreendedor no meio rural; 
Município de Pindoretama em um novo tempo 
com o Turismo”.

Fabiana Rebouças Ribeiro Sena - 
Associação Cearense de Turismo no 
Espaço Rural e Natural - ACETER

Coordenadora
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PRESIdENtES dE SINdICAtoS dEStACAM 
PRoGRAMA EMPREENdEdoR RURAL

Os municípios de Ibaretama e Tamboril através 
de seus sindicatos rurais serão um dos 38 

beneficados com o Programa Sertão Empreendedor 
Rural. No último mês de maio, os técnicos do Senar 
realizaram encontros de sensibilização em 36 mu-
nicípios, acompanhe o depoimento dos presidentes. 

Para o presidente do Sindicato de Ibaretama e 
primeiro vice-presidente administrativo da FAEC, Car-
los Bezerra o programa Sertão Empreendedor veio 
preencher uma lacuna que a muito tempo os produ-
tores rurais (pequenos e médios) exigiam das autori-
dades governamentais e das entidades de classe, uma 
assessoria técnica profissional e contínua, presente 
nas propriedades rurais periódicamente, proprocio-
nando um maior acompanhamento, orientação e in-
formação, principalmete  na gestão da propriedade, 
fazendo com que o produtor passe a ter visão de em-
presário rural, e é nesse ambiente que consideramos 
importante a presença do Senar-Ce como entidade 
gestora na condução desse importante programa.

A presidente do Sindicato de Tamboril, Jussara 
Dias, disse: “Estamos muito confiantes de que o 
Programa Sertão Empreendedor como o próprio 
slogan diz, traga um novo tempo para o Semiárido, 
ajude o produtor rural a ter uma nova postura de  
enfrentamento às dificuldades acarretadas pela es-
tiagem, para que o mesmo possa transformar para 
melhor a realidade em que vive. A adesão dos produ-
tores de Tamboril ao programa foi um sucesso!”



CEARÁ PRESIdENtES dE SINdICAtoS RURAIS E VICE-PRESIdENtES REGIoNAIS dA FAEC

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

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/ (88) 9468.9888

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

QUiXadÁ FCO FaUsTO NOBrE FrENaNdEs (88) 9614.0495/ (88) 9468.9492

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

SUPERVISoRES REGIoNAIS

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

AURORA 
MarCÍliO rOBErTO MaCE-
dO 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)

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 MANGA-
BEIRA 

dOriMEdONTE TEiXEira 
FErrEr FilHO 

(88) 9963.7449/  
(88) 9263.8063

MilaGrEs FraNCisCO WilTON FUrTa-
dO alvEs

(88) 9292.0123/  
(88) 9469.0241

MAURITI JOSÉ ARTÁLIO BARROSO LEITE (88) 9998.1918 

FRANCISCO FERNANDES 
FERREIRA (BARTÔ) CARIRI (88) 9969.6011 

LUIZ MENDES DE SOUSA 
ANDRADE

LITORAL LESTE / BAIXO JA-
GUARIBE (88) 9468.9873

GASPAR LOUREIRO 
GOMES

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

INÁCIO DE CARVALHO 
PARENTE

PLANALTO DA IBIAPABA / CENTRO 
NORTE (88) 9953.5382

RODRIGO DIÓGENES 
PINHEIRO

METROPOLITANA / LITORAL LESTE 
/ MACIÇO DE BATURITÉ (85) 9124.8288 

JaGUariBE aNTÔNiO CarlOs dE FrEiTas (88) 9742.0403/ (88) 9468.9765

CARAVANAS dE PRodUtoRES RURAIS No  
PECNoRdEStE 2015
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Na oportunidade, ressalte-se 
a importância das caravanas 

para o sucesso do PECNORDESTE.
Unindo forças, o Sistema FAEC/

SENAR/Sindicatos Rurais e o parceiro 
SEBRAE-CE, através dos escritórios 
regionais, a cada ano, conseguem 
mobilizar e trazer ao evento um 
número considerado de produtores 
rurais, que buscam aprimorar seus 
conhecimentos em áreas de sua  
atuação no campo, como também, a 

presença dos jovens das instituições de ensino, em 2015, pode-
se confirmar que ultrapassará os exercícios anteriores, com 
mais de 70 caravanas, atingindo um público com mais de 3 mil  
participantes.

Portanto, queremos parabenizar e agradecer a todos os  
mobilizadores em sua base. “Sejam bem vindas, CARAVANAS. A 
festa é nossa.

Saibam que o brilho do PECNORDESTE está na qualidade 
das palestras e no vai-e-vem de todos vocês, que acreditam no 
crescimento das atividades do campo, através do conhecimen-
to.”

Nilza Luna, Chefe do Dep. Sindical

MaraNGUaPE EdUardO PEiXOTO rOla 
FErrEira (85) 8879.8949/ (85) 9124.2945



CEARÁ

CNA JoVEM VAI MoStRAR  
EXPERIÊNCIAS CoM o PRoJEto  
NASCENtES

17 oFICINAS dE CAPACItAÇÃo

AÇÕES dE SAÚdE E CIdAdANIA PARA o PRodUtoR RURAL

GALERIA doS GARANHÕES
dA RAÇA QUARto dE MILHA
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O XIX Seminário Nordestino de Pecuária 
- PECNORDESTE, oferece este ano aos 

produtores rurais um espaço especial com 800 
metros quadrados de  área dentro do estande 
do Sistema FAEC/ SENAR- CE. No espaço de 
Cidadania no Campo, serão ofertadas ações 
em três ambientes: Saúde, Educação e Meio 
Ambiente. Na área da saúde foi feita  uma par-
ceria com a Secretaria da Regional IV da Pre-
feitura de Fortaleza, que oferecerá medição 
de pressão, vacinação de Sarampo, Hepapite 
e Influenza e orientações de um modo geral 
sobre alimentação saudável.    

Um fisioterapeuta e um massoterapeuta 
estarão à disposição para orientação e real-
ização destas ações. O objetivo do Espaço de 
Cidadania no Campo é oferecer ao produtor 
rural serviços aos quais ele pouco tem acesso 
no seu local de trabalho. É o que pensa o co-
ordenador geral do Pecnordeste, Paulo Helder 
de Alencar Braga. No mesmo espaço haverá 
orientações sobre o Programa Agrinho que 
promove um concurso de redação e desenho 
nas escolas públicas da zona rural e a entre-
ga dos certificados dos concludentes do Pro-
natec.

- Oportunidades de uso da cultura da man-
dioca para alimentação animal no semiárido 
nordestino;
- Controle integrado de verminose de capri-
nos e ovinos: uso do kit;
- Elaboração de bolos e trufas com mel;
- Faça e venda! Delicias de sobremesas com 
sabores regionais (*2);
- Aproveitamento da Palma forrageira na al-
imentação humana: elaboração de sucos e 
receitas salgadas;
- Orçamento Forrageiro
- Simples e fácil: como calcular a matéria seca 
do meu volumoso;
- Gastronomia - receitas nordestinas de carne 
suína;
- Cortes padronizados;
- Derivados da macaxeira: elaboração de bo-
los, sucos, sorvete e receitas salgadas;
- Palma: alternativa de produção de consumo 
de água para o rebanho;
- Cortes padronizados de suínos;
- Receitas nordestinas da carne suína (*2);
- Amonização;

SENAR oFERECE

ENCoNtRo dE SUPERINtENdENtES   
do SENAR No PECNoRdEStE

PRoGRAMA SERtÃo EMPREENdEdoR 
INICIA CAPACItAÇÃo No CEARÁ

A convite do Superintendente do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural - Senar-CE, 

Paulo Helder de Alencar Braga, será realizado duran-
te o Pecnordeste, o Encontro dos Superintendentes 
Regionais do Nordeste. A programação do encon-
tro foi definida pelo Secretário Executivo do Senar/
Adm Central, Daniel Kluppel Carrara, que incluiu a  
participação de todos na abertura do evento, no 
dia 16, às 19 horas, quando estará presente tam-
bém o Presidente da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil - CNA, João Martins da silva 
Júnior.

Segundo Daniel Carrara, o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, em con-
junto com o Senar e a Embrapa, elaborou um Pla-
no de Desenvolvimento para os Estados da Região 
Nordeste do Brasil, visando promover os produtores 
rurais classificados na classe de renda “D” para 
classe “C”. Na qualidade de co-parceiro desse pro-
grama e  pretendente a executor, o Senar, vai traz-
er para o evento o Secretário de Desenvolvimento  
Agropecuário e Cooperativo do Nordeste, Caio Ro-
cha, para apresentar esse estudo aos Superinten-
dentes Regionais, durante o Pecnordeste 2015.

O encontro ocorre dia 16 no auditório 5/6, Meza-
nino I - 1º andar, a partir das 9h.

O Sistema Faec/Senar-CE e Sindicatos Rurais e 
o Sebrae-Ce realizaram do dia 12 ao dia 30 

de maio, 36 Seminários de Sensibilização do Sertão 
Empreendedor, coordenados pelo Senar, através do 
instrutor Lauro Ramos Torres de Melo Filho e dos 
agentes sindicais David Cruz e Victor Emanuel. No 
total serão  38 municípios beneficiando 760 produ-
tores.

As reuniões que foram acompanhadas pelo co-
ordenador técnico do Senar-Ce, Eduardo Queiroz 
de Miranda tiveram como finalidade sensibilizar 
os produtore para a importância do programa que 
estimula o epírito empreendedor e visa elevar a 
qualidade de vida da população do semiárido bra-
sileiro, que o Senar criou o “Programa Sertão Em-
preendedor: Um novo tempo para o Semiárido” 
que será desenvolvido em uma ação conjunta com 
o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE). O Programa visa promover a 
competitividade e sustentabilidade dos empreen-
dimentos rurais no semiárido brasileiro através do 
fomento à inovação, ao empreendedorismo e a di-
fusão da tecnologias sociais, de produção, gestão e 
boas práticas de convivência com o semiárido. 

Foram realizados seminários nas regiões Sertão 
Central, Jaguaribe, Centro Sul, Cariri, Inhamuns, 
Norte, Metropolitana, Litoral Oeste/Itapipoca e Li-
toral Leste. Ao todo 38 municípios serão beneficia-
dos.

Dez criadores cearenses da raça de cavalos Quarto 
de Milha, participam do Penordeste 2015 com 

uma Galeria de Garanhões, animais de alta linhagem. 
Durante os três dias do evento, a partir das 18 horas os 

animais se apresentarão para o público, no picadeiro 
montado no estacionamento do Centro de Eventos, fi-
cando aberto à visitação durante todo o dia. 

A participação dos criadores se deu através da ACE-
QM - Associação Cearense de Cavalo Quarto de Milha, 
com o apoio do Núcleo Cearense de Cavalos de Tra-
balho - NCCT e da Associação Cearense de Vaqueiros 
Amadores. Nesse sentido um grupo de criadores, ten-
do à frente os empresários Paulo Sérgio Galvão Vale,  
Leonardo de Freitas e Paulo Helder Filho, esteve dia 31 
de maio, 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 
científica, Eduardo Queiroz, quando ficou acertada a 
parceria.

Um grupo de seis jovens do Ceará que fazem 
parte do Programa CNA Jovem participa do 

Pecnordeste 2015 com uma programação toda es-
pecial. Eles vão demonstrar através de uma maquete 
como proteger as nascentes dos rios. Dentro do 
estande do sistema Faec/Senar será montada a ma-
quete onde os jovens irão receber o público e orien-
tar os visitantes. No local será feita a distribuição de 
mudas da região.

O Grupo abordará dentro do Pec, a importância 
da Proteção às Nacentes e a consequência da não 
preservação, como também, a exposição de projetos 
pessoais de cada líder como troca de informação e 
aprendizado decorrido nos encontros da CNA Jovem. 
Os integrantes do Projeto CNA Jovem são: Italo Araú-
jo, Stefani Mesquita, Neilson Amorim, Paula Braga, 
Adriana Frota e Antônio Moreira Neto (Foto).

Grupo CNA Jovem Ceará

Boy Dash Lad do Haras PH - Cascavel


