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EXPEDIENTE

Flávio Viriato de Saboya Neto
Presidente da FAEC

Este mês a palavra do presidente será sobre o Pacto 
das Águas

ASSINADO O PACTO DAS ÁGUAS COM O 
SETOR PRODUTIVO RURAL

O Pacto das Águas para o Setor Produtivo foi 
apresentado no dia 2 de julho último,no 

auditório da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano 
Matos- Fafidam, na cidade de Limoeiro do Norte, 
durante a realização do XXII Seminário  de Alocação 
das Águas dos Vales do Jaguaribe e do Banabuiu, 
promovido pela Companhia de Gestão de Recursos 
Hídricos, com a participação de  entidades ligadas 
à agropecuária do Estado, como  a ADECE, SEAPA, 
FAEC, COGERH e APRECE, bem como produtores 
rurais, oportunidade que foi assinado o Pacto das  
Águas com o Setor Produtivo Rural.

Esse Pacto foi sugerido pela Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado do Ceará- FAEC, decor-
rente de uma solicitação de produtores e irrigantes 
de Limoeiro do Norte que estão se sentindo preju-
dicados com o corte de água para irrigação de suas 
lavouras, sem entendimento. Dessa forma, foi ele-
borado um documento que prevê a formação de 
comissões municipais com a participação de diver-
sos parceiros onde se destacam a COGERH,  ADECE, 
SEAPA E FAEC.
Conheça o documento na íntegra:

PACTO DAS ÁGUAS COM O SETOR PRODUTIVO 
RURAL

I - SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E 
AQUICULTURA – SEAPA, pessoa jurídica de 
direito público, com sede na Av. José Martins 
Rodrigues, 150 - Edson Queiroz, em Fortaleza-
Ceará, CEP: 60.811.520, inscrita no CNPJ sob 
o nº 13.265.581/0001-35, neste ato represen-
tada por seu Secretário, o Senhor FRANCISCO 
OSMAR DIÓGENES BAQUIT, brasileiro, casa-
do, acadêmico em Ciências Políticas, porta-
dor do RG nº 1299428 – SSP/CE e do CPF nº 
202986.503-63;
II -COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS 
HÍDRICOS – COGERH, pessoa jurídica de direi-
to privado, com sede na Rua Adualdo Batista, 
nº 1550, parque Iracema, em Fortaleza-Cea-
rá, CEP: 60.824.140, inscrita no CNPJ sob o nº 

74.075.938.0001-07, neste ato representada 
por seu Presidente, JOÃO LÚCIO FARIAS DE 
OLIVEIRA, brasileiro, casado, sociólogo, porta-
dor de RG nº 90002167340-SSP/CE e do CPF 
nº 243.797.003-72;
III - AGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO 
ESTADO DO CEARÁ – ADECE, pessoa jurídi-
ca de direito público, com endereço na Av. 
Dom Luís nº 807, 7º andar, Ed. Etevaldo No-
gueira Business - Meireles, Fortaleza-Ceará, 
CEP: 60160-230, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.100.913/0001-54, neste ato representada 
pelo seu Diretor Presidente FERRÚCCIO PETRI 
FEITOSA, brasileiro, casado, advogado, porta-
dor do RG nº 2001002344920 – SSP/CE e do 
CPF nº 358738.763-04.
IV -ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARÁ 
– APRECE, pessoa jurídica de direito priva-
do, com sede na Rua Maria Tomásia nº 230, 
Aldeota, Fortaleza-Ceará, CEP: 60150-170, 
inscrita no CNPJ nº 01.769.435/0001-68, re-
presentada por seu Presidente, o Prefeito 
EXPEDITO JOSÉ DO NASCIMENTO, brasileiro, 
casado, administrador de empresa, portador 
do RG nº 2006005043042 – SSP/CE e do CPF 
nº 090.434.623-49;
V -FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA 
DO ESTADO DO CEARÁ – FAEC, pessoa jurídica 
de direito privado, entidade sindical sem fins 
lucrativos, representante dos produtores ru-
rais do Estado do Ceará, com sede na Rua Edi-
te Braga nº 50, Jardim América, em Fortaleza-
Ceará, CEP: 60.410-436, inscrita no CNPJ sob 
o nº 12.221.362/0001-91, neste ato represen-
tada por seu Presidente, FLÁVIO VIRIATO DE 
SABOYA NETO, brasileiro, casado, engenheiro 
agrônomo, portador do RG nº 35184397-8 – 
SSP/SP e do CPF nº 013.442.853-68;
Resolvem firmar o presente acordo, ora de-
nominado PACTO DAS ÁGUAS COM O SETOR 
PRODUTIVO RURAL obedecendo às seguintes 
cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO

O presente Acordo tem como objetivo 
equacionar e indicar soluções para os pro-
blemas advindos da escassez das reservas hí-
dricas, na região do Baixo Jaguaribe, causada 
pelos sucessivos anos de seca, no estado do 
Ceará, e que impacta, sobremaneira, o setor 
produtivo da agricultura irrigada. Para tanto, 
as entidades signatárias comprometem-se a 
desenvolver as ações abaixo discriminadas e 
acordadas.

O presente Pacto tem como premissa bá-
sica a necessária integração entre os órgãos e 
as entidades signatárias, de modo a buscar a 
convergência de interesses e agilizar a imple-
mentação das ações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
I- DA SEAPA
• Viabilizar a interlocução entre o Go-
verno Estadual e o Setor Produtivo;
• Criar o Grupo de Trabalho Estadual 
de Recursos Hídricos para Irrigação;
• Acompanhar as ações previstas no 
presente Pacto, principalmente, dos Grupos 
Gestores Municipais.
II - DA COGERH
• Antecedendo a qualquer ação que 
possa restringir o fornecimento da água às 
propriedades rurais, faz-se mister proceder 
estudo preliminar e a perfeita conscientização 
e entendimento das partes, no tocante a ra-
cionalização no uso da água, sem perder de 
vista que tal redução atenda, no mínimo, as 
necessidades hídricas das áreas de produção 
definidas pelas diretrizes aprovadas pelos Co-
mitês de Bacia Hidrográficas do Estado do Ce-
ará, de modo a manter os empregos e a renda 
da cadeia produtiva, na região;
• Manter a população local informa-
da, tanto a urbana quanto a rural, sobre a 
real situação, com a divulgação de dados so-
bre o volume de água acumulada ainda exis-
tente, a estimativa de duração dessa reserva 
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em função do consumo e, também, quanto à 
necessidade de implementação imediata de 
medidas para a redução do consumo hídrico. 
A adoção de tal procedimento buscará sensi-
bilizar a população quanto à necessidade de 
racionalização no uso da água, bem como 
facilitará o processo de aceitação e apoio às 
medidas restritivas que, por ventura, venham 
a ser adotadas;
• Realizar anualmente as Reuniões de 
Alocação de Água, nos açudes e vales pereni-
zados, onde são definidas as vazões para libe-
ração pelos Comitês de Bacias Hidrográficas 
e as Comissões Gestoras, com a participação 
das instituições signatárias deste pacto, bem 
como os usuários de água, e as instituições 
públicas e privadas com interesse nessa ques-
tão.
• Compor os Grupos Gestores Muni-
cipais para análise do consumo hídrico para 
irrigação;
• Compor o Grupo de Trabalho Esta-
dual de Recursos Hídricos para Irrigação.
• Desenvolver ações com o intuito de 
incluir a SEAPA – Secretaria da Agricultura, 
Pesca e Aquicultura, no Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos – CONERH.
III- DA ADECE
• Acompanhamento das ações decor-
rentes do Pacto;

• Disponibilização dos indicadores so-
ciais e econômicos;

• Capacitar os comitês sobre os indi-
cadores sociais/econômicos;

• Realizar a difusão dos resultados 
de estudos agrícolas e tecnologia, de forma a 
promover o melhoramento nas áreas de cul-
tivo, extração e beneficiamento de produtos 
agrícolas; 

• Divulgar pesquisas, dados estatísti-
cos, estudos dos setores mais dinâmicos do 
agronegócio, identificar tendências, expecta-
tivas e avaliar as oportunidades e ameaças, 
em relação aos concorrentes, no mercado in-
terno e externo; 

• Coordenar mecanismos de intera-
ção com as instituições públicas, privadas, re-
presentações de classe, organizações sociais, 
etc, visando o desenvolvimento de inovações 
tecnológicas, com foco nas demandas das ca-
deias produtivas do agronegócio da Região. 

SISTEMA FAEC/SENAR-CE FUNCIONANDO EM NOVA SEDE

Desde o dia 27 de julho, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC e 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/AR-CE, passaram a funcionar em nova 

sede, situada à Rua Eduardo Girão, 317, bairro Jardim América, nesta capital, contatos pelo mesmo 
telefone Pabx: 3535 8000. A nova sede dispõe de amplas salas e gabinetes de trabalho. No pavilhão 
superior encontra-se a superintendência do SENAR-CE, um auditório com capacidade para 156 luga-
res, inclusive com acesso para deficientes, uma sala de vídeo conferência, outra para o Programa de 
Educação à Distância – EaD SENAR e mais uma sala de Tecnologia da Informação (TI). Possui ainda 
uma sala especial para os presidentes de sindicatos rurais e sala de reuniões.

O presidente da FAEC, Flávio Viriato de Saboya, disse que a data de inauguração do prédio ainda 
está sendo definida, destacando o apoio da ex-presidente da Confederação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil – CNA, Senadora Kátia Abreu, e o trabalho do ex-presidente, José Ramos Torres de 
Melo Filho, que foi o grande responsável por essa conquista que era uma antiga reivindicação do 
segmento. O superintendente do SENAR-CE, Paulo Helder de Alencar Braga, que deu uma grande 
contribuição na finalização das obras disse que o Sistema FAEC/SENAR-CE, agora tem uma sede 
à altura do trabalho que desenvolve junto aos sindicatos e produtores rurais, devendo em breve,  
iniciar o curso técnico em agronegócio do Programa Nacional EaD-SENAR.

GALERIA DE IMAGENS DA NOVA SEDE

Sala de Videoconferência 

Auditório Hall de entrada

Sala de TI 

Fachada da sede que ocupa uma área de 750m²
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P E C N O R D E S T E  T E V E  A  P A R T I C I P A Ç Ã O  D E  M A I S  D E  8  M I L 
P R O D U T O R E S ,  T É C N I C O S  E  3 0  M I L  V I S I T A N T E S 

PECNORDESTE 2015

Com 4.686 inscritos nas palestras  
técnicas, 104 caravanas de produto-

res com 3.449  participantes e mais de 30 
mil pessoas passaram entre os dias 16 a 18,  
pelo XIX Seminário Nordestino de Pecuária 
- Pecnordeste, que ofereceu 92 palestras, 
05 mesas redondas, 17 oficinas de capaci-
tação. Este  foi o balanço do XIX Seminário 
Nordestino de Pecuária - Pecnordeste, pro-
movido pelo Sistema Faec/Senar e Sebrae–
Ce. O evento foi aberto, às 9 horas do dia 16 
de junho, com a presença do Governador 
Camilo Santana, que anunciou recursos da 
ordem de R$ 70 milhões para combater a 
seca. O governador, o representante do  
Presidente da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil-CNA, vice-presidente 
Mário Borba, e o engº agrônomo Gerardo 
Angelim de Albuquerque, receberam a Me-
dalha do Mérito Rural Prisco Bezerra.

Em seu discurso o presidente da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Ceará - FAEC, Flávio Saboya solicitou a 
implantação do Seguro Seca, que viria su-
prir as necessidades de alimentação do re-
banho, da água e garantir a sobrevivência 
do produtor rural. O Governador Camilo 
Santana prometeu levar o pedido dos pro-
dutores à Presidente Dilma e ao Forum dos 
Governadores do Nordeste, bem como, à 
Ministra da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento - MAPA, Katia Abreu, que está dis-
posta a encampar a iniciativa da FAEC.

Para o coordenador  geral do Pecnor-
deste, Paulo Helder de Alencar Braga o 

Pecnordeste cumpriu mais uma vez sua 
missão que é a de levar novas informações 
aos produtores para que eles possam con-
viver melhor com a seca. Apesar dos quatro 
anos de seca que estamos atravessando a 
gente sente a vontade dos produtores de 
aprenderem cada vez mais, por isso, todas 
as palestras foram focadas no tema central: 
Sertão Empreendedor – Um novo Tempo 
para o Semiárido, mostrando as principais 
tecnologias que o SENAR, a FAEC, o SEBRAE, 
o Governo do Estado e outros órgãos já dis-
ponibilizam  como as  que estão dando cer-
to. Na questão de geração de negócios ele 
acredita que girou em torno de 30 milhões 
o mesmo patamar do ano passado, através 
da vendas de animais e implementos agro-
pecuários e da feira da agricultura familiar, 
o que considera positivo diante do quadro 
em que encontra-se o Estado  devido a es-
tiagem.  

Segundo o coordenador técnico do Pec-
nordeste, Eduardo Queiroz de Miranda, os 
segmentos que tiveram maior participação 
nas palestras técnicas são por ordem: Bovi-
nocultura de leite: 1.085 inscritos, caprino-

vinocultura: 735, apicultura: 593, avicultura: 
492, aquicultura e pesca: 301,  suinocultura: 
274, eqüinocultura: 158, artesanato: 287, 
turismo rural: 160. E mais de 600 participa-
ram de eventos palalelos, como o seminá-
rio dos secretários de agricultura, encontro 
de presidentes de Sindicatos, encontro de 
Superintendentes do Senar do Nordeste,  
galeria dos garanhões e oficinas.

ESPAÇO DE CIDADANIA ATENDEU 510 
PESSOAS

Durante o evento mais  duas novidades: 
o Espaço de Cidadania do Produtor, que 
ofereceu ações de saúde como vacinação 
contra gripe e sarampo numa parceria com 
a Secretaria Regional IV da Prefeitura de 
Fortaleza, (250 atendimentos); medição de 
pressão arterial, (190); Peso e massa corpó-
rea, (50); Massaterapia, (30); Fisioterapia. 
No local houve também ações de cidadania  
através do Programa Agrinho, promovido 
pelo Senar junto às escolas públicas da zona 
rural, divulgando os concursos de redação e 
desenho desse ano e, ainda, ações de Meio 

Presidente da FAEC na abertura do Pecnordeste Coordenador, Paulo Helder e autoridades durante encerramento do evento

Homenageados com a Medalha Prisco Bezerra
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PECNORDESTE 2015
Ambiente, através de um Tira Dúvidas e 
um Quiz  sobre o Programa de Cadastro 
Ambiental Rural – CAR, que todo produtor 
deve fazer até o dia cinco de maio de 2016, 
e uma maquete demonstrando o Progra-
ma de Preservação de Nascentes de Rios, 
ambas previstas no Código Florestal. Foram 
distribuídas 100 mudas de espécies diferen-
ciadas  com a população.

No último dia do Pecnordeste, às 17 ho-
ras, a Comissão Organizadora da V Pecleite 
- uma exposição especializada de caprinos 
e bovinos de leite anunciou os ganhadores 
do concurso leiteiro, na categoria jovem e 
adulto bovino e caprino de leite, totalizan-
do R$ 13 mil em prêmios. Foram premiadas 
as seguintes propriedades de acordo com a  
Coordenadora da Pecleite, Rejane Bastos.
Concurso leiteiro bovino:
- Raça Guzolando: Grupo Edson Queiroz- 
Fazenda Teotonio - Madalena-CE, com 
51.240 kg de leite.
- Raça Guzerá - Grupo Edson Queiroz-Fa-
zenda Teotonio Madalena-CE - 22.420kg de 
leite
- Raça Jersey - Categoria jovem: Fazenda 
Vila Salgado - Apuiarés-Ce Luis Landim – 
24.720kg
- Raça Jersey-Categoria adulto- Fazenda Vila 
Salgado-Apuiarés-Ce- Proprietário Luis Lan-
dim- 29.420 kg
- Raça Pardo Suiço- Categoria jovem: Sitio 
Recreio- Pindoretama-CE, proprietário Gil-
van Sabino: 35.140kg e na categoria adulta: 
Sitio Recreio- Pindoretama- 36.180kg

- Raça Girolando- Categoria jovem: Fazenda  
Bom Jesus- Caucaia-Ce, proprietário Flavio 
Cajado e categoria adulto: Fazenda Bom Je-
sus - Caucaia - Ce, Flávio Cajado- 16.340 kg.

CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINO

Categoria Marrã - Rancho Tobias - São 
Sebastião do Umbuzeiro - PB- 5.840 kg - 
Proprietário Ronaldo Tobias, na categoria 
Jovem mesmo proprietário com 5.780kg e 
na categoria adulta - o mesmo – 8.100kg.  O 
proprietário levou R$ 5 mil em prêmios.

Eqüinocultura participa com cavalos 
quarto de milha

Oito Haras de cavalos quarto de milha 
participaram pela primeira vez do Pecnor-
deste através de 10 garanhões de alta linha-
gem mostrando toda a força do segmento 
no Estado. Somente no primeiro semestre 
deste ano, os negócios com o cavalo quarto 
de milha movimentaram  mais de 20 mi-
lhões de reais  em leilões, segundo informa-
ções do criador Paulo Helder Braga Filho, do 
Rancho PH, que coordena o segmento den-
tro do XIX  Seminário Nordestino de Pecuá-
ria. Segundo ele, ano passado aconteceram 
690 eventos (vaquejadas) cadastrados pela 
ADAGRI - Agência de Defesa Agropecuária 
do Estado, entre os quais, apenas 30 foram 
feiras e exposições, os outros 660 foram 
mostrando a força da vaquejada no Ceará, 
disse Paulo Helder. 

Ainda segundo informações da ADAGRI, 
estão cadastrados hoje naquela Agência 
um plantel de quase 5 mil cavalos quarto de 
milha, são dados oficiais, haja vista, que os 
animais só podem participar de vaquejadas 
e feiras se estiverem cadastrados e devida-
mente vacinados. O valor de mercado de 
um cavalo da raça quarto de milha está em 
torno de R$ 300 a 500 mil reais e o próximo 
leilão está previsto para o dia primeiro de 
agosto, no Ceará Hall.

Durante dois dias, quarta e quinta-feira, 
os animais estiveram expostos no estacio-
namento do Pavihão Leste do Centro de 
Eventos, e no final da tarde, foi feita uma 
apresentação pelo comentarista Leon Frei-
re, do Estado da Paraíba, especialista nessa 
área e um dos maiores conhecedores da 
raça quarto de milha , onde ele destacou a 
genealogia dos animais.

CARAVANAS DE PRODUTORES 

Este ano a expectativa dos organizado-
res de trazerem 70 caravanas aumentou 
para 104 caravanas, totalizando mais de 4 
mil produtores.

CURSOS E OFICINAS MOVIMENTA-
RAM O PECNORDESTE 

Foram ofertados 8 cursos e 9 oficinas de 
capacitação.

VITRINE DA CARNE SUÍNA E  DOS SA-
BORES NORDESTINOS 

A vitrine ofereceu cursos de cortes de 
suínos e a noite degustação no Boteco do 
Suíno.

FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
AGROPECUÁRIOS 

A Feira apresentou várias novidades na 
área de logística, transporte e equipamen-
tos de ordenha e envasilhamento do leite.

FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR  

A Ematerce trouxe para a Feira cerca de 
80 expositores da agricultura familiar, que 
venderam desde rapadura, a mel, queijo e 
produtos artesanais.
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Em dia com o Agropacto
AGROPEC SEMIÁRIDO É LANÇADO PELO SENAR NO AGROPACTO

O Agropacto realizado na terça-feira, 21 
de julho, no auditório do Sebrae-CE, 

teve como tema, o lançamento do Agropec 
Semiárido & IV Congresso Brasileiro de Palma 
e Outras Cactáceas, que será realizado no Hotel 
Fiesta em Salvador, nos dias 14 e 15 de setem-
bro. O palestrante convidado da vez foi Joaci 
Franklin de Medeiros, Coordenador de Projetos 
do Departamento de Inovação e Conhecimento 
do Senar – Administração Central – DF.

A abertura do evento foi feita pelo superin-

tendente do Senar-Ce, Paulo Helder de Alencar 
Braga, que na ocasião, comunicou a instalação 
e o funcionamento de dois polos da Rede e-Tec 
(Curso de Ensino a Distância) pelo Senar e pela 
Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, 
um pólo em Cascavel e outro em Fortaleza. Em 
seguida, enfatizou que o Agropec é um evento 
importante para o produtor rural e que o Se-
nar Nacional está trabalhando para ampliar e 
fazer com que este Congresso chegue a nível  
nacional.

O Agropec Semiárido é uma promoção da 
FAEB, que tem como presidente João Martins 
da Silva Junior que, também, é presidente da 
CNA. O evento tem como objetivo apresentar 
os principais e mais inovadores temas da pro-
dução agropecuária do semiárido nordestino, 
discutindo como e o que pode ser produzido no 
semiárido, com competitividade e sustentabili-
dade, visando aglutinar e trazer a público uma 
série de práticas exitosas ligadas a agropecuária.

Apresentação de Joaci Franklin sobre o AgropecCoordenador do Agropacto, Paulo Helder na bancada à direita

AGROPACTO ITINERANTE
APRESENTA PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE NASCENTES NO CARIRI

Aproveitando a realização da EXPOCRA-
TO 2015, na cidade do Crato, a Federa-

ção da Agricultura e Pecuária do Estado do Cea-
rá - FAEC, realizou mais uma vez, uma reunião 
itinerante do Pacto de Cooperação da Agrope-
cuária - AGROPACTO, na região do Cariri. O en-
contro que realizou-se no Auditório do Geopark 
Araripe, no Crato, contou com dois palestrantes: 
Zuleide Almada Teixeira, gerente de estudos 
e projetos - GEPRO da Companhia de Gestão 
de Recursos Hídricos - COGERH e Rafael Diego 
Nascimento da Costa, Assessor Técnico do De-
partamento de Educação (DEPPS) do Serviço  
Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR -  

Administração Central Brasília.
O presidente da FAEC, Flávio Saboya, o  

superintendente do SENAR-CE,  Paulo Helder 
Braga, o Secretário de Desenvolvimento Agrá-
rio, Francisco José Teixeira, o Secretário Adjun-
to da Agricultura , Pesca e Aquicultura, Euvaldo 
Bringel, o Diretor Superintendente do SEBRAE, 
Joauqim Cartaxo, o Coordenador Geral do Ge-
opark Araripe, Francisco Idalécio de Freitas, o 
Diretor de Planejamento da COGERH, Ubirajara 
Patricio Alvares e o debatedor, José Yarley de 
Brito Gonçalves participaram da reunião.

A proteção de nascentes é uma das estraté-
gias de convivência com a seca do semiárido. A 
Chapada do Araripe possui importantes fontes 
de água, presente na área rural, que além de 
proporcionar água em quantidade e em quali-
dade para as atividades produtivas, beneficia 
também, prioritariamente o consumo huma-
no, tanto na área rural quanto na área urbana, 
principalmente nas cidades de maior população 
como Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. 

O SENAR Ceará e a FAEC, em conjunto com 
parceiros locais, através do Programa Nacional 
de Proteção de Nascentes, já iniciou a identifi-
cação dessas nascentes e já está trabalhando a 
conscientização dos produtores sobre a impor-
tância da água e da proteção dessas fontes. A 
palestra procurou sensibilizar as lideranças so-
bre a importância das fontes,papel do produtor 
na proteção e a orientação educacional do SE-
NAR e da FAEC nesse processo.

Objetivo Geral do Programa Proteção de 
Nascentes

Demonstrar a proteção de nascentes em 
propriedades rurais seguindo 5 passos básicos. 
Exemplificar os passos com técnicas pedagógi-
cas adequadas a fim de facilitar o entendimento 
do expectador.

O presidente da FAEC, Flávio Saboya e autoridades, reundos durante o Agropacto Itinerante



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 

INÁCIO DE CARVALHO 
PARENTE

PLANALTO DA IBIAPABA / CENTRO 
NORTE (88) 9953.5382

FRANCISCO FERNANDES 
FERREIRA (BARTÔ) CARIRI (88) 9969.6011 

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

DEPARTAMENTO SINDICAL INFORMA

O Departamento Sindical da Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Ceará (FAEC) informa a rela-

ção dos Sindicatos Rurais em processo eleitoral, nos 
meses de junho e julho de 2015.

             Sindicato Rural                      Data da Eleição

     Cascavel                                                 23/06/2015
     Morada Nova                                      30/06/2015
     Maranguape                                        08/07/2015
     Lavras da Mangabeira                      24/07/2015
     Amontada                                             31/07/2015
     Acopiara                                                 31/07/2015
     Ibiapina                                                   05/08/2015
     Tabuleiro do Norte                             10/08/2015
     Solonópole                                             12/08/2015
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Ações do SENAR-CE 2015
SENAR-CE CAPACITA INSTRUTORES PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 
QUE VAI QUALIFICAR PRODUTORES RURAIS

Entre os dias 7 e 10 de julho, o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural – SENAR-Ce rea-

lizou   encontro para reformulação do Programa de 
Inclusão Digital, bem como a apresentação de novas 
regras, inclusão de novos cursos, mudança de carga 
horária e capacitação dos instrutores. O evento acon-
teceu  no Hotel Amuarama, no bairro de Fátima, em 
Fortaleza.

O programa de Inclusão Digital foi lançado em 
2010 pela senadora Kátia Abreu, com o objetivo de 
ingressar o homem do campo na era digital, fazendo 
com que a informática se torne uma ferramenta para 
facilitar a vida e o trabalho dos produtores, ampliando 
novas possibilidades para as atividades do campo.

Durante a abertura, ocorrida no dia 7 de julho, 
pela manhã, o superintendente do Senar-Ce, Paulo 

Helder de Alencar Braga, explicou a importância do 
treinamento do Programa para a capacitação dos ins-
trutores, onde a intenção é melhorar e qualificar os 
produtores rurais. "Vocês são instrutores do Senar e 
precisam se engajar, pois queremos que o Programa 
de Inclusão Digital dê resultados. Nós estamos traba-
lhando para capacitá-los para que o rendimento de 
vocês aumente, disse Paulo Helder.

O Coordenador Técnico do Senar, Eduardo Quei-
roz de Miranda, informou que o Senar se preocupa 
com a inclusão digital nos municípios. "Hoje o Senar, 
passou a ser um parceiro do MEC e nossa  intensão é 
abraçar a causa. Estamos orientando, capacitando e 
melhorando todo o sistema, se tem irregularidades, 
nós iremos corrigir. Não estamos aqui para brincar, 
queremos um trabalho correto. Estamos acostuma-

dos a viver a mesmice, e agora precisamos desapren-
der para aprender, esse é o ritual do Senar", enfatizou  
Eduardo Queiroz.

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS 

Nos primeiros encontros que ocorreram dia 7 e 
8, participaram do treinamento, os instrutores dos 
municípios de Aurora, Barreira, Cascavel, Ibaretama, 
Iguatu, Independência, Jaguaretama, Tamboril, Mon-
senhor Tabosa e Moraújo, que farão uma discussão 
dobre a situação atual do Programa em suas cidades, 
seguido da aplicação de uma prova teórica. Já nos 
dias 9 e 10 de julho, participaram do encontro os mu-
nicípios de Cedro, Corearú, Granja, Mauriti, Jaguaribe, 
Senador Pompeu, Sobral, Beberibe, Ubajara e Marco.

Os  cursos serão ministrados através  dos Sin-
dicatos Rurais, que indicam os produtores  que irão 
participar.

Ana Paula é instrutora do município de Barreira 
há um ano e afirma que o Programa é importante 
para os produtores e moradores da sua região, pois 
além de qualificar o homem do campo, capacita o 
produtor como empreendedor. Já Bruno dos Santos, 
que tem apenas 20 anos, é instrutor a cerca de uma 
ano e meio e apesar das dificuldades encontradas no 
município de Aurora, onde leciona o curso de Inclu-
são Digital, ele afirma que tudo é um incentivo para 
os moradores se tornarem futuros empreendedores 
no campo. "A informática no meio rural é importan-
te, pois assim facilita por exemplo, na hora de fazer 
um pedido, um orçamento ou algum trabalho que 
necessite o uso da tecnologia", informou  o jovem.

Superintendente do Senar-Ce, Paulo Helder durante o treinamento

SENAR-CE INSCREVE 553 CANDIDATOS PARA CURSO TÉCNICO DE  
AGRONEGÓCIO NA REDE E-TEC

Com o objetivo de formar profissionais habilitados 
na aplicação dos procedimentos de gestão e co-

mercialização do agronegócio visando diferentes segmentos 
e cadeias produtivas, o curso Técnico de Agronegócio ofer-
tado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/
CE para os polos de Fortaleza e Cascavel oferece 100 vagas, 
sendo 50 para cada polo, é gratuito  e a seleção  foi feita  por 
etapas de acordo com as inscrições, através de uma prova 
com questões objetivas. Até o último dia da inscrição  24/07   
foram apuradas 553  candidatos.  para a prova de seleção 
que foi sendo realizada em etapas, de acordo com as 
inscrições.

As aulas já terão início no próximo dia 10 de agosto e 
os selecionados terão aulas presenciais e semipresenciais na 
sede do Sindicato Rural de Cascavel e na sede do Sistema 
Faec / Senar, em Fortaleza, que montou uma sala especial 
para receber os alunos. Apenas 14 estados do país foram be-
neficiados com os cursos da rede e-tec Senar (ensino a dis-
tância) e o Ceará foi um deles, enfatizou o Superintendente 
do Senar-Ce, Paulo Helder de Alencar Braga.

O curso Técnico em Agronegócio é destinado a 
produtores e filhos de produtores e terá carga ho-
rária de 1.230 horas/aulas, do qual 246 horas serão 
presenciais. A duração do curso é de 4 semestres 
(2 anos). Segundo o superintendente, Paulo Helder, 
o Senar nacional iniciou desde o ano passado uma 
ação que visa atuar na formação técnica do produtor, 
através do ensino a distância e através dos Centros de 
Execelência, que no Ceará, irá formar tecnólogos em 
ovinocaprinocultura. 

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil - CNA, também está implantando em alguns Esta-
dos a Faculdade CNA.

PERFIL DO PROFISSIONAL

O Técnico em Agronegócio formado pelo SENAR 
é um profissional especializado na execução de pro-
cedimentos de gestão do agronegócio, que planeja e 
auxilia na organização e controle das atividades de 
gestão do agronegócio.

Sua atuação não se limita aos processos internos 
de uma propriedade, podendo trabalhar em empre-
sas comerciais, estabelecimentos agroindustriais, 
serviços de assistência técnica, extensão rural e pes-
quisa. Além disso, é um profissional consciente de 
seu valor e importância para a sociedade brasileira.

O Técnico em Agronegócio do SENAR cumprirá 
seu importante papel de agente de transformação, 
na medida em que atuará como parceiro do produtor 
rural, por meio de técnicas inovadoras e sustentáveis, 
na conquista da produtividade e lucratividade, com 
visão empreendedora para a melhoria da qualidade 
de vida do meio rural.

ALTA EMPREGABILIDADE APÓS FORMADO

A grande vantagem para quem segue o caminho 
do curso técnico é chegar mais cedo ao mercado de 
trabalho. No caso do curso Técnico em Agronegócio 
entra num mercado que não para de crescer e que, 

atualmente, é o carro-chefe da economia brasileira.
O mercado, principalmente no meio rural, está 

totalmente aberto a novos profissionais com conhe-
cimento técnico, um perfil valorizado e ainda em falta 
no país. O técnico recém-formado poderá trabalhar 
tanto em propriedades rurais, indústrias, federações 
e associações, como em empresas de pesquisa e fo-
mento.

O curso é semipresencial e totalmente gra-
tuito! Maiores informações pelo telefone:  
(85) 3535-8004 / (85) 99793-0522.


