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EXPEDIENTE

Flávio Viriato de Saboya Neto
Presidente da FAEC

VIVER BEM NO SEMIÁRIDO AGRINHO: CIDADANIA RURAL

Paulo Helder de Alencar Braga
Superintendente do Senar-Ce

Inicialmente, gostaria de saudar os nos-
sos convidados aqui presentes, Saudar 

também, as Secretárias e Secretários de 
Educação, os Coordenadores Municipais do 
Programa nos municípios participantes, os 
professores e professoras, maiores respon-
sáveis por fazer o Agrinho acontecer, em 
cada sala de aula e, finalmente, aos alunos e 
alunas, razão de ser da existência do Progra-
ma Agrinho, realizado pelo SENAR-CE e o 
SEBRAE-CE, em parceria com as Prefeituras 
Municipais, por meio das Secretarias Muni-
cipais de Educação e os Sindicatos Rurais.

Este ano, em sua 13ª edição, o Pro-
grama Agrinho, apresentou e trabalhou 
o tema “Viver Bem no Semiárido”, com o 
qual o SENAR pretende incutir nas crianças 
uma nova visão e a compreensão da nossa 
região, mostrando as nossas potencialida-
des e as nossas limitações, porém, sempre 
numa perspectiva otimista, como foi o nos-
so grande mestre Guimarães Duque, que 
já no seu tempo estudou, pesquisou e de-
senvolveu um conjunto de procedimentos 
técnicos capazes de propiciar boas safras, 
preservar o meio ambiente, tornando viá-
vel a exploração do semiárido nordestino.

O tema “Viver Bem no Semiárido” não 
é apenas uma frase de efeito. É um propósi-
to que será alcançado quanto mais rapida-
mente investirmos no HOMEM, agente e 
sujeito de sua própria história.Daí a impor-

tância de levarmos às crianças e 
jovens do meio rural, o conhe-
cimento e a correta orientação, 
abordando a problemática da 
preservação do ecossistema 
caatinga, que representa quase 
90% do nosso território, que é 
rico, porém frágil, se não for ex-
plorado adequadamente.

A introdução deste tema, 
justamente quando passamos 
um dos mais severos períodos 
de secas sucessivas, tem como 
um dos objetivos iniciar uma 
discussão quanto às possibili-
dades de enfrentamento de to-
das as dificuldades dele decor-
rentes. Hoje, a população do 
campo é constituída, em sua 
maioria, de pessoas com mais 
de 50 anos. Como se costuma 
dizer, o campo está ficando 
velho, os jovens, em sua maio-
ria, sonham com as cidades 
por não enxergarem melhores 
perspectivas no campo. 

Compete-nos então, inves-
tir maciçamente nas crianças, 
preparando-as para serem os 
agentes transformadores da 
atual realidade.

E por assim entender, o 
SENAR-CEARÁ desenvolve o 
Programa Agrinho, este ano, 
em 41 municípios, atuando em 
mais de 1.700 escolas rurais, 
envolvendo próximo de 9.700 
professores, beneficiando qua-
se 197 mil alunos do 2º ao 9º 
ano.

"O Programa Agri-
nho é a nossa contri-
buição!"

O Serviço Nacio-
nal de Aprendi-

zagem Rural - Senar-Ce, 
comemorou no último 
dia 18, 13 anos de seu 
maior programa sócio- 
ambiental. Trata- se do 
Programa AGRINHO 
que prioriza a criança e 
o jovem da zona rural, 
transformando-os, pela 
educação, em agentes 
de melhoria das condi-

ções sociais e econômicas da família e da comunida-
de onde vivem. O grande objetivo dele é desenvolver 
ações que despertam a consciência de cidadania e sus-
tentabilidade com os temas saúde, cultura, trabalho e 
consumo e preservação do meio ambiente. 

Este ano o tema escolhido foi "Viver Bem no Semiá-
rido" e 41 municípios se inscreveram no concurso, que 
envolve 197.987 alunos  do 2° ao 9°ano e 1.771  escolas 
da zona rural.Os temas transversais são  trabalhados 
pelos  professores que são capacitados e, a partir daí, 
passam a inserir estes temas, de forma transversal, nas 
diferentes disciplinas, até o encerramento do período 
letivo, obedecendo a um cronograma previamente es-
tabelecido.

Com o intuito de motivar professores e alunos, o 
programa promove cinco concursos: Desenho, Reda-
ção, Experiência Pedagógica e Município Agrinho, a 
cujos vencedores são conferidos prêmios, composto 
por computadores, aparelhos de som, tablet, televiso-
res, bicicletas, notebook, Moto 125 e 100cc, que são 
entregues, anualmente, em solenidade festiva, com a 
presença de diversas autoridades estaduais e munici-
pais.

Trata- se de um exemplo bem concreto de como é 
possível transformar a realidade de uma comunidade 
rural a partir de ações educacionais e de um currículo 
voltado para o dia a dia de suas vivências. Com o AGRI-
NHO, os alunos ficam mais consciente de seu papel na 
preservação do meio ambiente, e o Senar mais cons-
ciente da missão de desenvolver ações de Formação 
Profissional Rural e atividades de Promoção Social, 
voltadas para o homem e a mulher do campo, contri-
buindo para a sua profissionalização e sua integração 
na sociedade, para o pleno exercício da cidadania.

Discurso do Presidente da Faec, durante a abertura do Agrinho 2015
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AGRINHO: ALUNOS E PROFESSORES DE 41 MUNICÍPIOS SÃO  
PREMIADOS PELO PROGRAMA AGRINHO 2015
MUITA EMOÇÃO, VIBRAÇÃO E SENTIMENTO DE SATISFAÇÃO FOI A TÔNICA DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO

Cerca de mil pessoas, entre alunos, 
professores, pais e lideranças de 

várias  regiões do Estado participaram da 
premiação do Programa Agrinho, no último 
dia (18) de novembro, no Buffet  Barbaras 
Cambeba, na Região Oeste de Fortaleza, 
uma promoção do Sistema FAEC/SENAR-
CE, que visa promover a educação sócio am-
biental dos jovens da zona rural. Presentes 
ao evento, o secretário de Desenvolvimen-
to Agrário, Dedé Teixeira, representando o 
governador Camilo Santana, o secretário do 
Meio Ambiente, Artur Bruno, o subsecretá-
rio da Ciência e Tecnologia, professor Fran-
cisco Carvalho de Arruda Coelho, subsecre-
tário da Agricultura, Pesca e Aquicultura, 
Euvaldo Bringel, superintendente estadual  
do Banco do Nordeste, João Robério Mes-
sias, Fernanda Lima , representando o Ins-
tituto Tortuga,diretor administrativo do Se-
brae-Ce, Airton Gonçalves Junior, prefeitos 
de Aracati , Iguatu, Redenção, Ubajara,Ibia-
pina, Beberibe, secretários de educação de 
vários municípios, presidentes de sindicatos 
rurais, entre outras autoridades. 

O programa é a principal iniciativa de 
responsabilidade sócio ambiental do Siste-
ma FAEC/SENAR-CE e envolveu este ano  
197.987 alunos do 2° ao 9° ano e 1.771 es-
colas que se inscreveram no concurso, nas 
categorias desenho e redação, para os mu-
nicípios, a categoria é Município AGRINHO 
e para os professores, na categoria Experi-

ência Pedagógica. 
Na cerimônia foram entregues 80 prê-

mios para os 10 primeiros lugares das cinco 
categorias do concurso, entre motocicleta, 
bicicleta, televisores, computadores, DVDs, 
aparelhos de som, câmara digital (relação  
dos ganhadores abaixo). 

O presidente do Sistema FAEC/ SENAR 
- CE, Flavio Saboya , iniciou seu discurso de 
abertura do evento  parabenizando todos 
os  secretários de educação, os coordena-
dores municipais e professores ,maiores 
responsáveis por fazer o AGRINHO acon-
tecer, em cada sala de aula e, finalmente, 
aos alunos e alunas, razão da existência  do 
AGRINHO.  “Sem eles nós não estaríamos 
aqui”. Segundo o dirigente, em sua 13a 
edição, o Programa AGRINHO, apresentou 
e trabalhou o tema  "Viver Bem no Semiá-
rido", com o qual o Senar pretende incutir 
nas crianças  uma nova visão e a compreen-
são da nossa região, mostrando as nossas 
potencialidades e as nossas limitações, po-
rém, sempre na perspectiva otimista, como 
foi o nosso grande Guimarães  Duque, que  
já no seu tempo estudou, pesquisou e de-
senvolveu um conjunto de procedimentos 
técnicos capazes de propiciar boas safras, 
perversa o meio ambiente, tornando viável 
a exploração do semiárido nordestino. 

Para o secretário de Meio Ambiente, Ar-
tur Bruno, o AGRINHO é um belo exemplo 
de programa de educação ambiental, 

importante para garantir a sustenta-
bilidade do campo, e a Faec e o Senar dão 
uma grande contribuição para a formação 
desses jovens, na preservação dos recursos 
naturais, inclui-se na preservação dos nos-
sos rios, programa que a SEMA deve par-
ticipar. Já o secretário Dedé Teixeira, acha 
que o AGRINHO incentiva os professores e 
a meninada a pensar um novo conceito da 
propriedade rural. Hoje, o mundo rural é 
um mundo competitivo e o Senar tem um 
papel importante neste aspecto, ao promo-
ver a educação. Segundo últimas pesquisas, 
saímos de 80% para 17 % da pobreza rural.
Euvaldo Bringel, disse que o AGRINHO tem 
duas  grandes virtudes , a inclusão do jovem 

Alunos recebem certificado e premiação

Autoridades prestigiam o evento

Secretário da Sema, Arthur Bruno entrega troféus

Secretário Dedé Teixeira e Euvaldo Bringel entregam premiação ao Município 
de Iguatu

Presidentes de Sindicatos compareceram ao evento
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| Agrinho VENCEDORES DO CONCURSO 

PRIMEIROS LUGARES 

DESENHO - 2° e 3° ano
Aluno: Rodolfo Rodrigues de Sousa Fi-
lho- Escola Luis Gonçalves,-BEBERIBE   
televisor de 21" - 
Professor - Adraiana Sousa dos Santos- 
televisor de 21" 

REDAÇÃO DO  4° ao 5° ano 
Aluno : Ana Queli Aguiar Nobre- Escola 
Francisco Ferreira Nobre televisor de 
21" e aparelho de dvd- Ibicuitinga  
Professor: Luiza da Cunha Nobre- com-
putador 

REDAÇÃO 6° ao 9° ano 
Aluno: Carlos Daniel Oliveira de Araújo - 
Escola José Arakém Rodrigues- televisor 
de 21" e aparelho de Dvd-   TIANGUA 
Professor- Generosa Lima de Abreu - 
computador 

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA
professor - João  Manuel de Lima- Es-
cola Comunitária Barra- FORTIM - Uma   
motocicleta 125 CC  

MUNICÍPIO AGRINHO 

1° LUGAR: RUSSAS 
2° lugar: FORTIM 
3° Lugar: FRECHEIRINHA 
4° lugar:TIANGUÁ 
5° Lugar: ITAIÇABA 
6° lugar: ARACATI 
7° Lugar: IGUATU 
8° Lugar: GUARAMIRANGA 
9° Lugar:ARACOIABA 
10° Lugar: REDENÇÃO

PRÊMIOS DO MUNICÍPIO AGRINHO

1° lugar: 3 Computadores para cada 
Escola, segundo lugar: 2 computadores, 
um para cada escola sorteada e do 3° ao 
7° lugar: 1 computador para a escola sor-
teada. Do 8° ao 10° lugar - 1 impressora 
para a escola sorteada.

Para conhecer os demais ganhadores, 
acesse a página do Sistema Faec/Senar:  
www.faec.org.br  ou acesse a página  do 

no meio rural e a promoção da educação. 
O subsecretário de Ciência e Tecno-

logia, Francisco Carvalho acha que  "nós 
acreditamos na nossa incompetência, 
quando as adversidades climáticas deve-
riam ser vista como oportunidade". Para 
ele, essa ação do AGRINHO é fundamen-
tal, pois começa levando uma nova men-
sagem para os nossos jovens. 

Neste ano concorreram cerca de 
1.800 trabalhos, entre redações, dese-
nhos e experiências pedagógicas, Na opi-
nião do superintendente do Senar-CE, 
Paulo Helder Braga,  a escolha deste tema 
reflete a preocupação do SENAR com o 
futuro do campo. “Esse programa é refe-
rência em todo Brasil, não é a toa que ele 
foi adotado em 18 estados”, observou. Os 
trabalhos de desenho chamam a atenção 
pela sua originalidade, revelando toda 
a criatividade dos alunos e a vontade de 
permanecer no campo. 

Esta é a 13ª  edição do Agrinho. Ao lon-
go dos anos, o programa foi sendo aper-
feiçoado para trabalhar em sala de aula 
temas como saúde, segurança e meio 
ambiente. O programa conta com um 
material didático exclusivo, voltado ao de-
senvolvimento de uma educação crítica e 
criativa, que desenvolve a autonomia e a 
capacidade de professores e alunos assu-
mirem-se como pesquisadores e produ-
tores de novos conhecimentos.

Segundo a coordenadora do Progra-
ma de Promoção Social do Senar, assis-
tente social Kely Cláudio, as avaliações 
foram feitas durante o mês outubro, por 
uma comissão constituída por profissio-
nais de vários órgãos entre eles, da Se-
cretaria de Educação do Estado, Semace, 
Secretaria do Meio Ambiente, BNB, Insti-
tuto Tortuga, Banco do Brasil e Sebrae-Ce. 

Senar-Ce em www.senarce.org.br
Kelly Cláudio - Assistente Social do Senar-Ce entrega 
premiação a aluna e professora
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DEPOIMENTOS

TORTUGA, SEBRAE E BNB  
PATROCINAM O EVENTO

ALUNOS E PROFESSORES E PREFEITOS DESTACAM A IMPORTÂNCIA  DO EVENTO

O professor João Manoel, primeiro lugar 
na categoria Experiência Pedagógica da Escola 
Comunitária Barra do Município - FORTIM, re-
cebeu como prêmio  uma  motocicleta 125 CC. 

Sua experiência foi mostrar o impacto do 
lixo na escola e no Rio Jaguaribe, demonstrando 
que é possível melhorar a vida da comunidade 
e dos pescadores. Para mim, o AGRINHO é um 
exemplo de sucesso  como trabalhar o meio am-
biente dentro da escola, disse João  Manoel.

Rodolfo Rodrigues de Sousa, 9 anos, primei-
ro lugar na categoria Desenho, aluno da Escola 
Luis Gonçalves  do Município de  BEBERIBE, re-
cebeu um televisor de 21"  e sua  professora - 
Adriana Sousa dos Santos, também ganhou um 
- televisor de 21". "Eu desenhei um rio, um boi, 
um homem pescando e os passarinhos cantan-
do. Isso significa que tendo água é bom viver no 
semiárido.,disse o menino de apenas nove anos. 
Já a professora Adriana Sousa dos Anjos, disse 
que aprendeu com ele, que as cousas simples 
são as melhores.

Prefeito de Aracati - Francisco Ivan Silvério da 
Costa 

Esse programa tem uma importância muito 
grande, ano passado a Escola Antonieta Cals foi 
agraciada com o AGRINHO e também foi cam-
peã nacional do Programa Peteca, com traba-
lhos sobre a exploração infanto- juvenil , sendo 
ainda agraciada com o Prêmio Escola Nota 10. 
Todo esse trabalho estimula professores e alu-
nos a buscarem uma educação de qualidade.

Prefeito de Iguatu - Aderilo Antunes Alcântara 
Filho

O AGRINHO é um programa extremamente 
importante que cultiva as boas práticas na edu-
cação implementando políticas voltadas para a 
convivência com o semiárido. Nós participamos 
do AGRINHO com 19 escolas, das quais duas fo-
ram premiadas.

Prefeito de Redenção -  Manuel Bandeira
Este ano nós participamos com 20 escolas 

no AGRINHO, onde a Escala Teodoro Conrado 
foi premiada no concurso de redação e dese-
nho. Avaliamos como muito positivo esse traba-
lho do Senar, que muito está contribuindo para 
o envolvimento dos alunos no campo pedagó-
gico.

Ana Carla, 9 anos, quarto lugar na categoria 
Desenho, aluna da Escola de Ensiso Infantil e 
Fundamental Dom Bosco do Município de Ibia-
pina.

Entusiasmada com o evento, a aluna afirma 
que o Agrinho é importante para ela e para os 
colegas, pois incentiva os alunos a estudarem 
ainda mais.

A professora Meiriane Rodrigues do Carmo,  
quarto lugar na categoria Desenho da Escola 
Dom Bosco do Município de Ibiapina, recebeu 
como prêmio um aparelho de DVD player.

Segundo Meiriane, a experiência foi maravi-
lhosa. "Estou muito feliz  pela minha aluna Ana 
Carla ter ganhado e satisfeita por vivenciar este 
momento emocionante junto a ela. O tema cen-
tral este ano foi o semiárido, a qual não foi muito 
difícil de se trabalhar, porque nós moramos no 
semiárido e tivemos a oportunidade de repre-
sentar aquilo que estamos convivendo todos os 
dias, aquilo que estamos presenciando constan-
te nos veículos de comunicação". 

Há 8 anos a 
Tortuga patrocina 
o Agrinho cons-
ciente de que é um 
programa de res-
ponsabilidade so-
cioambiental muito 
importante.Fernanda Lima

Representante da Tortuga

O Sebrae é 
um parceiro deste 
Programa porque 
entende que a edu-
cação socioambien-
tal se dá de forma 
eficaz na escola.

Airton Gonçalves
Diretor Administrativo do Sebrae-Ce 

O BNB apóia 
esta iniciativa a 
vários anos certo 
de que, é através 
da educação que 
construíremos um 
mundo melhor, 
respeitando a na-
turezaJoão Robério Mesquita

Superintendente Regional do BNB



GANHADORES DO CONCURSO AGRINHO 2015

Municípios que participaram do  
Agrinho 2015

- Ibiapaba

Corearú, Carnaubal, Ibiapina, Ipu, São 
Benedito, Tianguá , Ubajara, Mucam-
bo, Frecheirinha

-  Maciço de Baturité

Acarape, Aracoiaba, Aratuba, 
Barreira, Baturité, Capistrano, Ca-
ridade, Guaiuba, Guaramiranga, 
Itapiuna, Mulungu, Ocara, Pacoti, 
Palmácia e Redenção

- Baixo e Médio Jaguaribe

Aracati, Beberibe, Cascavel, For-
tim, Ibicuitinga, Itaiçaba, *Jagua-
ribe, Jaguaruana, Limoeiro do 
Norte, Morada Nova, Pindoreta-
ma, Quixeré, Russas, São João do 
Jaguaribe, Tabuleiro do Norte.

- Centro Sul

*Iguatu e *Saboeiro

*Municípios que entraram em 2015.
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RELAÇÃO DOS GANHADORES
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VICE PRESIDENTE REGIONAL: JOÃO OSSIAN DIAS (MORRINHOS)

REGIÃO DE MACIÇO DE BATURITÉ

REGIÃO DO LITORAL LESTE

VICE PRESIDENTE REGIONAL: ELENEIDE TORRES BRILHANTE DE OLIVEIRA

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) 3564.0155/ (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

BEBERIBE RODRIGO DIóGENES PINHEIRO (85) 99137.3393/ (85) 99124.8288 

CASCAvEL PAULO HELDER DE ALENCAR 
BRAGA FILHO (85) 99114.8621

LIMOEIRO DO NORTE LUIz MENDES ANDRADE DE SOUSA (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 
TEIXEIRA FERRER FILHO CARIRI E CENTRO-SUL (88) 99963.7449 

AURORA 
MARCÍLIO ROBERTO 
MACEDO 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 (85) 99945.1644

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) 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 EMERSON PINTO MOREIRA (88) 99928.0301/ (88) 99405.7000

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) 999447.2784/ (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) 99468.9575

QUIXERAMOBIM CIRILO vIDAL PESSOA (88) 9923.91527/ (88) 99971.1489

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 
MANGABEIRA 

DORIMEDONTE TEIXEIRA 
FERRER FILHO 

(88) 99963.7449/  
(88) 99263.8063

MILAGRES FRANCISCO WILTON 
FURTADO ALvES

(88) 99292.0123/  
(88) 99469.0241

MAURITI JOSÉ ARTÁLIO BARROSO LEITE (88) 99998.1918 

LUIZ MENDES DE SOUSA 
ANDRADE

LITORAL LESTE / BAIXO 
JAGUARIBE (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

MARANGUAPE EDUARDO PEIXOTO ROLA 
FERREIRA (85) 98879.8949/ (85) 99124.2945

JAGUARIBE ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS (88) 99742.0403/ (88) 99468.9765

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará- 
FAEC foi uma das Instituições homenageadas no dia 25 de 

novembro, no Teatro Rio Mar, em Fortaleza, com o prêmio Delmiro 
Gouveia 2015, na categoria Especial 15 anos. O evento é uma pro-
moção do Jornal O Povo e da então Bolsa de Valores do Ceará, e 
premia com o certificado de governança e desempenho financeiro 
as maiores e melhores empresas cearenses em desempenho eco-
nômico-financeiro e social.

Em virtude de estar participando em Brasília da reunião do 
Conselho de Representantes das Federações do Brasil, na Confe-
deração  da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, o presidente da 
Faec, Flávio Saboya,foi representado na solenidade pelo Assessor 
Especial, Eng° agrônomo Paulo Remígio.

FAEC RECEBE PRÊMIO 
DELMIRO GOUVEIA 2015

SISTEMA FAEC/SENAR-CE OFERECE PALESTRA  
MOTIVACIONAL

O Sistema Faec/Senar-Ce ofereceu no dia 24 de novembro, uma 
palestra motivacional para sua equipe de funcionários e cola-

boradores, com o tema: Você é do Tamanho do seu Sonho, proferida 
pelo Diretor Geral da Faculdade CNA, Abdon Soares de Miranda Júnior. 
Ele apresentou as ações do Senar no Brasil entre elas, os Centros de Ex-
celência, o Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Rede 
de Ensino a Distância e os respectivos Pólos, a Fatecna e os Projetos 
Integradores de Formação. No final do Diretor da Faculdade CNA que 
é também advogado, eng° agronômo e jornalista deixou várias men-
sagens motivacionais, uma delas foi: Mude! Transforme sonhos em 
Projetos. Tranforme Projetos em ação.
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ENDIVIDAMENTO RURAL: FLÁVIO SABOYA PEDE SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS DE 
2015 e 2016 E PEDE ENVOLVIMENTO DA BANCADA FEDERAL NORDESTINA

O presidente da Federação da Agricultu-
ra e Pecuária do Estado do Ceará, Flá-

vio Saboya promoveu no último, dia 16 de no-
vembro, uma reunião com técnicos do Banco 
do Nordeste em Fortaleza,  com a participação 
de técnicos da CNA, da Adece, e de várias câ-
maras setoriais para mais uma vez negociar as 
dívidas dos produtores rurais cearenses. Segun-
do Saboya, 90% dos produtores rurais do Ceará 
e do Nordeste, estão sem condições de paga-
rem suas dívidas. "A nossa proposta é de que 
as dívidas vencidas  em 2015 e as vicendas  até 
junho de 2o16  sejam prorrogadas para o final 
do contrato da operação. Pela atual legislação, 
os produtores têm até o dia 30 de dezembro  
deste ano para regularizarem suas dívidas. 

Com quatro anos de seca e agora sem água, 
perdendo suas lavouras e seus animais,os  pro-
dutores estão impossibilitados de pagarem 
seus compromissos nesse momento, declarou 
o presidente da Faec, que já marcou uma audi-
ência  com a Ministra da Agricultura Katia Abreu 
e com  o,presidente da Confederação da Agri-

cultura e Pecuária do Brasil - CNA , João Martins, 
a  quem  entregou no último dia 25, um dos-
siê com a situação dos produtores cearenses e 
também, um abaixo assinado dos presidentes 
de Sindicatos do Ceará, que estão reivindicando 
uma audiência pública na Assembleia Legislati-
va do Ceará.

Conforme informou  há uma exigência  por 
parte do agente financeiro pela contratação 
de seguros na  repactuação de operações de 
crédito, onde a apólice assegura sinistros com 
pouquissima possibilidade de ocorrer o evento, 
tais como queda de aeronave, granizo, inunda-
ção. Além disso, exige um laudo  técnico de ava-
liação do imóvel emitido por um engenheiro  
agrônomo como também uma certidão quin-
zenária do imóvel, o que gera despesas extras 
para os produtores que não  conseguem pagar 
sequer a parcela do empréstimo. 

O presidente da Faec disse ainda, que os 
presidentes de federações do Nordeste estão 
buscando um apoio da CNA e da Ministra da 
Agricultura, bem como de toda a  bancada fe-

deral nordestina. Eu já conversei com o depu-
tado federal Raimundo Gomes de Matos e com 
o coordenador da bancada federal cearense, 
José Airton Cirilo que prometeram apoiar nossa 
causa. 

Estiveram presentes a  reunião do BNB  , 
por parte do Governo do Estado do Ceará o  
Diretor do Agronegócio da Agencia de Desen-
volvimento do Estado do Ceará – ADECE, Silvio 
Carlos,  os presidentes das câmaras setoriais da 
Fruticultura,Floricultura   (Paulo Selback),Ovino 
Caprinocultura, Bovinocultura de leite, Carcini-
cultura( Cristiano Peixoto Maia) e Apicultura.

Por parte do Banco  do Nordeste,  Luis Ser-
gio – Superintendente da área do agronegócio, 
Zerbini, Superintendente de administração e 
recuperação de Crédito, João Robério Messias, 
Superintendente Estadual do BNB no estado 
do Ceará. Além do presidente e vice presidente 
da FAEC, Flávio Viriato Saboya e Paulo Helder 
Braga, o assessor técnico da Confederação da 
Agricultura do Brasil – CNA, Edvaldo Santos Bri-
to e os empresários Renato de Aráujo Carneiro 
e Ricardo Carneiro.

PREÇO DO MILHO CONTINUA SENDO UM PROBLEMA

Segundo o presidente do Sindicato Rural 
de Ibaretama e produtor rural, Carlos 

Bezerra Filho, outro fato que tem causado di-
ficuldades aos produtores rurais na manuten-
ção dos seus rebanhos é o aumento do preço 
do milho, principal produto na composição da 
ração animal, cujo subsídio do Programa Ven-
da em Balcão foi retirado desde janeiro deste 
ano, causando um aumento na saca do pro-
duto, que passou de R$22,00 para R$42,50, 

inclusive recebendo reajustes quinzenais nas 
próprias unidades da CONAB. Com esse preço 
se torna inviável, o produtor adquirir o produ-
to na Conab porque existe no mercado preços 
competitivos e com prazo de pagamento e  en-
trega na propriedade. No entanto, a volta do 
subsídio se faz necessária nesse momento de 
grandes dificuldades climáticas e financeiras, 
concluiu.

SISTEMA FAEC/SENAR-CE/SINRURAL REÚNE REPRESENTANTES DO CONSELHO

A Assembléia Geral Ordinária do Conselho de 
Representantes da Federação da Agricultura 

e Pecuária do Estado do Ceará - Faec, realizada duran-
te todo o dia 17 de novembro, encerrou-se às 19 hs, 
com a aprovação e assinatura de um abaixo assinado 
dos presidentes de sindicatos rurais e produtores so-
licitando dos deputados estaduais e federais , apoio 
para renegociação das dividas rurais iniciando com 
a suspensão do pagamento das dívidas vencidas e a 
vencer em 2015 ,devido o agravamento da seca, e a  
crise hídrica que está inviabilizando o plantio de várias 
culturas e a manutenção do rebanho. O Consultor da 

CNA, Edvaldo Santos Brito, fez uma análise completa da 
situação para os participantes.

A reunião do Conselho de Representantes teve 
como finalidade a apresentação para  efeito de discus-
são do orçamento de 2015 e a proposta orçamentária 
de 2016, pelo vice-presidente de Administração e Fi-
nanças Carlos Bezerra bem como a apresentação das 
atividades desenvolvidas pelo Senar este ano e a pro-
posta de execução para o próximo ano,pelo presidente 
do Senar-Ce, Paulo Helder Braga.Foram apresentadas 
as ações desenvolvidas pelo seguintes programas: 
Pronatec com 118 cursos pactuados, ensino a distân-
cia através da Rede e-Tec com dois pólos instalados - 
Fortaleza e Cascavel; Sebreatec com 100 cursos e 100 
oficinas tecnológicas em diversos municípios do Esta-
do; avaliação e resultados do Programa Sertão Empre-
endedor desenvolvido em parceria com o Sebrae-Ce, 
beneficiando 38 municípios. Foi destacado ainda, o 
Programa de Inclusão Digital, o Programa de Proteção 
de Nascentes com a meta de 100 nascentes até o dia 
5 de dezembro,  o Programa de Cadastro Ambiental - 
CAR, com a capacitação de instrutores do Senar para 
orientar os produtores como realizar esse cadastro.

Na ocasião foi feita ainda, a apresentação do Ca-
dastro Nacional de Imóveis Rurais, pela consultora Ju-
cileide Nogueira

No encerramento da reunião, todos os presidentes 
de sindicatos puderam fazer suas considerações sobre 
os diversos programas e projetos do Sistema Faec/ SE-
NAR.

Carlos Bezerra Filho
Presidente do Sindicato Rural de 
Ibaretama

Sup. do SENAR, expõe ações realizadas

Presidentes de Sindicatos assinam documentos


