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EXPEDIENTE

Flávio Viriato de Saboya Neto
Presidente da FAEC

AGROPACTO: ESPAÇO DE TODOS

Senhoras e senhores, saudações!

Honra-nos na qualidade de Presi-
dente da Federação da Agricul-

tura e Pecuária do Estado do Ceará, co-
ordenar esta solenidade comemorativa 
dos 20 anos do  Pacto de Cooperação 
da Agropecuária Cearense, nosso Agro-
pacto, que traduz em uma existência 
profícua em prol do desenvolvimento 
do Ceará.

O Agropacto foi idealizado em 1995, 
pelo então Presidente da FAEC, José 
Ramos Torres de Melo Filho, durante 
uma reunião do Pacto de Cooperação 
do Ceará, coordenada pelo empresário 
Amarílio Macêdo.

Este é um espaço de todos, irmana-
dos democraticamente na defesa de 
ideias inovadoras e soluções que vêm 
contribuindo, significamente, com o se-
tor ruraldeste Estado.

Neste rico fórum de debates seus 
participantes, dos mais diferentes seto-
res, aqui expuseram ideias convergen-
tes e divergentes sobre os mais diversos 
temas que, no decorrer desses 20 anos, 
ofereceram à sociedade cearense e aos 

governos, propostas que, direta ou in-
diretamente, sempre resultaram em 
avanços nas lides rurais.

Desta forma é o momento de con-
graçamento e reconhecimento àqueles 
que, diretamente, foram e são os atores 
preponderantes desse processo.

Finalmente, gostaria de destacar 
que, por uma dessas felizes coin-
cidências, a primeira reunião do 
Agropacto ocorreu no dia 22 de se-
tembro de 1995, portanto, há exa-
tos 20 anos.

Muito obrigado!

"Desta forma 
é o momento de 
congraçamento e 
reconhecimento 
àqueles que, dire-
tamente, foram e 
são os atores pre-
ponderantes desse 
processo".

VEJA NA íNTEgRA O DiSCuRSO DE AbERTuRA DA SESSãO SOlENE PElOS 20 
ANOS DO AgROPACTO

SESSÃO SOLENE MARCA 

Com uma sessão solene de entre-
ga de homenagens, a Federação 

da Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará - FAEC, celebrou no dia 22 de se-
tembro, os 20 anos de criação  do Pacto 
de Cooperação da Agropecuária Cearen-
se- Agropacto , instituído em 1995, pelo 
então presidente da entidade, José Ra-
mos Torres de Melo Filho. A solenidade 
constou também de 10 minutos de de-
poimento para cada um dos oito  home-
nageados, que fizeram e fazem a história 
da cooperação no Ceará. O presidente 
da Faec, Flávio Saboya foi quem abriu a 
sessão, destacando que o Agropacto foi 
criado durante uma reunião do Pacto de 
Cooperação do Ceará, coordenado pelo 
empresário Amarílio Macedo, que veio 
especialmente de São Paulo para partici-
par da homenagem. "Este é um espaço 
de todos, irmanados democraticamente 
na defesa de ideias inovadoras e soluções 
que vêm contribuindo significativamen-
te com o setor rural deste Estado", disse 
Flávio Saboya. Ao encerrar prometeu dar 
continuidade ao Agropacto pelos próxi-
mos 20 anos. (Confira sua mensagem na 
íntegra na Palavra do Presidente).

O evento contou com a presença de 
todos os homenageados, com exceção de 
Raimundo Padilha e de ilustres personali-
dades entre elas, o ex- secretário de Agri-
cultura  irrigada,  hoje deputado estadual 
Carlos Matos, a deputada Fernanda Pes-
soa, o ex- secretário  de Desenvolvimento 
Rural, Pedro Sisnando, o ex- presidente,  
da Fiec, Roberto Macedo, presidente da  
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20 ANOS DO AGROPACTO COMEMORADOS COM  
HOMENAGENS E DEPOIMENTOS

Aprece, Expedito José do Nascimento, 
Euvaldo Bringel, secretário adjunto da 
Agricultura, Pesca e Aquicultura, superin-
tendente regional do banco do Nordeste, 
João Robério Messias, superintendente 
do Sebrae- CE, Joaquim Cartaxo, Superin-
tendente federal da Agricultura no Ceará, 
Maria Luiza Rufino , João Porto Guima-
rães, Presidente da Associação Comercial 
do Ceará, superintendente do Senar- CE, 
Paulo Hélder braga ,a Secretária de Re-
lações Internacionais e Institucionais da 
Prefeitura de Fortaleza, Patrícia Macêdo, 
esposa do empresário Amarílio, Chefe 
da Embrapa Agroindústria Tropical, lu-
cas leite, Francisco Viana, Presidente do 
Centec, João Nicédio Alves, Presidente 
da OCb/CE. Cerca de 35 Presidentes de 
Sindicatos Rurais do Estado, produtores 
e servidores do Sistema Faec/ Senar - CE, 
participaram também da cerimônia.

 
OS HOMENAGEADOS 

Foram homenageadas  as seguintes 
personalidades : o empresário Amarilio 
Macedo( criador do primeiro Pacto de Co-
operação do Estado em 1991) , José Ra-
mos Torres de Melo Filho( criador do Pac-
to de Cooperação da Agropecuária, em 

1995), Raimundo Padilha Sampaio (um 
dos coordenadores do Pacto e um  dos 
maiores incentivadores do Agropacto), 
João de Paula Ferreira Monteiro( articu-
lador e autor de dois livros sobre o Pacto 
de Cooperação ), Francisco José Lima Ma-
tos (Ex- secretário da Fazenda, presidente 
do Pacto da Tecnologia  e colaborador do 
Pacto), Carlos Prado (representando o 
segmento produtivo, foi um dos primei-
ros membros do Conselho Consultivo do 
Agropacto), João Pratagil Pereira de Aráu-
jo( primeiro secretário executivo do Agro-
pacto), Gerardo Angelim de Albuquerque 
(secretário executivo do Agropacto nos 
últimos 13 anos ).

HOMENAGENS  ESPECIAIS 

Também receberam o Troféu 20 
anos três Instituições: o Banco 

do brasil, local onde se realizam as reu-
niões desde o início, representado pelo 
Gerente de Desenvolvimento Regional 
Sustentável, Paulo Afonso Pena da Sil-
va, o Sebrae-CE, representado  pelo seu 
superintendente Joaquim Cartaxo e o 
Senar-CE, pelo superintendente Paulo 
Hélder de Alencar braga.

Homenageados com o  trófeu 20 anos do Agropacto, que traz a logomarca do movimento

Joaquim Cartaxo, Flávio Saboya,Paulo Afonso Pena  e Paulo Hélder Braga.
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DEPOIMENTOS
CRIADORES SUGEREM NOVOS PACTOS E DESAFIOS PARA A  
AGROPECUÁRIA

Em seu depoimento, o empresário e ex- presidente do Centro industrial do Ceará 
- CIC - Amarilio Macêdo disse: "Estou voltando ao tempo dos meus 33 anos, em-

bora  hoje com 70 anos, quando chegarmos a constituir um novo processo coletivo  e 
decisório que se encontrava nas mãos dos coronéis. Passamos  por muitas dificuldades 
e barreiras no campo puro das ideias." O primeiro grande surto aconteceu no Centro 
Industrial do Ceará- CIC, sendo a Fiec presidida por José Flávio Costa Lima. Os empre-
sários resolveram empalmar a construção de um  novo rumo , a partir do convite do 
então governador Gonzaga Mota para o Tasso ser  o candidato ao governo. Na estru-
tura orgânica da campanha eleitoral houve uma separação do que era braço de ação 

política tradicional e o braço da mobilização da sociedade (gerou o Pró-Mudanças). Chegou- se a compreensão de que o caminho 
de mobilização era o diálogo dos diferentes , respeitando as opiniões contrárias e convergindo em torno dos interesses comuns. 

No começo do mandato do governador Ciro Gomes não havia diálogo entre o governo do Estado e os empresários, entre-
tanto o governador manifestou abertura para conversar. Nesse momento, eu e Osmando Rebouças, propusemos ao governa-
dor a abertura de um canal independente de interlocução, surgindo daí cafés da manhã semanais, no Hotel Colonial, abertos à 
participação de quem  desejasse, e o primeiro deles foi o Pacto de Cooperação do Ceará, nos idos de 1991. Dai foram surgindo 
naturalmente outros pactos, pela intensidade de grupos que queriam aprofundar temas de seus interesses: pactos regionais, de 
turismo, educação, imobiliário. Porém, o mais dinâmico, profícuo e longevo é o Agropacto.  

 É com grande alegria e orgulho que participo desse movimento de busca de diálogo, de convergência. A obsessão da juven-
tude que todos devemos buscar. Estou acompanhando em São Paulo, um movimento lançado pelo ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, com jovens para discutir o mundo e o Brasil, o meu filho Havi participa desse movimento. 

Apesar de tudo que tem acontecido, prefiro o Brasil de 2015 do que o de outrora. Acredito no Brasil daqui pra frente, corrigin-
do as distorções e os desvios. Sou otimista, acredito no nosso país, mas óbvio, com confiança.

Enfim, louvo a todos os integrantes do Agropacto.

1 - Amarílio Proença de Macêdo -

2 - José Ramos Torres de Melo Filho - Criador do Agropacto

Para mim, é impossível falar do Agropacto - Pacto de Cooperação da Agrope-
cuária Cearense - anteriormente, sem fazer referência ao Pacto de Coopera-

ção do Ceará, criado por Amarílio Macedo e uma plêiade de jovens líderes que lhe 
deram origem e a uma vasta rede de pactos temáticos, setoriais e regionais.

Inicialmente, minha participação foi de observador atento e, confesso, um tanto 
quanto desconfiado, tendo até justificado minha adesão pública, declarando minha 
impressão de que o movimento visava, apenas, preparar o ambiente para a candida-
tura de Amarílio a governador. Imperdoável e malévola avaliação.

Ao aderir ao Pacto, de corpo e alma, como costumo fazer com as causas que abraço, pude constatar que uma das grandes 
beneficiárias dessa decisão foi a, então, Federação da Agricultura do Estado do Ceará (Faec).

Quando, por sugestão de Padilha, criamos o Fopac - Fórum Permanente da Agropecuária Cearense, juntamente com o dr. 
Sisnando, então secretário de Desenvolvimento Agrário, no dia 11 de setembro de 1995, buscávamos, além de criar um espa-
ço para debater os problemas maiores da agropecuária, dar a este segmento o destaque que ele merecia.

A minha saída da Faec não alterou a missão e os valores do Agropacto. O meu dileto amigo e sucessor Flávio Viriato de 
Saboya Neto se algo mudou, foi para melhor.

É oportuno lembrar que o Pacto de Cooperação e todos que foram gestados em seu ventre nasceram do Movimento Pró 
Mudanças, encabeçado por Amarílio.

O País vive hoje a maior crise econômica, política e ética de sua história. Nunca precisou tanto de mudanças. Sabemos 
bem que estamos todos de cabelos brancos e que muitos dos “meninos” da Associação dos os Jovens Empresários, a AJE, (do 
professor Kebler) já estão encanecidos, apesar do que não perdemos a capacidade de nos indignar. É chegada a hora para 
unirmos as gerações e fazer um novo pacto - o da honradez.
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Empresário, criador do Pacto de Cooperação do Ceará
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DEPOIMENTOS

Agradeço pelo generoso convite, gostoso, que nos dá alegria do reencontro de 
grandes amigos, de rever tantos rostos com quem me irmanei em várias traje-

tórias no Estado. Vinte anos de algo muito especial, de um movimento de cidadania, 
de muita compreensão, onde as diferenças não precisam afastar as pessoas, essa foi 
a grande sacada. O Pacto de Cooperação do Ceará só não esteve em dois estados do 
Brasil: Roraima e Amapá., nos outros 23 estados ou foram visitados ou vieram aqui, 
no Ceará. Pessoas depois me escreveram perguntando porque acabou o Pacto, eu 

digo que não acabou, porque o Agropacto existe, como também o Pacto Novo CARIRI e ultimamente, o vereador Salmito 
Filho, presidente da Câmara de Fortaleza, relançou o Pacto por Fortaleza. 
Quando se pensa o que se fez nesse Agropacto, que a descoberta de Torres de Melo foi importantíssima, para que esse 
movimento pudesse ter  continuidade,dar conta de suas tarefas, registrando inclusive  todas as reuniões taquigraficamente, 
constituindo um pequeno núcleo de organização dentro da Faec, fez a espinha dorsal do Agropacto. Torres de Melo teve a 
sabedoria de fazer isso mantendo o que é a essência, o conceito de um movimento comum e a estrutura para manter a gestão 
compartilhada. O AGROPACTO é referência, é modelo de como ele deve estimular outros setores.

3 - João de Paula Ferreira - Articulador do Pacto de Cooperação do Ceará

4 - Carlos Prado - Empresário, membro do Conselho Consultivo do Agropacto

Os oradores que me antecederam, já fizeram um histórico do Agropacto.Imitando o 
Amarilio, que aos 33 anos iniciou suas atividades políticas, junto ao CIC e à campanha 

para o Governo das mudanças, e que foi o fundador do Pacto de Cooperação, eu,  aos 32 anos 
cheguei ao Ceará, vindo de S.Paulo, para atender a demanda por máquinas para colheita do 
amendoim. Convidado pelo Gov. Cesar Cals, fundamos em 1973 a Cemag - Ceará Máquinas 
Agrícolas, que completou neste ano 42 anos de vida. Ao chegar ao Ceará, o primeiro grande 
choque que tive, foi ao ver a quantidade de cajus caídos sob as copas dos cajueiros, sem apro-
veitamento. Ao ver isso, fizemos uma parceria com a Maisa, de Geraldo Rola, onde instalamos 
uma camara fria no meio dos cajueiros e passamos à enviar, diariamente, cajus resfriados e 

embalados em caixas de isopor e papelão, para o mercado paulista, em aviões da Varig que saindo no início da manhã, chegavam em S.Paulo 
logo após o meio dia.Perdi dinheiro rapidamente nessa operação. Na ocasião, conclui que caju resfriado não era bom negócio.

     Anos depois, fizemos projeto para 10.000 hectares de pastagens em Canto do Buriti, no Piauí, com recursos da Sudene. Aprovado tec-
nicamente o projeto, a SUDENE mudou as regras, com isso, inviabilizou nosso projeto.Nosso parceiro,o  Eng. Agronomo Ermanno Bonaspetti, 
italiano muito experiente, que havia planejado e implantado o Projeto Pecuário da Suiá Missu, no Norte do Mato Grosso, que na ocasião era o 
único projeto pecuário que apresentava lucros em seus balanços publicados, me apresentou como solução para nosso projeto pecuário, o plan-
tio do caju. Lembrei-me da experiência com a Maisa e não aceitei a sugestão de imediato. Bonaspetti que já havia se aproximado da Embrapa 
(Centro Nacional de Pesquisas do Caju), na época dirigido por João Pratagil Pereira de Araujo, um dos homenageados de hoje, mostrou que 
havia novidades tecnológicas que poderiam viabilizar o projeto.  Juntos, Bonaspetti e Pratagil, se aproximaram da Copan, do Grupo J. Macedo, 
que também vinha estudando alternativas para seus grandes pomares de caju, e passaram à se reunir com Sandoval Rodrigues e Henrique 
Sérgio, para discutir o caju. 

      Amarílio, informado dessas discussões, passou a liderar no sentido de ampliar esses trabalhos, envolvendo oficialmente a Embrapa 
e o BNB, que assinaram com o Grupo J.Macedo um primeiro documento de criação de grupo para discutir o negócio Caju. Em um segundo 
momento, Amarílio envolveu também as indústrias beneficiadoras da castanha do caju. Em conversas com Ciro Gomes, Amarílio mostrou as 
possibilidades do trabalho conjunto, governo e empresários, e à partir daí temos o discurso em que o Amarílio mostrou a criação e evolução do 
Pacto de Cooperação. Para mim, o Pacto de Cooperação já começou como Agronegócio, pois começou com as discussões  do caju, em 1991.
Anos depois, em 1999, por iniciativa de Carlos Matos, então Secretário de Agricultura Irrigada, houve uma missão à Israel, da qual participei 
como representante da FiEC, na gestão de Fernando Cirino. Como resultado, no mesmo ano, a itaueria iniciou seu projeto de agricultura irriga-
da, com o início da produção de melão.

       O Agropacto repercutiu em várias iniciativas como essa. Esteve presente em várias instituições que foram dirigidas por participantes do 
Agropacto. Sou um beneficiado pelo Agropacto, pois minhas atividades rurais foram influenciadas pelas discussões, palestras e aprendizado 
obtido aqui. Há poucos dias, o Ministro Gilmar Mendes afirmava que estamos vivendo em um País Cleptocrático, dirigido por ladrões. Nossas 
estatais não pertencem ao governo. São usufruidas por quadrilhas. No Agropacto, vivemos e aprendemos democracia. Esse foi sempre o gran-
de valor do Agropacto.

      Apesar de membro do Conselho Consultivo do Agropacto, desde seu início, últimamente não tenho participado de suas reuniões. Mas 
continuo participando de instituições e ações, por influencia da minha participação no Agropacto, que continuará sendo uma forma original 
de somar conhecimentos e idéias em benefício do estado e da região. Agradeço pela homenagem recebida, e por estar acompanhando várias 
pessoas de grande valor para essa história.
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6 - João Pratagil Pereira Araújo -

Onze de setembro ficou na história como a data que mudou o mundo. As relações entre 
povos e nações receberam novos paradigmas de segurança, imigração, espionagem de 

líderes mundiais, etc. 
11 de setembro de 1995 entrou para a história do Ceará como a data em que a semente do 

Agropacto foi semeada. A data que mudou os rumos e o futuro da agropecuária cearense. Ele 
germinou e cresceu fertilizado pelas ideias e filosofias do Pacto de Cooperação do Ceará, crista-
lizados em seus 5 elementos, identificado por seus participantes - Flávio Paiva e João de Paula 
Monteiro -  Cooperação, Pluralidade, informalidade, Virtualidade e Catálise, aos quais o fundador 
do Agropacto, José Ramos Torres de Melo, adicionou o sexto elemento - democracia! 

Muitas safras foram colhidas e muitos produtos de qualidade festejados por seus consumidores - representados pelos agentes das cadeias 
produtivas do agronegócio cearense, públicos e privados, como registrados nos depoimentos de expressivas lideranças que participaram e 
participam desse exercício de plena e responsável cidadania: ANTONIO AMORIM RODRIGUES – discussão e encaminhamento de soluções para 
a febre aftosa; ALCI PORTO GURGEL – inserção do SEBRAE/CE nas ações de promoção da agropecuária. CARLOS MATOS – foi nesse ambiente 
de relacionamento dos setores públicos e privado que nasceu a nossa floricultura e fruticultura irrigada; FRANCISCO ZUZA DE OLIVEIRA – foi no 
ambiente do Agropacto que surgiu a ideia de criação das Câmaras Setoriais do Agronegócio; VITOR HUGO DE OLIVEIRA – O Agropacto foi uma 
importante fonte de subsídios para a formulação de políticas publicas voltadas para o agronegócio cearense.

Seus frutos estão contribuindo não só para o aumento de competitividade das cadeias produtivas, como também para a formação de uma 
nova cultura, com a introdução de novos conceitos, tais como agronegócio, cadeias produtivas, empreendedorismo rural, agregação de valor, 
defesa animal e vegetal, meio ambiente e visão sistêmica, que influenciaram muitos agropecuaristas a se tornarem verdadeiros empreendedo-
res do agronegócio.

Nesses 20 anos de Agropacto, o Ceará deixou de ser um produtor de Commodities e de alimentos básicos para agregar ao seu portfólio 
novos produtos, de alto valor agregado, como as frutas, flores, leite e derivados. 

A integração Faec/Senar/Agropacto/Banco do Brasil vem contribuindo para irrigar e fertilizar a nossa agropecuária com a formação de agri-
cultores, técnicos agrícolas, agrônomos e outros profissionais indispensáveis ao desenvolvimento de suas atividades. Programa como o Empre-
endedor Rural, sonho de Torres de Melo, compartilhado com diversas instituições em busca de parceria, finalmente concretizado e formando a 
nova geração de empreendedores rurais do Estado do Ceará. 

É gratificante ter participado desse magnífico plantio, ter participado de seu desenvolvimento e, mais gratificante ainda participar e teste-
munhar as suas fantásticas colheitas, revertidas em benefício sociais e econômicas com responsabilidade ambiental. 

Os 20 anos do Agropacto é um sinal de seus genes de longevidade e perenicidade que só se alcança quando se tem o sétimo e oitavo ele-
mentos - CONFIANÇA E CREDIBILIDADE - características de seus líderes e membros, condutores e partícipes dessa revolução verde em pleno 
semiárido. 

Novos desafios para o futuro da nossa agropecuária se impõem – falta de água, desertificação, aquecimento global, provocado pela libera-
ção de carbono e metano na atmosfera, crescimento populacional – que deverá atingir cerca de 9 a 10 bilhões de pessoas até 2050, epidemia da 
obesidade entre outros fatores, que exigirão das lideranças do Agropacto sabedoria para encontrar e promover soluções para a viabilização da 
nossa agropecuária em benefício da sociedade cearense, brasilieira e internacional.  

Muito obrigado pela homenagem com que me distinguem, parabéns aos demais homenageados, sucesso e longevidade perene ao nosso 
Agropacto.

O ex-secretario da Fazenda Francisco José lima Matos, além de ter feito uma 
retrospectiva do governo Ciro Gomes que adotou a primeira reforma fis-

cal  do Estado, beneficiando inclusive os produtores de leite do Estado, na época da 
entre-safra com preços do iCMS mais baixos, destacou que "o  Pacto de Coopera-
ção coordenado por Amarílio Macedo tinha no seu DNA, a fundamentação de um 
estado novo, com novas características, tendo nele um grande propagador dessa 
relação coletiva". Segundo ele, no primeiro governo de Tasso Jereissati, cerca de seis 

ex-presidentes do Centro Industrial do Ceará - CIC,  foram secretários de estado, sem pertencer a nenhum partido político, 
o critério adotado foi o da competência. lembrou ainda, que Amarílio coordenou o "Núcleo duro" dentro do Pacto de Coo-
peração e também os "Multiplicadores", exigindo discussão de todo o processo.  Lima Matos disse ainda, que coordenou o 
Pacto de Tecnologia, mas lamentou que o mesmo não tenha se sustentado, "deixando o nosso estado ainda muito atrasado 
em relação à área tecnológica". Ao finalizar, apelou para que haja uma mudança nas lideranças do Estado, que venham novos 
pactos formadores de novas lideranças.

5 - Francisco José Lima Matos -
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um dos fundadores do Pacto de Cooperação e  
Coordenador do Pacto de Tecnologia

Primeiro Secretário Executivo do Agropacto  e 
membro do Conselho
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8 - Gerardo Angelim de Albuquerque -

O Pacto de Cooperação da Agropecuá-
ria Cearense – AGROPACTO,instituído 

no dia 11 de setembro de 1995, em reunião 
do Pacto de Cooperação do Ceará, no Salão 
Caponga, do Hotel Colonial, já atingiu sua 
maioridade, são vinteanos de uma profícua 
existência, cujos resultados alcançados suplan-
tamsuas expectativas iniciais.

Nasceu de uma ideia brilhantedo Dr. Tor-
res de Melo, Presidente da FAEC, que o dirigiu 
por l5 anos, no afã de que se dispusesse de um 
Fórum de debates sobre o sucesso e os proble-
mas enfrentados pela atividade agropecuária. 

Tem como missão “oferecer um ambien-
te propício,no qual, o cidadão, as entidades 
civis organizadas, a academia, os empresá-
rios rurais, os técnicos agropecuários, os re-
presentantes dos três níveis de Governo e 
da iniciativa privada, possam discutir livre e, 
democraticamente, os assuntos atinentes ao 
desenvolvimento do agronegócio local, regio-
nal enacional, encaminhando-os aos poderes 
constituídos na busca de soluções”.

Sua reunião de constituição, ocorrida no 
dia 11 de setembro 1995, teve como primeiros 
palestrantes, as ilustres personalidades, os Drs. 
Pedro Sisnando leite, então Secretário doDe-
senvolvimento Rural – SDR, Iran Ribeiro, Coor-
denador do Fórum das Relações Comerciais e 
Adolfo de Marinho Pontes, Secretário do De-
senvolvimento Urbano, este abordando o Fó-
rum Imobiliário, já implantado e, finalmente, o 
seu criador,José Ramos Torres de Melo Filho, 
discorrendo acerca de sua instituição, com as 
destacadas presenças, de membros do Pacto 
de Cooperação do Ceará, a exemplo de Ama-
rílio Proença de Macêdo, Raimundo Francisco 
Padilha Sampaio, João de Paula Ferreira Mon-
teiro, Francisco José lima Matos e João Pratagil 
Pereira de Araújo.

Aqui, rendo uma homenagem, embora de 
natureza póstuma, ao querido amigo Roberto 
Matoso, que era Coordenador do Pacto de Co-
operação do Ceará e que faleceu, prematura-
mente.

O seu segundo Encontro, o primeiro de 
fato, no auditório do banco do brasil, gen-
tilmente, cedido pelo seu Gerente, à épo-
ca,Senhor Edemar Mombach e, posterior-
mente, prestigiado pelos seus sucessores, 

7 - Raimundo Padilha

A criação do Agropacto  foi uma 
feliz iniciativa do Cel. Torres de 

Melo, quando esteve na Presidência da 
FAEC. Àquela época, nós estávamos na  
Coordenação do Pacto de Cooperação 
do Estado do Ceará, e, com a sua cres-
cente expansão, imaginamos a criação 
de Fóruns Setoriais e Temáticos, como 
forma de atender à crescente deman-
da dos assuntos/questões para discus-
sões.

Na sua verdadeira acepção, novos" 
pactos" foram formados em torno dos 
mais diversos atores públicos e priva-
dos. 

O Fórum da Agropecuária, denomi-
nação inicial do Agropacto, nasceu da 
necessidade da aglutinação das diver-
sas entidades representativas do setor, 
à fim de estimular o debate, de forma 
abrangente e plural. 

Foi a visão estratégica do Cel. Torres 
de Melo de que havia a necessidade de 
uma "Ação Pactuada" das Instituições, 
diferentemente do centralismo de al-
gumas entidades. Neste contexto, a 
FAEC tem tido um papel fundamental 
como "apoiadora", estimulando e for-
talecendo o emparceiramento em ba-
ses democráticas.

O Agropacto é um dos únicos sobre-
viventes do extinto Pacto de Coopera-
ção, fiel às suas origens e com um his-
tórico de relevantes  serviços prestados 
ao setor e à economia do Ceará.

Por ocasião das festividades de 
comemoração dos seus 20 anos de 
existência, lamento estar ausente  do 
Ceará e não poder participar da festa 
do Agropacto que, para orgulho meu, 
presenciei o seu nascimento.

Roberto Meira de Almeida barreto, Miguel 
Cícero Terra lima, José Carlos Soares, Paulo 
Roberto Meinerz, Marcos luiz galles e Adilson 
do Nascimento Anísio, recebendo até hoje, o 
inconteste apoio dos demais gerentes que se 
sucederam.

No decorrer deste período, o Pacto rece-
beu, como palestrantes,ilustres personalida-
des, como o Ex-Governador e Ex-Ministro da 
Fazenda e da integração Nacional, Ciro Fer-
reira gomes,José Eduardo Andrade Vieira e 
Francisco Sérgio Turra, da Agricultura, o então 
GovernadorLúcio Gonçalo deAlcântara, além 
defigurasinternacionais,como o empresário 
chileno Jaime Barros Arizeta; Professores da 
Universidade do Chile,Doutores Cláudio Flores 
Valdez, Ignácio Del Rio eDocentes da Univer-
sidade de Chapingo, no México, bem como, 
alguns Secretários de Ministérios do Governo 
Federal e todos os Secretários de Estado liga-
dos ao desenvolvimento do agronegócio. 

É um Pacto que se caracteriza pela sua 
informalidade, nãodispõe de estatuto nem re-
gimento, cuja estrutura funcional é composta 
por uma Coordenadoria geral, duas Secreta-
rias - uma Executiva (esta exercida por mim 
durante 13 anos) e outra de Apoio, além de 
um Comitê Consultivo integrado, paritaria-
mente, por membros de instituições públicas 
e privadas. 

Principais resultados alcançados: - Institui-
ção da antiga Secretaria de Agricultura Irriga-
da; Isenção do ICMS para a comercialização 
de frutasfrescas; Implantação, pelo CNPQ, de-
plataformas das Cadeias Produtivas do agro-
negócio do caju, da ovinocaprinocultura e do 
leite - instrumentos indutores do progresso; 
lançamento, dos Programas SEbRAE ideal e 
Empreendedor Rural; Promoção de um gran-
de debate com os candidatos ao Governo do 
Estado, abordando o tema: “O que esperamos 
do próximo Governador.” 

Vale ressaltar que sua primeira reunião, 
de fato, no auditório do banco do brasil, ocor-
reu no dia 18 de setembro de 1995. Durante 
estas duas décadas, ocorreram 762 encontros 
normais e 25 reuniões itinerantes, inclusive, 
algumas das quais, na Assembleia Legislativa 
do Ceará, por quem foi homenageado, quan-
do das comemorações de seus quinze anos de 
atividades.

Quero externar os meus sinceros agra-
decimentos ao colega e amigo Flávio Viriato 
de Saboya Neto, atual Coordenador Geral do 
Pacto, por esta importante homenagem que 
me é tributada, pelo que fico extremamente, 
lisonjeado. 

Não restam dúvidas – o AGROPACTO tem 
sido um sucesso, além de ser o único no brasil. 
MuiTO ObRigADO.
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Coordenador do Pacto de Cooperação 
do Ceará

Secretário Executivo do Agropacto  
durante 13 anos
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OUTROS MOMENTOS DO AGROPACTO

Certificado de participação e bóton foi entregue aos presentes

A sessão solene do Agropacto foi encerrada com a entrega simbóli-
ca do certificado de participação na referida sessão a um dos mais así-
duos participantes, José Trajano, símbolizando os damais participantes 
que receberam também, um bóton comemorativo a data.

726 REUNIÕES FORAM REALIzADAS SObRE DIVERSOS TEMAS
Ao longo destes 20 anos foram realizadas 

762 reuniões com palestras técnicas, tratando 
dos  mais variados temas, contando com a pre-
sença de ministros, governadores, deputados, 
secretários do Ministério da Agricultura, prefei-
tos, empresários e universitários interessados 
no crescimento da agricultura e pecuária do Es-
tado e do brasil. O trabalho de maior repercus-
são nos últimos anos realizado pelo Agropacto 
foi em 2014, quando promoveu a discussão do 
Programa dos candidatos ao governo do Esta-
do, deputados estaduais e federais, ouvidos em 
três reuniões sequenciais, com o tema: O que 
esperamos do próximo governador, que resul-
tou num documento apresentado posterior-
mente ao governador eleito com as propostas 
do segmento agropecuário. 

Outros temas destacados pelo coordenador 
Flávio Saboya foram o Cadastro Ambiental Ru-
ral - CAR, o Pacto das Águas, o Código Florestal, 
a Transnordestina, o Canal da Transposição do 

Rio São Francisco, que gerou inclusive uma au-
diência pública na Assembléia Legislativa do Es-
tado. Outra audiência pública também proposta 
pelo Agropacto foi realizada durante três anos 
seguidos na  Assembléia Legislativa para deba-
ter as seca no Estado e suas conseqüências . Em 
2008 e 2009, o Agropcato coordenou a elabora-

ção de cinco programas e propostas elaborados 
pelo grupo de impulsão de Ações e Propostas - 
GIAPS, integrado por vários órgãos e instituições 
tratando sobre reflorestamento, biocombustí-
vel, defesa agropecuária, que serviram agora de 
para as recomendações do Sistema FAEC/Senar 
aos candidatos ao governo do Estado.

O AGROPACTO

instituído no dia 11 de setembro de 
1995, o Agropacto foi idealizado pela 

Federação da Agricultura e Pecuária do Es-

tado do Ceará – FAEC, na pessoa do presi-
dente da Federação, José Ramos Torres de 
Melo Filho, mas sua primeira reunião for-
mal ocorreu no dia 22 de setembro. A estru-
tura funcional conta com um Coordenador 
Geral, Secretaria Executiva; e também um 
Comitê Consultivo que possui represen-
tantes do setor público e privado. Todas as 
palestras estão disponibilizadas através do 
seguinte endereço eletrônico www.agro-
pacto-ce.org.br.

Flávio Saboya entregando o certificado a José Trajano

A sessão foi coorde-
nada pelo Departa-
mento de Eventos e o 
Cerimônial foi elabo-
rado e conduzido pela 
Assessoria de impren-
sa, através da Jornalis-
ta Silvana Frota.
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Convidados e homenageados brindam com um bolo as comemorações
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OUTROS MOMENTOS DOS 20 ANOS DO AGROPACTO 
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A sessão solene ocorreu no salão da Fábrica de Eventos, do Hotel Praia Centro em Fortaleza



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) 99228.8032/ (85) 99115.5521

BaTUriTÉ FraNCisCO iNÁCiO silvEira (85) 98681.1243/ (85)99115.3452

CaNiNdÉ BErTOldO UiaQUErÊ dE O. Paiva (85) 99970.5693

CaUCaia HENriQUE MaTias dE PaUla 
NETO (85) 99997.2618/ (85) 99124.0580

aCOPiara FCO CHaGas dE CarvalHO NETO (88) 99908.9299

CEdrO JOsÉ FErrEira liMa (88) 99949.2871/ (88) 99469.0206

iGUaTU JOsÉ QUEirOz MaGalHãEs (88) 98872.0315/ (88) 99469.0029

BaNaBUiÚ JOsÉ ErNaNdO dE OlivEira (88) 99965.0181/ (88) 99468.9641

iBarETaMa CarlOs BEzErra FilHO (85) 99198.9826/ (88) 99468.9568

MadalENa FraNsCisCO alMir FrUTUOsO 
sEvErO  (88) 99223.0282/ (88) 99200.6613

MOMBaÇa FraNCisCO daNÚBiO dE alENCar (88) 98806.8846/ (88) 99469.0244

araCaTi NOrMaNdO da silva sOarEs (88) 99652.5699 / (88) 99468.9888

BEBEriBE rOdriGO dióGENEs PiNHEirO (85) 99137.3393/ (85) 99124.8288 

CasCavEl PaUlO HEldEr dE alENCar 
BraGa FilHO (85) 99114.8621 / (85) 99933.0204

liMOEirO dO NOrTE lUiz MENdEs dE sOUsa aNdradE (88) 99958.8000/ (88) 99468.9873

MOrada NOva FCO EdUardO B.dE liMa JUNiOr (88) 99736.8919/ (88) 99469.0184

JaGUarETaMa EXPEdiTO dióGENEs FilHO (85) 99945.1644/ (88) 99114.3425

PRESIDENTES DE SINDICATOS RURAIS E VICE-PRESIDENTES REGIONAIS DA FAEC

QUiXadÁ FCO FaUsTO NOBrE FrENaNdEs (88) 99614.0495/ (88) 99468.9492

REgiãO DO CARiRi
VICE PRESIDENTE REGIONAL: FRANCISCO FERNANDES FERREIRA (CRATO)

SUPERVISORES REGIONAIS

DORiMEDONTE TEiXEi-
RA FERRER FilHO CARiRi E CENTRO-Sul (88) 99963.7449 

AuRORA 
MarCÍliO rOBErTO MaCE-
dO TavarEs 

(88) 3543.1438/  
(88) 99998.7374

CraTO FraNCisCO FErNaNdEs 
FErrEira

(88) 99969.6011/  
(88) 99469.0362

EMERSON PiNTO 
MOREiRA NORTE / liTORAl OESTE (88) 99928.0301

EXPEDiTO DiÓgENES 
FilHO

MÉDiO JAguARibE / SERTãO 
CENTRAl (88) 99613.6404

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) 98761-0273/ (85) 3336-6098

REgiãO DO liTORAl OESTE

aMONTada HUMBErTO alBaNO dE MENEzEs (88) 99955.1178/ (88) 99469.0425

iTaPiPOCa aNTÔNiO alvEs aGUiar (85) 99991.7237/ (85) 99468.9885

MarCO alEXaNdrE MaGNUM lEOrNE 
PONTEs (88) 99637.0304/ (88) 99468.9465

MOrriNHOs JOãO OssiaN dias (88) 99952.1774/ (88) 3635.1586

Trairi JaiME MarQUEs NOGUEira (85) 99944.7200/ (85) 99444.7240

VICE PRESIDENTE REGIONAL: JOSÉ PINTO DE ALBUQUERQUE (COREAÚ)

alCÂNTara JOsÉ OsMar lOPEs (88) 99469.4612

COrEaÚ JOsÉ PiNTO dE alBUQUErQUE (88) 99928.0245/ (88) 99468.9802

GraNJa MÁriO david FErrEira dias (88) 99993.4447/ (88) 99217.7649
MassaPÊ JOsÉ TUPiNaMBÁ v. JÚNiOr (88) 99955.6915/ (88) 99468.9508

MOraÚJO EldEr alBUQUErQUE aGUiar (85) 99202.3797/ (85) 99293.2184

REgiãO NORTE

saNTaNa dO aCaraÚ PaUlO ErCY araÚJO (85) 99988.6194

sOBral FraNCisCO rEGiNaldO rOCHa 
FilHO (88) 99955.7099/ (88) 99468.9584

REgiãO DA ibiAPAbA

GUaraCiaBa dO NOrTE JUliãO FErrEira sOarEs (88) 99904.7336/ (88) 99469.0177

iBiaPiNa JOsÉ NOGUEira JÚNiOr (88) 99962.5895

UBaJara iNÁCiO dE CarvalHO ParENTE (88) 99953.5382/ (88) 99469.0419

viÇOsa dO CEarÁ WillaME rEis MaPUrUNGa (88) 99237.1085/ (88) 99468.9466

QUiXEraMOBiM JOsÉ MaUrO Maia riCarTE (88) 98818.0090/ (88) 99468.9772

sENadOr POMPEU JOsiEl BarrETO da silva (85) 99986.4789/ (88) 99469.0185

REgiãO DO bAiXO JAguARibE

rUssas PEdrO Maia rOCHa JÚNiOr (88) 99450.2819/ (88) 99469.0044

TaBUlEirO dO NOrTE EdNard FErNaNdEs dE alMEida (88) 99913.7270

sOlONóPOlE JOsÉ alriBErTO PiNHEirO (85) 99771.9658

PiQUET CarNEirO FraNCisCO ErivaNdO Maia (88) 99859.1737/ (88) 99469.0355

REgiãO DO SERTãO DOS iNHAMuNS
VICE PRESIDENTE REGIONAL: MOACIR GOMES DE SOUSA ( INDEPENDÊNCIA)

CraTEÚs aNTONiO NarCEliO dE O. 
GOMEs

 (88) 99291.4881/  
(88) 99468.9850

iNdEPENdÊNCia MOaCir GOMEs dE sOUsa (88) 99277.8459/  
(88) 99468.9466

MONsENHOr 
TaBOsa

FCO das CHaGas FrOTa 
alMEida (85) 8777.4275

NOVA RuSSAS EugÊNiO MENDES MARTiNS (85) 99915.5745/  
(88) 3672.1231 

TAMbORil JuSSARA DiAS SOARES (85) 99230.6028/  
(85) 3535.8027 

lAVRAS DA MANgA-
bEiRA 

dOriMEdONTE TEiXEira 
FErrEr FilHO 

(88) 99963.7449/  
(88) 99263.8063

MilaGrEs FraNCisCO WilTON FUrTa-
dO alvEs

(88) 99292.0123/  
(88) 99469.0241

MAuRiTi JOSÉ ARTÁliO bARROSO lEiTE (88) 99998.1918 

LUIZ MENDES DE SOUSA 
ANDRADE

liTORAl lESTE / bAiXO JA-
guARibE (88) 99468.9873

iNÁCiO DE CARVAlHO 
PARENTE

PlANAlTO DA ibiAPAbA / CENTRO 
NORTE (88) 99953.5382

FRANCiSCO FERNANDES 
FERREIRA (BARTÔ) CARiRi (88) 99969.6011 

RODRigO DiÓgENES 
PiNHEiRO

METROPOliTANA / liTORAl lESTE 
/ MACiÇO DE bATuRiTÉ (85) 99124.8288 

CEARÁ

JaGUariBE aNTÔNiO CarlOs dE FrEiTas (88) 99742.0403/ (88) 99468.9765

ASCAJU QUER CRIAR CENTRAL DE  
INFORMAÇÃO PARA CONTRIbUIR NA 
COMERCIALIzAÇÃO DE CAJU E DERIVADOS

Em reunião realizada dia 21 de setembro, na Sala do 
Caju, na sede do Sistema FAEC/SENAR-CE, a diretoria 

da Associação dos Produtores de Caju - ASCAJU,  resolveu que 
vai criar uma Central de Informação de Mercado para castanha 
e derivados do caju. Segundo o presidente, Francisco José de 
Sousa, a finalidade da Central é oferecer ao cajucultor a opor-
tunidade de melhorar sua renda, através da aproximação com 
os compradores e ajudando a nivelar os preços, evitando a os-
cilação e distorção nos cinco polos da cajucultura no Estado do 
Ceará. 

A formatação do modelo da Central está sendo definida 
nas reuniões semanais da Diretoria e seus associados, que 
ocorre sempre às segundas-feiras. Outra decisão tomada na 
primeira reunião, foi a definição de contribuição mensal de 
cada associado, no valor simbólico de R$ 10,00.

A expectativa da direção da ASCAJU é de que esse ano, a 
safra seja superior a 10% do ano passado, quando chegou a 50 
mil toneladas. Hoje, um dos grandes problemas da cajucultura 
é a doença do oídeo e a revitalização dos pomares, já bastante 
velhos, alguns com mais de trinta anos. A atividade emprega 
100 a 150 mil famílias em 450 mil hectares. 

MaraNGUaPE EdUardO PEiXOTO rOla 
FErrEira (85) 98879.8949/ (85) 99124.2945
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SISTEMA FAEC/ SENAR-CE ASSINA TERMO DE COOPERAÇÃO DOS SINDICATOS RURAIS 
PARA INICIAR O CADASTRO AMbIENTAL RURAL - CAR

Com a presença do Secretário do Meio Ambien-
te, Artur bruno,representantes da Semace e do 

iDACE, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Ceará- Faec e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural - Senar-Ce, assinaram no dia 21 de setembro, um 
termo de cooperação com  os Sindicatos Rurais, com vis-
tas a execução do Cadastro Ambiental Rural - CAR, uma  
exigência  prevista no novo Código Florestal, procedi-
mento cujo prazo se encerra dia cinco de maio de 2016.  
Na ocasião foi feito o lançamento do início dos trabalhos 
do CAR, pelo Sistema Faec/ Senar/Sinrural com a apre-
sentação de um vídeo da CNA sobre o programa. Hoje, 
estima- se em torno de 100 mil proprietários vinculados 
ao Sistema  que possuem acima de  quatro módulos  
rurais, informa o Presidente da Faec, Flávio Viriato de 
Saboya Neto, exigindo um esforço concentrado dessas 
instituições para cumprir o prazo determinado. 

Segundo Flávio Saboya o tema preocupa os produ-
tores rurais, muitos  deles  têm encontrado dificuldade 
no preenchimento do cadastro e, para que todos pos-
sam cumprir sem problemas o novo prazo, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem  Rural - Senar já  capacitou 
seus instrutores para orientar nesse trabalho. O Senar 
nacional criou também um curso à  distância sobre o 
CAR. É fundamental que o produtor faça o registro para 
não perder o acesso aos benefícios como, crédito, finan-
ciamento e isenção de impostos", ressalta Saboya. Con-
forme disse, ha  uma preocupação da Faec para que os 
produtores acima de  4 módulos cumpram sua obriga-
ção, legalizando suas propriedades dentro do prazo, ele 
acha necessário que o iDACE ajude disponibilizando seu 
cadastro, pois já possui 70%  das propriedades do Estado 
georreferenciadas. Temos mais de 100  instrutores  ca-
pacitados pelo Senar-CE, para fazer esse  preenchimento 
do CAR,disse   o superintendente , Paulo Hélder braga, 
que dará todo suporte técnico aos sindicatos rurais, para 
aumentar o percentual de propriedades atendidas pelo 
CAR. 

O secretário Artur bruno destacou que como de-
putado federal ainda participou dos debates do Código 
Florestal que passou 13 anos para ser regularizado, sen-
do ainda professor de geografia, "sempre achei que não 
há incompatibilidade entre ambientalismo e Agropecu-
aria, e o CAR é um instrumento muito importante para 
unir essas políticas", disse o Secretário. Segundo ele, as  
iniciativas do CAR começaram a ser feitas pela Semace, 
mas hoje estão envolvidos diversos órgãos como o Idace, 
Sda. Propôs trabalhar junto com a Faec, parabenizando 
pela iniciativa que irá desenvolver junto aos produtores. 

O CAR é importante porque a propriedade fica garantida 
em lei, disse o secretário Artur Bruno, é a forma de ficar 
em dia com o Código Florestal e com esta iniciativa da 
Faec vamos ampliar nossa base de atuação no Estado. 

A superintendente adjunta do idace,graça Pedroza 
disse que a preocupação é geral em relação ao CAR,  e 
que o Instituto de Desenvolvimento Agrário ( Idace) tem 
109 municípios georreferenciados, com gPS de alta pre-
cisão, que vão  ajudar muito no preenchimento do CAR, 
nós  estamos dispostos a ajudar,disse. A representante 
da Semace, Tereza Farias, informou que a Semace vem 
desenvolvendo ações do cadastro desde 2012 e que o 
estado já capacitou 107 gestores municipais para aten-
der as propriedades  de até 4 módulos, na visão de 
territórios, capacitamos  também técnicos do  idace, Se-
nar,Sema, para nivelar os conhecimentos sobre o cadas-
tro, informou. Esse sistema do idace, ajudaria em mais 
de 80% no preenchimento do CAR, temos atualmente 
2.700 cadastrados, o que significa 8% das propriedades 
atendidas, classificando  essa parceria com os sindicatos 
rurais  muito importante.

CONVÊNiO COM 35 MuNiCíPiOS

Assinaram o convênio os municípios de: Aurora, Amon-
tada, Beberibe, Canindé, Cascavel, Caucaia, Cedro, Core-
aú, Ibaretama,Iguatu, Independência, Itapipoca, Lavras 
da Mangabeira, limoeiro do Norte, Jaguaretama, Mar-
co, Massapê, Mauriti, Milagres, Mombaça, Monsenhor 
Tabosa, Morada Nova, Morrinhos, Moaujo, Milhã, Qui-
xadá, Russas, Senador Pompeu, Solonopole e  Sobral. Os 
demais municípios irão capacitar os instrutores para assi-
narem o convênio, com o sistema Faec/ Senar/Sinrural.

PRESiDENTES DE SiNDiCATOS DESTACAM PARCERiA

O vice-presidente regional do Sertão Central e presi-
dente do sindicato rural de Madalena, Chico Almir, 
disse que há uma expectativa natural dos produtores 
e que uma grande contribuição que a Faec e o Senar 
dão para que o cadastro ambiental possa acontecer 
de forma eficiente, com base nas informações já dis-
ponibilizadas pelo Estado através do Idace, fazendo 
com que os nossos produtores estejam amparados 
legalmente e exercer suas atividades. 
Em Canindé, existem 6 mil produtores e segundo o 
Presidente do Sindicato, Bertoldo Paiva, o trabalho 
começa ainda no mês de setembro. Em Horizonte, 

o presidente Franzé de Sousa disse que vai cumprir 
o prazo de cadastramento de tal forma que nenhum 
produtor será prejudicado, serão cerca de 900. Já em 
Solonópole são mais de 3 mil produtores e o presi-
dente Auriberto Pinheiro acha que é necessário mo-
bilizar mais, pois muitos têm medo de preencherem 
o documento e serem mais tributados. Em Amon-
tada, segundo o presidente do sindicato Humberto 
Albano, o Senar capacitou dois instrutores e "vamos 
começar a fazer o preenchimento na próxima sema-
na". Em Senador Pompeu, o presidente Josinelson 
Barreto da Silva, está fazendo um levantamento dos 
produtores incluindo pequeno, médio e grande, e 
com dois instrutores deverá cadastrar cerca de 160 
produtores, Em Coreaú - Emerson Pinto , está com 
uma equipe trabalhando, fez uma parceria com a Se-
mace para iniciar o cadastro, o Senar já fez também 
a capacitação do instrutor, e conforme afirmou  os 
produtores estão  conscientes e estão procurando, 
embora  tenham  medo de uma  tributação maior. 
Em Mombaça, Danúbio Alencar informou que serão 
cadastrados mais de 2.600 entre pequenos médios e 
grandes proprietários.

Secretário Arthur Bruno prestigiou a solenidade ocorrida na sede da Faec que contou com a presença de 35 Sindicatos Rurais
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SEbRAE DEFLAGRA MOVIMENTO "COMPRE DO PEQUENO" NO AGROPACTO

No dia 5 de outubro próximo o SEbRAE 
Nacional lança em todo o brasil, o 

movimento “Compre do Pequeno”, ocasião 
em que se comemora também o Dia do 
Microempresário. O movimento já está em 
plena efervescência no Ceará, onde várias 
atividades já foram realizadas e estão pro-
gramadas outras atividades. 

No dia primeiro de setembro, o movi-
mento foi deflagrado durante a reunião do 
Pacto de Cooperação da Agropecuária Cea-
rense - Agropacto, que segundo o Diretor-su-
perintendente Joaquim Cartaxo, pretende 
envolver todos os segmentos da sociedade, 
abraçando a campanha e comprando do pe-

queno empresário. Será um dia para lembrar 
de um ato que pode mudar a realidade do 
país, o Sebrae vê a crise como uma opor-
tunidade , disse Joaquim Cartaxo. A reunião 
ocorreu no auditório do Sebrae-CE e contou 
com a presença dos instrutores do Sebrae e 
representantes dos diversos segmentos do 
agronegócio no Estado.

Dados apresentados pelo Superinten-
dente do Sebrae indicam que os pequenos 
negócios geram 52% do total dos empre-
gos do país e representam  27% do Pib. No 
Ceará  os pequenos  negócios representam 
26,2% do Pib, 58% do pessoal ocupado, 
com  94,1% das empresas ativas e 41,3 das 

remunerações pagas. Conforme explicou 
Joaquim Cartaxo o coração do movimento 
é que comprar do pequeno negócio é algo 
muito relevante. Por que comprar do peque-
no negócio? Porque em primeiro lugar é uma 
valorização da cultura local (fazem parte da 
rotina, conhecem você pelo nome, carregam 
o Dna da localidade, varejo da vizinhança), 
além disso, melhora a qualidade de vida, im-
pulsiona a produção local, o dinheiro fica no 
bairro ou na cidade. 

Na ocasião foram distribuídas cami-
sas com todos os presentes que num ato 
simbólico a vestiram  num  significado de  
engajamento ao  Movimento, como salien-
tou o Coordenador do Agropacto e Presiden-
te do Conselho Deliberativo do Sebrae-Ce e 
Coordenador do Agropacto, Flávio Viriato de  
Saboya Neto, ao  sugerir  que além do Sebrae, 
outros órgãos já incluindo a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará 
- FAEC, passem  a adotar a logomarca do  
movimento em seus papéis, (correspondên-
cias e e-mails), ideia que foi imediatamente 
acatada pelo Presidente da Associação Com-
ercial, João Porto guimarães, pela FECEMP- 
Federação Cearense da Micro e Pequena 
Empresa, Jozely Moreira, pela Organização 
das Cooperativas do Estado do Ceara- 
OCB, através de seu presidente José 
Nicédio Nogueira, entre outros. 

ESPAÇO DE CIDADANIA NO CAMPO OFERECE OFICINAS DE ALIMENTAÇÃO E 
AÇÕES DE  SAÚDE NA EXPOECE

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 
SENAR- CE e a Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado do Ceará - FAEC, participaram 
da 61a Exposição Agropecuária e industrial do Cea-
ra- EXPOECE, de 13 a 20 de setembro, no Parque de 
Exposições César Cals, em Fortaleza, com um estande 
especial denominado  "Espaço de Cidadania no Cam-
po", onde foram  ofertadas diversas ações, como va-
cinação dupla virial e  influenza, medição de pressão, 
medição do IMC (índice de massa corpórea) e  mas-
soterapia. O evento é uma promoção do Governo do 
Estado e da Associação dos Criadores do Ceará. 

Na terça-feira, dia 15/09, o Senar-Ce ministrou 
oficinas de capacitação nas áreas de pães artesanais, 
derivados da macaxeira (quarta), derivados do caju 
(quinta), e ainda, oficinas de cortes especiais de suí-

nos e ovinos (sexta). Todas elas foram realizadas no 
período da tarde, de 14 às 17 horas, por ordem de 
inscrição, sendo totalmente gratuitas, explicou o Su-
perintendente do Senar/CE Paulo Hélder braga. No 
sábado a oficina foi sobre, "Receitas Nordestinas de 
Carnes Suínas", com degustação de carnes e aperiti-
vos, também dentro do estande do Sistema FAEC / 
SENAR. 

Paulo Hélder lembrou que esse espaço de cida-
dania no campo foi uma novidade criada no Seminá-
rio Nordestino de Pecuária -  Pecnordeste realizado  
em maio último, no Centro de Eventos, quando qua-
se 500 produtores e familiares  foram atendidos com 
esse mesmo tipo de ação durante três dias, o que le-
vou o Senar a levar o projeto para dentro da Expoece. 

Ainda como forma de divulgar alguns projetos 

exitosos, o Sistema Faec/ Se-
nar e o Sebrae - CE colocaram  
à disposição dos produtores 
maquetes mostrando Pro-
grama de Sistema de Cria-
ção de Aves e o de Sistema  
de bezerreiro.  Dois painéis 
mostraram  as atividades do 
Programa de Nascentes Pro-
tegidas , uma ação constante 
no Código Florestal e o pro-
grama do Cadastro Ambien-
tal - CAR-, uma exigência do 
Ministério do Meio Ambien-

te, onde o Senar capacitou seus instrutores para reali-
zar a ação nas propriedades rurais do Estado. 

PROGRAMA ÚTERO é VIDA

A partir de quarta- feira, dia 16/09 o SENAR dis-
ponibilizou no Espaço de Cidadania no Campo da 
Expoece, o caminhão do Programa "Útero é Vida", 
que visa atender ainda esse ano, quatro localidades 
do interior do Estado com o exame de papanicolau 
(prevenção do câncer ginecológico) sendo destinado 
às mulheres trabalhadoras do campo. Segundo o su-
perintendente do SENAR- CE, a meta é fechar o ano 
e 2015 com 600 mulheres beneficiadas e no primeiro 
semestre de 2016, atender mais seis localidades, be-
neficiando 90O mulheres.

Dirigentes do SEBRAE-CE, Sistema FAEC e integrantes do Agropacto vestem a camisa do Movimento
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