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PALAvRA do  
PREsidEnTE

O ano de 2015 foi muito difícil para o produtor cea-
rense devido a mais um período de estiagem, com-
plicado com a redução drástica dos recursos hídricos, 
onde muitos agropecuaristas tiveram que diminuir 
suas lavouras e seus criatórios, principalmente, de 
bovinos. No balanço de nossas atividades em 2015 
destaco:

I- Pacto das Águas com o Setor Produtivo
Uma das medidas adotadas no sentido de mini-
mizar o problema da escassez dos recursos hí-
dricos sugerida pela Federação, foi a criação do 
“Pacto das Àguas com o Setor Produtivo Rural e 
o Governo do Estado”, com a finalidade de bus-
car um entendimento e encontrar alternativas 
que viessem minimizar a problemática da es-
cassez da água em algumas regiões onde estão 
concentradas as maiores produções de culturas 
irrigadas, inclusive, a produção de forragem e 
de camarão. Assim, é que participamos da for-
mação e foram instalados os grupos gestores 
municipais nas cidades de Russas, Jaguaruana 
e Limoeiro do Norte.  

II- Milho
Atuamos fortemente na defesa da manutenção 
do subsidio ao milho dentro do Programa Ven-
da em Balcão da Conab e também na manuten-
ção de 11 Polos Temporários de Comercializa-
ção  daquele órgão que foram desativados mas, 
infelizmente, chegamos ao final do ano  e  não 
conseguimos resolver esta problemática que é 
das mais graves, pois o milho constitui, devido 
às secas sucessivas, a base da ração animal, 
afirma Flavio Saboya que, inclusive, participou 
de audiência pública na Comissão de Agropecu-
ária da Assembleia Legislativa sobre o assunto. 
Participamos também da elaboração da “Carta 
do Milho”, encaminhada pela Comissão de De-
fesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, 
dirigida pelo deputado Odilon Aguiar, carta 
essa direcionada à Presidente da República.  

III- Renegociações das Dívidas
Outra grande luta da nossa Federação  tem sido 
a renegociação das dívidas rurais cujo prazo 
de vencimento de duas Resoluções do Banco 
Central encerraram-se no dia 31 de dezem-
bro. Lamentavelmente, 90% dos produtores 
não têm condições de pagar seus emprésti-
mos. Estivemos reunidos dia 9 de dezembro 
próximo passado, em Brasília, com a bancada 
federal nordestina, além de outros presidentes 
de federações do Nordeste, com a Ministra da 
Agricultura Katia Abreu, acompanhados do Pre-
sidente da CNA, João Martins, onde mostramos 
a real situação dos produtores rurais, face à re-
negociação  ou liquidação de suas dívidas, disse 
Saboya. 

No dia 30 de dezembro, a Casa Civil da Presidên-
cia da República publicou a Medida Provisória 
número  707, alterando a Lei número 12.096, 
de 24 de novembro de  2009, e a Lei n° 12.844, 
de 19 de julho de 2013, estendendo o prazo de 
prescrição das dividas de produtores rurais até 

o dia 31 de dezembro de 2016. Com a medi-
da, estão suspensas, também, os lançamentos 
das operações na dívida da União, bem como, 
cobranças judiciais até o final do ano. As duas 
medidas são de certa forma, "apaziguadoras" 
entre bancos e mutuários, mas a renegociação 
ainda está aguardando análise do Ministério 
da Agricultura. No dia 4 de janeiro deste ano, 
a bancada Federal, coordenada pelo Deputado 
José Airton Cirilo e o coordenador da bancada 
do nordeste, Paulo Cesar esteve reunida na As-
sembleia Legislativa para comunicar o fato aos 
produtores rurais.

IV- Seguro Rural e Seguro Seca 
O presidente da FAEC participou da instalação 
da Comissão de Política Agrícola da CNA. Na 
ocasião destacou a importância do Seguro Seca 
para o Nordeste. A supracitada Comissão reali-
zará em 2016, uma reunião específica para tra-
tar da questão.

V- Extração do Pó Cerífero da Carnaúba
A Federação da Agricultura e Pecuária do Es-
tado do Ceará- FAEC participou, no dia 10 de 
agosto, de  audiência pública promovida pelo 
Ministério Público do Trabalho, para discutir 
a questão das relações   de trabalho na extra-
ção do pó cerífero da carnaúba. Representan-
do a FAEC, participaram da audiência as téc-
nicas  Ivonisa  Holanda e Jucileide Nogueira , 
juntamente com os presidentes de Sindicatos 
Rurais dos municípios de Granja, Moraújo e 
Morrinhos, respectivamente, Mario Davi, Elder 
Aguiar e Ossian Dias  e, ainda, o representante 
do Sindicato dos Trabalhadores do município 
de Marco, José Alberni da Silva e o presidente 
do Sindicarnaúba Edgar Gadelha.

VI- AGROPACTO CHEGA AOS 20 ANOS 
Merece registro também, as comemorações, 
neste ano, no mês de setembro último, dos 
20 anos de criação do “Pacto de Cooperação 
da Agropecuária Cearense – Agropacto”, que 
durante este período tem procurado debater 
temas de grande relevância para o desenvolvi-
mento da agropecuária no Ceará, com a partici-
pação do segmento produtivo do setor público 
e de autoridades. Com mais de 670 reuniões 
realizadas nesse período, somente este ano de 
2015 realizamos 22 (vinte e duas) reuniões, das 
quais 3 (três), foram itinerantes, realizadas nas 
cidades do Crato, durante a Exposição  Agrope-
cuária do Crato, em Guaraciaba do Norte, den-
tro da Hortifrutec e na cidade de  Cascavel.   

VII- DESENVOLVIMENTO DA CAJUCULTURA
A cadeia produtiva do caju é de grande  

importância para o Estado do Ceará por inse-
rir pequenos e médios produtores rurais neste 
segmento, gerando renda e agregando oportu-
nidades ao homem do campo.No início de sua 
exploração comercial, o produtor tinha apenas 
a visão de vender a castanha de caju para as 
grandes indústrias. Com essa prática comercial 
ficava difícil ter lucratividade com a Cajucultura, 
pois as inúmeras despesas de manutenção dos 
pomares eram superiores a renda aliada a baixa 
produtividade dos pomares, causando assim o 
desestimulo do produtor com a atividade.
A FAEC, juntamente com o SEBRAE, mais uma 
vez, uniu forças para reverter esse quadro que a 
Cajucultura se encontra, mediante um trabalho 
de capacitação dos cajucultores.
Nos anos seguintes, em 2013 e 2014 os muni-
cípios de Cascavel, Fortim, Aracati, Horizonte, 
Chorozinho, Pacajus, Barreira e Ocara foram 
atendidos com as ações do SEBRAE e SENAR-
CE, abrangendo 450 produtores. Segundo o 
Coordenador do Agronegócio do SEBRAE, Pau-
lo Jorge Mendes Leitão, “Os produtores rece-
beram orientações nos diversos produtos do 
SEBRAE, como Consultorias Sebraetec, Oficinas 
Tecnológicas, Clínicas Tecnológicas, Consulto-
rias Gerenciais, Seminários e Missões Técnicas”, 
demonstrando a preocupação e o interesse do 
SEBRAE/FAEC e desenvolver o agronegócio do 
caju no Estado do Ceará.
Em 2015 o trabalho para o desenvolvimento e 
revitalização da cadeia do caju nos Municípios 
de atuação do SEBRAE envolve três  Escritórios 
Regionais (Litoral Leste, Metropolitano e Maci-
ço do Baturité) e teve como foco a busca por 
uma melhor qualidade de vida desejada para os 
Produtores Rurais da região.

VIII- AÇÕES DO SENAR-CE
Em 2015, o SENAR/CE realizou 1214 eventos 
entre cursos, treinamentos, oficinas e seminá-
rios, com a participação de 23.003 treinandos, 
com a carga horária total de 36.600 horas. 
Dentre os Programas Especiais, destaca-se o 
Programa Sertão Empreendedor, o Programa 
Empreendedor Rural - PER, ambos em parceria 
com o SEBRAE/CE, e, ainda, o Programa Com Li-
cença vou à Luta, Programa Cadastro Ambiental 
Rural - CAR, Programa Inclusão Digital e Progra-
ma Agrinho.

"Nós entendemos que pode-
mos ajudar na assistência téc-
nica aos produtores, então  o 
Senar e  a CNA, encamparam  
esta ação que pode melhorar 
a vida do produtor a partir de 
2016, disse Flávio Saboya, ao 
destacar que esta será uma 
das principais metas de traba-
lho do Senar para 2016."

Flávio Saboya
Presidente da Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado do Ceará - FAEC
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MINISTÉRIO REVÊ POSIÇÃO DO CEARÁ  
QUANTO AO USO DE AGROTÓXICOS

O Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) reviu estu-

do divulgado em fins de setembro de 2015 
em que apontava o Ceará como o terceiro 
estado que mais consumia agrotóxico no 
Brasil. Agora, a Pasta reconhece que o Ce-
ará ocupa o 27º lugar entre todos os Esta-
dos da Federação. A correção do ranking foi 
encaminhada em carta para a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará 
(Faec). Documento emitido pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz),  que tem se mani-
festado sobre o tema   esclarece o equívoco, 
pois houve uma confusão entre a produção 
e venda de agrotóxico por uma indústria 
local e o efetivo uso do produto por agricul-
tores. Dessa forma, houve um erro sobre o 
volume de agrotóxico comercializado por 
hectare plantado no Estado.

"O alto volume de comercialização ocor-
re pelo fato de o Ceará ser sede de um dos 
maiores fabricantes de agrotóxicos do Bra-
sil, que exporta seus produtos para outros 
Estados e Países. O cálculo feito com base 
na relação entre a quantidade comercializa-
da e área cultivada não deve ser interpreta-
do como consumo de agrotóxicos", explica 
o documento assinado pelo presidente 
Paulo Gadelha, pelo presidente em exercí-
cio, Valcler Rangel Fernandes, e pelo diretor 
do escritório da Fiocruz Ceará, Fernando 
Carneiro. A produção agrícola no Estado, 
que corresponde a 0,3% da produção na-
cional, utiliza uma média de 0,79kg de agro-
tóxico por hectare plantado, e não 19,76kg, 
como divulgado inicialmente. O Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), no Ceará, foi quem elucidou o erro 
apresentado anteriormente.

O presidente da Faec, Flávio Saboya, co-
mentou o equívoco observando que, se o 
Ceará ocupasse a 3ª posição no ranking de 
consumo de agrotóxico, precisaria ter uma 
produção agrícola em larga escala. "Terí-
amos o agronegócio muito desenvolvido, 
mas quem conhece o Ceará sabe das nos-
sas crises e limitações", observou. "Desde 
o início que mostramos que havia erro no 
levantamento, que aquele estudo era um 
absurdo".

Saboya agradeceu o reconhecimento. "A 
Fiocruz reconheceu o erro e isso é impor-
tante para esclarecer a opinião pública, pois 
a imagem do Ceará ficou afetada, passando 
a ideia de que os nossos agricultores esta-
vam enchendo de veneno os produtos", 
disse. "Na verdade, o Ceará é o último", res-
saltou também.

A Assembleia Legislativa do Estado do 
Ceará constituiu uma comissão para estu-
dar o problema e propor a elaboração de 
uma lei que regule o uso de agrotóxicos. 
"A questão está no uso abusivo, em uma 
indicação errada de um produto para uma 
lavoura, na dosagem aplicada, na manipula-
ção, guarda e na falta de equipamentos de 
proteção individual", frisou Saboya.

Prática
Por último, o presidente da Faec desta-

cou as capacitações realizadas pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) so-
bre práticas corretas do uso de agrotóxicos 
e da prática da agroecologia. "Temos o pro-
grama Agrinho, de orientação às crianças, 
e apostamos na formação futura de que o 
adulto de amanhã terá uma nova visão", 
ressaltou.

@ imprensa@faec.org.br
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CEARÁ SISTEMA FAEC/SENAR-CE INAUGURA NOVA SEDE E HOMENAGEIA 
EX-PRESIDENTE TORRES DE MELO

Com a presença de várias autoridades e 
de representantes de vários sindicatos 

rurais, a Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado do Ceará - FAEC inaugurou, no dia 
18 de dezembro DE 2015, sua nova sede, que 
passou a denominar-se Casa da Agricultura, José 
Ramos Torres de Melo Filho, uma homenagem 
ao ex-presidente e ex-diretor da CNA. Após a 
benção nas instalações, conduzida pelo Padre 
Josimar Frasão, foi realizado o corte da fita sim-
bólica da placa e a homenagem, iniciando com  
a palavra do presidente da FAEC, Flávio Saboya, 
que destacou o homenageado como um ho-
mem destemido. Segundo ele, apesar de ter 
ultrapassado os oitenta anos de existência, mas 
em suas lutas diárias mostra-se vibrante de 20 
anos, disse Saboya. " E foi no turbilhão das nos-
sas discordâncias de opinões, que resultou uma 
união de espírito e de companheirismo mútuo 
em prol da coletividade, com ênfase, na defesa 
da agropecuária. Torres não é uma figura expo-
nencial só nossa, ele pertence a todos os bra-
sileiros de norte a sul, que durante mais de 20 
anos conviveram na CNA, seja na qualidade de 
Presidente da FAEC ou como Diretor da nossa 
Confederação nos últimos anos, onde se impôs, 
destacou-se e defendeu causas legítimas nacio-
nais, sempre com muito destemor", finaliza.

Torres de Melo que hoje dirige o Lar 
Torres de Melo agradeceu a homenagem 
e destacou a importância do momento, la-
mentando a grave situação política e eco-
nômica do país, que repercute também 
junto à classe produtora, sem esquecer os 
quatro anos seguidos de seca, que prejudi-
cam o crescimento da produção. Ele estava 
acompanhado pela esposa, filhos, genros, 
noras e netos. 

Além dos presidentes de vários sin-
dicatos rurais, estiveram presentes o su-
perintendente do Senar-CE, Paulo Helder 
Braga, o presidente da Federação de Per-
nambuco, Pio Guerra Júnior,   secretário 
adjunto de Agricultura, Pesca  e Aquicul-
tura, Euvaldo Bringel,  representando o 
governador Camilo Santana, o superinten-
dente do Sebrae-Ce, Joaquim Cartaxo e os 
diretores Alci Porto e Airton Gonçalves, 
o presidente da Associação Comercial do 
Ceará, João Porto Guimarães, o Presidente 
da Facic, Francisco Barreto, o empresário 
Carlos Prado,  presidente da Cocepat e vice
-presidente administrativo da Faec, Carlos 
Bezerra, representantes do Mapa, da OCB, 
Ematerce, Instituto Agropolos.

A nova sede ocupa uma área de 750 
m2, na Av. Eduardo Girão nº 317, no bairro 
Jardim América, em Fortaleza. Possui dois 
pavimentos com uma estrutura completa 
para atender as necessidades dos produ-
tores..

CONFIRA NOSSA GALERIA DE FOTOS
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SISTEMA FAEC/SENAR-CE ANUNCIA PECNORDESTE 
QUE EM 2016 COMPLETA 20 ANOS

O Seminário Nordestino de Pecuária - PECNORDESTE, uma promoção do Sistema 
FAEC/ SENAR/SINRURAL, será realizado este ano, de 20 a 23 de junho, no Centro 

de Eventos do Ceará. O anúncio foi feito no dia14 de janeiro, durante reunião promovida 
pelo Superintendente do Senar- Ce e o coordenador geral do Pec, eng° agrônomo Paulo 
Helder de Alencar Braga, que reuniu a equipe técnica e os setores de eventos e da impren-
sa, para discutir a programação, já que o evento completa em 2016, 20 anos. O coordena-
dor Técnico Científico continuará sendo o diretor técnico do Senar-Ce, Eduardo Queiroz e 
o coordenador de supervisão Jorge Prado, coordenará as oficinas de capacitação.

Algumas ideias foram sugeridas como a Vitrine dos Sabores com degustação de pro-
dutos que deverá  contemplar diversos segmentos da cadeia produtiva da pecuária que 
participam do evento que são: bovinocultura, caprinovinocultura, suinocultura, avicultura, 
apicultura, aquicultura e pesca, equinocultura, turismo no espaço rural e artesanato. 

O Espaço da Cidadania com oferta de prestação de serviços aos participantes será man-
tido, dado o sucesso do ano passado. A ideia é implantar também um espaço de susten-
tabilidade ambiental, inclusive com oficinas de sustentabilidade, palestras sobre energias 
renováveis, serão outras ações a serem desenvolvidas esse ano. 

No primeiro Pecnordeste  foram  350 inscritos e ano passado, no 19° ano, foram  4.650 
pessoas que se inscreveram nas palestras e oficinas. A ideia num ano de crise é manter pelo 
menos o mesmo quantitativo de 2015.

SENAR-CE ABRE MAIS DUAS 
TURMAS DO CURSO TÉCNICO 
EM AGRONEGÓCIO

O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural – SENAR lançou no dia 15 de 

janeiro, um novo edital para ingresso em 
novas turmas do Curso Técnico em Agrone-
gócio em todas as regionais. No Ceará, se-
rão disponibilizadas 100 vagas no total, dis-
tribuídas da seguinte forma, 50 para o pólo 
de Fortaleza e mais 50 para o pólo de Cas-
cavel. As provas serão realizadas até o final 
de fevereiro próximo. No Ceará já funciona 
uma turma desde agosto do ano passado.

Os alunos já veteranos comentam sobre 
suas espectativas em relação ao curso. Es-
tou cursando Técnico em Agronegócio pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - 
SENAR do Ceará, no Polo de Fortaleza, vejo 
nesse curso uma oportunidade de adquirir 
conhecimentos e passá-los ao homem do 
campo, contribuindo com o desenvolvi-
mento e geração de emprego e renda para 
a minha região, foi o que declarou Francisco 
Rodrigues de Sousa Neto, um dos 49 alunos 
do curso técnico em Agronegócio, que está 
sendo ministrado desde agosto de 2015 na 
sede do Sistema Faec/Senar-CE, em Forta-
leza.

Segundo Francisco Neto, o curso conta 
com uma infraestrutura de excelente pa-
drão, sala e laboratório de informática com 
equipamentos novos, uma equipe que não 
poupa esforços para que tenhamos todo 
o apoio necessário ao aprendizado, temos 
visitas de campo, onde vemos na prática o 
que estudamos. Depois de formado irei tra-
balhar como técnico, pois quero contribuir 
com a produção de alimentos e ensinar téc-
nicas novas de gestão e empreendedorismo 
ao homem do campo, bem como passar a 
ideologia de cooperação, associação e sus-
tentabilidade, produzir sem comprometer 
o meio ambiente para as gerações futuras. 
Agradeço a Deus pela oportunidade, finali-
za em seu depoimento.

Outro aluno que está vendo este cur-
so como uma oportunidade de emprego 
em sua vida é Jane Gomes. Ela afirma que 
o Curso Técnico em Agronegócio tem sido 
de fundamental importância para o seu 
crescimento profissional. Jane é formada 
em administração, mas sempre foi apai-
xonada pela área rural, porém não tinha 
tempo para se qualificar e atuar no campo. 
“vi a oportunidade e me inscrevi no site do 
Senar-Ce".

EQUIPE DO SENAR-CE VISITOU REGIONAL DO PIAUÍ

O  Superintendente do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural -  SE-

NAR-AR/CE, Paulo Helder de Alencar Braga, 
o Coordenador Técnico, Eduardo Querioz e o 
Coordenador de Supervisão, Jorge Prado, rea-
lizaram entre os dias 26 e 30 de janeiro, uma  
visita técnica ao SENAR do Estado do Piauí 

para conhecer de perto o trabalho de assis-
tência técnica e gerencial do Programa ATEG, 
realizado pelas equipes em algumas proprie-
dades rurais daquele Estado. Nosso objetivo é 
trazer a experiência dos técnicos do SENAR do 
Piauí para adaptar à nossa realidade aqui no 
Ceará, onde iniciaremos a mesma ação ainda 
esse ano, disse Paulo Helder Braga. Quando  
fomos implantar a Rede e-TEC (ensino a dis-
tância), também, fomos conhecer a experiên-
cia  do SENAR do Estado de Paraíba, e isso nos 
ajudou bastante, frisou o superintendente do 
SENAR Ceará.
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BALANÇO 2015: PERSPECTIVAS 2016
SENAR VAI OFERECER ASSISTÊNCIA  TÉCNICA E GERENCIAL AOS PRODUTORES EM 2016

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-Senar-Ce  
braço direito da Faec - Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado do Ceará, na capacitação do produtor, 
seguindo orientação da CNA deverá oferecer assistência téc-
nica e gerencial ao produtor rural, ação que pode melhorar 
a vida do produtor a partir de 2016, disse Flávio Saboya que 
é o presidente do Conselho Administrativo do Senar ao des-
tacar que esta será uma das principais metas de trabalho do 
Senar- CE  para 2016. Outra meta a ser perseguida é continu-
ar oferecendo cada vez mais capacitação ao produtor rural, 
para que ele possa enfrentar as adversidades com tecnolo-
gia e conhecimento, disse o Superintendente Regional, Engº 
agrônomo Paulo Hélder de Alencar Braga.

Este ano, o Senar também vai ampliar o atendimento 
através da Rede e-TEC, que teve início ano passado 

com o curso de Técnico em Agronegócio, que já funciona 
com duas turmas, uma no polo de Fortaleza e outra no polo 
de Cascavel, com o total de 98 alunos. Segundo Paulo Helder 
um novo edital foi aberto para o preenchimento de 50 vagas 
em cada um dos polos, e as aulas dos que iniciaram em 2015 
terão início em março.

Este curso é da mais alta importância pois vai permitir 
uma melhoria das atividades agropecuárias, na medida em 
que técnicos capacitados em modernos modelos de gestão 
da propriedade  irão dar assistência aos nossos produtores, 
disse Paulo Helder.

O edital de abertura para inscrição foi aberto dia 15 
de janeiro deste ano e os interessados podem baixar o 
edital e realizar suas incrições no site da Rede e-Tec em:  
http://etec.senar.org.br.

REDE E-TEC

Durante o ano de 2015, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-

ral, SENAR-CE, braço direito da FAEC na 
capacitação do produtor, ofereceu 609 
treinamentos em formação profissional  
rural, 254 treinamentos em promoção 
social e 386 outros eventos.  No total 
foram  1. 214 eventos entre cursos, trei-
namentos, oficinas e seminários, com a 
participação de 23.003 treinandos, com 
a carga horária total de 36.600 horas.

Dentre os Programas Especiais, o 
coordenador técnico do Senar, eng° 
agrônomo Eduardo Queiroz  des-

taca o Programa Sertão Empreen-
dedor, o Programa Empreendedor 
Rural - PER, ambos em parceria com 
o SEBRAE/CE, e, ainda, o Programa 
Com Licença Vou à Luta, Programa 
Cadastro Ambiental Rural - CAR, 
Programa Inclusão Digital e o Pro-
grama Agrinho. Foram realizadas 
também  96 Oficinas tecnológicas 
sobre os mais diversos temas, entre 
eles destacam-se: Palma Forrageira, 
Ovinocaprinocultura, Avicultura Bá-
sica, Motoserra, Manuseio Sanitá-
rio de Ovinos e Caprinos.

"Nossa intenção é atender as proprieda-
des rurais oferecendo um acompanha-
mento mais próximo com frequentes 
visitas as propriedades".

Paulo Helder de Alencar Braga
Superintendente do Senar-Ce
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PRONATEC ATUOU EM 70 MUNICÍPIOS

Outro destaque apontado pelo 
superintendente do SENAR-CE, 

foram os cursos promovidos através 
do Programa Nacional do Ensino Téc-
nico - PRONATEC, aqui no Estado, que 
ficou em segundo lugar na quantidade 
de oferta de vagas no Nordeste, com 
um total de 118 turmas, beneficiando 
70 municípios e 2.920 treinandos. O 

Pronatec Senar oferta cursos voltados 
para o produtor rural, entre eles, Hor-
ticultor Orgânico, Agricultor Orgânico, 
Aquicultor, Assistente de Planejamento, 
Programação e Controle de Produção, 
dentre outros.

OUTROS PROGRAMAS

O Programa Com licença eu vou 
a luta, direcionado às mulheres 

rurais a tornarem-se empreendedoras,  
atuou nos municípios de Beberibe, Cas-
cavel,  Caucaia, Horizonte e Barreira.

CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR

O Senar-CE  atuou com destaque no 
Programa de Cadastro  Ambiental  

Rural - CAR, além de ter capacitado dois 
instrutores em Brasília, capacitou mais de 
100 técnicos aqui no Ceará, que através dos 
Sindicatos  Rurais estão procedendo ao ca-
dastramento ambiental das propriedades, 
conforme prevê a legislação do Código Flo-
restal.

No programa de Inclusão Digital, foram 
investidos R$ 105 mil reais e capacitadas 89 
turmas com  876 participantes  nos seguin-
tes municípios: Aurora, Barreira, Cascavel, 
Cedro, Coreaú, Granja, Ibaretana, Iguatu, 
Jaguaretama, Limoeiro do Norte, Mauriti, 
Monsenhor Tabosa, Morada Nova, Moraú 
       jo, Russas, Senador Pompeu, Sobral,

       Tamboril.

O programa é uma iniciativa da CNA 
e está sendo desenvolvido aqui no Ce-
ará em várias regiões. Os Sindicatos Ru-
rais estão ajudando na descoberta das 
nascentes e na sua proteção. Conforme 
dados apresentados pelo coordenador 
Sérgio Oliveira, já foram protegidas 103 
nascentes validadas em 2015, desse to-
tal, cerca de 50% refere-se a região do 
Cariri, especificamente no município de 
Jardim.  Já foram encontradas nascentes 
nos municípios de Palmacia (6), Barbalha 
(4), Guaramiranga (1), Baturité (1), Jardim 
(38), Crato (3), Altaneira (1), Meruoca (2), 
Sobral (2), Jaguaribe (8), Alto Santo (1), 
Pereiro (2), Iracema (1), Pedra Branca (2), 
Monsenhor Tabosa (1), Ibaretama (14), 
Granja (1), Milagres (8) e Mauriti (3).

Em 2015 o Programa AGRINHO, que 
trabalha  temas transversais como meio 
ambiente e saúde junto aos alunos de 
escolas públicas atuou em 41 municí-
pios, com 3.100 professores treinados, 
beneficiando 19.987 alunos de 1.771 
escolas públicas da zona rural. O progra-
ma promove cinco concursos: desenho, 
redações, experiência pedagógica e mu-
nicípio AGRINHO, cujos vencedores são 
contemplados com diversos prêmios 
que vão de computadores a motocicle-
tas.  Trata-se de um programa educativo 
que prioriza a criança e o adolescente, 
transformando-os pela educação.Programa Útero é Vida!

(Ver matéria na página 11)

Ações do SENAR-CE
Pág

08

| União Rural - Informativo FAEC SENAR



SENAR-CE REALIZA SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SINDICAL

PRESIDENTES DE SINDICATOS DESTACAM IMPORTÂNCIA DO ENCONTRO

Encerrando suas atividades em 2015 o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

– Senar-Ce, realizou no dia 18 de dezembro, o 
Seminário de Desenvolvimento Sindical, com a 
participação dos presidentes de 64 Sindicatos 
filiados a Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado do Ceará - FAEC.  O Programa Sin-
dicato Forte, criado pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR) para melhorar o 
atendimento prestado aos produtores rurais 

terá novidades em 2016. Dois representantes a 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil – CNA foram os palestrantes do Seminário, o 
Assessor Técnico Ademar dos Anjos e o Coor-
denador de Projetos, Celso Botelho, do Senar 
Nacional.

Segundo eles, na avaliação geral o pro-
grama Sindicato Forte deve atuar em vá-
rias frentes e três delas são primordiais 
que são a regularização junto ao Ministério 

do Trabalho, a Comunicação dos Sindicatos 
com os produtores e com o Sistema Faec/
Senar e a prestação de serviços ao Produ-
tor Rural, incluindo a alfabetização e sua 
inserção no mundo digital. Isso sem es-
quecer o gerenciamento da propriedade, 
de tal forma que o Sindicato precisa ser 
forte, indispensável e atuante, disse Celso 
Botelho.

O Superintendente do Senar-CE, Paulo 
Hélder Braga disse que o Programa Sin-
dicato Forte  é um dos  mais importantes 
do Sistema, sendo nossa obrigação levar 
capacitação  ao homem campo, sem sindi-
cato não existe federação, disse.

O programa vem sendo trabalhado desde 
2014 aqui no Estado, com a implantação do 
programa em 40  Sindicatos:  Maranguape, 
Beberibe, Baturité, Canindé, Crateús, Coreaú, 
Sobral, Santana do Acaraú, Amontada, Horizon-
te, Banabuiu, Quixeramobim, Senador Pompeu, 
Piquet Carneiro, Acopiara, Morada Nova,  Ara-
cati, Cascavel, Morrinhos, Ubajara, Jaguaribe, Li-
moeiro do Norte, Russas, Mauriti, Crato, Iguatu, 
Quixadá, Moraújo, Granja, Marco, Itapipoca, Vi-
çosa do Ceará, Canindé, Milagres, Jaguaretama, 
Independência, Monsenhor Tabosa, Ibaretama.

"O programa Sindi-
cato Forte vem de 
encontro aos nos-
sos anseios para 
melhorarmos nos-
so desempenho na 
prestação de servi-
ços ao homem do 
campo, e bem re-
presenta o sistema 

Faec/Senar/CNA em nosso município".

Inácio de Carvalho Parente
Presidente do Sinrural de Ubajara

O programa Sindicato 
Forte melhorou muito 
as nossas atividades, 
estamos praticamente 
regularizados junto ao 
Ministério do Traba-
lho, faltando apenas 
um membro da dire-
toria. Nos comunica-
mos muito bem com 
os associados e com 
o sistema. Além disso, 

prestamos vários serviços aos nossos associados 
como: ITR, CCIR, Declaração de Imposto de Renda, 
regularização do Cadastro Ambiental Rural - CAR. 

João Ossian Dias
Presidente do Sinrural de Morrinhos

O Programa Sindicato  
Forte  veio amadure-
cer a gestão de nossos 
sindicatos esclarecen-
do pontos estratégicos 
para o bom andamen-
to das nossas ações. 
O sindicato Rural de 
Marco está hoje muito 
próximo dos nossos 
sindicalizados, auxi-

liando na gestão do seu negócio é no enriquecimen-
to do nosso conhecimento. 

Alexandre Magnum Leorne Pontes
Presidente do Sinrural de Marco

O Programa tem 
servido para ava-
liar e despertar os 
diretores dos Sindi-
catos  Rurais para 
aprimorar suas 
ações no âmbito 
dos municípios e 
dos produtores ru-
rais.

Marcílio Roberto Macedo Tavares
Presidente do Sinrural de Aurora

Estamos trabalhan-
do a excelência na 
gestão, foram ofe-
rececidos três cur-
sos do Pronatec, na 
área de bovinocul-
tura, beneficiando 
vários produtores, 
concluímos tam-
bém em dezembro 

outro curso de inseminação artificial, realiza-
do diretamente pelo Senar. 

Eleneide Torres Brilhante de Oliveira
Presidente do Sinrural de Barreira

Isso vai  dar uma 
sacudida nos sin-
dicatos onde for 
aplicado.O  Sindi-
cato de Barreira 
está bem avança-
do , tem um bom 
relacionamento 
com os produtores 
,levando oficinas, 

capacitação, 2015 foi um ano bom, em 2016 
vai  ser melhor.

Francisco Fausto Nobre Fernandes
Presidente do Sinrural de Quixadá
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Presidente da FAEC, Superintendente do SENAR-CE e Celso Botelho do Senar Nacional na abertura do evento

Inácio de Carvalho João Ossian Dias Alexandre Magnum

Marcílio Roberto Eleneide Torres Francisco Fausto
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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 (BARREIRA)

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) 99468.9888/ (85) 99652.5699

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 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 (88) 99613.6404/ (88) 98113.8922

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 JOãO alvEs dE FrEiTas (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 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

MaraNGUaPE EdUardO PEiXOTO rOla 
FErrEira (85) 98879.8949/ (85) 99124.2945

JaGUariBE aNTÔNiO CarlOs dE FrEiTas (88) 99742.0403/ (88) 99468.9765
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Os Presidentes de Sindicatos, Cirilo Pessoa (Quixeramobim),  
Francisco Almir (Madalena), Fausto Nobre (Quixadá) e Franzé 
de Souza (Horizonte) estiveram reunidos no XX Encontro dos  
Profetas da Chuva, realizado em janeiro deste ano em Quixadá.

INFORMAÇÕES DO DEPARTAMENTO  
SINDICAL DA FAEC

ELEIÇÕES SINDICAIS- no decorrer do mês de fevereiro de 
2016, teremos ELEIÇÕES nos Sindicatos Rurais de Cedro 
(04/02); Barreira (12.02). De acordo com as chapas regis-
tradas nos dois Sindicatos  permanecem na presidência o 
Senhor José Ferreira Lima e a Senhora Eleneide  Torres Bri-
lhante de Oliveira, respectivamente.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO
Alexandre Magnum Leorne Pontes (01/01)-MARCO;
Francisco José de Souza (Franzé) (01/01)-HORIZONTE ;
Jussara Dias Soares (13/01)-TAMBORIL;
José Tupinambá Vasconcelos Júnior (14/01)-MASSAPÊ;

Nossos parabéns ao Superintendente do SE-
NAR/CE e 1º Vice-presidente da FAEC, Paulo Hel-
der de Alencar Braga, aniversariante de 02/01

| União Rural - Informativo FAEC SENAR



SENAR-CE PROMOVE ÚTERO É VIDA EM MUNICÍPIOS DO ESTADO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/
CE iniciou em cinco municípios do Ceará o Progra-

ma Útero é Vida, que tem como objetivo incentivar a pre-
venção do câncer do colo de útero da mulher rural através 
de exames clínicos de Papanicolau. Um caminhão especial 
do Senar Nacional composto por consultório móvel (2) e 
mesa ginecológica está percorrendo os distritos da zonal 
rural realizando os atendimentos que tem a parceria das 
prefeituras municipais que disponibilizaram os profissionais 
da área da saúde.

Durante o atendimento dos exames, também são reali-
zadas gratuitamente ações sociais pelo setor de promoção 
social do Senar como, recreação para crianças e um dia de 
beleza para as mulheres do campo. Municípios beneficia-
dos: Ipaumirim (18/01), Aurora (26/01), Lavras da Manga-
beira (28/01), Grangeiro (30/01), Tamboril (04/02).

ÚTERO É VIDA 

Equipe do Útero é Vida

IPAUMIRIM AURORA LAVRAS DA MANGABEIRA

GRANJEIRO

Pág
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SENAR SUSTENTÁVEL

O Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural – Senar/CE 
inicia o ano dando um bom 
exemplo de preservação do 
meio ambiente: distribuiu a 
todos os seus funcionários 
uma caneca personalizada 
para tomar água, em substi-
tuição aos velhos copos des-
cartáveis de plástico. A ideia segundo o superintendente Paulo Helder 
Braga, é além de economizar custos, dar um exemplo aos funcionários 
de que é possível com pequenos gestos ajudar a preservar o meio am-
biente. Outra iniciativa mais antiga é a separação correta do lixo.
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CREA COMEMORA 80 ANOS 
E INSTALA ACADEMIA 
CEARENSE DE ENGENHARIA

O Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia do Ceará - Crea/Ce, comemorou 

no ultimo dia 21, no Auditório Valdir Diogo (pri-
meiro presidente  da Fiec e terceiro presidente do 
Crea-Ce), na sede da Federação das Industrias do 
estado do  Ceará, os seus  80 anos de fundação, 
A solenidade  contou com  a presença de desta-
cadas autoridades estaduais e federais, como o 
Governador do  Estado  Camilo Santana, o presi-
dente do Conselho Federal de Engenharia e Agro-
nomia, Confea, José Tadeu da Silva, Presidente da 
Mutua - Caixa de Assistência dos Profissionais do 
Crea, Vice-Presidente da Academia Nacional de 
Engenharia Francis Bogossian, Presidente da Fiec, 
Beto Studart, diversos secretários estaduais e mu-
nicipais, deputados federais, estaduais, dirigentes 
de diversas academias.

A programação aberta pelo Presidente do 

Crea-Ce, engenheiro civil Victor César Frota 
Pinto constou do lançamento de um livro 
contando a Historia dos 80 anos , a entrega 
do Troféu Crea-2015, a outorga da Medalha 
Jorge Cordeiro a dois funcionários e a insta-
lação da Academia Cearense de Engenharia, 
com a posse dos 40 membros titulares e 40 
honorários, bem como beneméritos e cor-
respondentes. A Academia tem como patro-
no, o Marechal Cassimiro Montenegro Filho, 
como Presidente o eng° Agronômo Antonio 
Albuquerque de Sousa Filho e Presidente de 
honra o engo Victor Cesar da Frota Pinto. 
Na ocasião foi lançada também a primeira 
revista oficial da Academia Cearense de En-
genharia, apresentando todos os membros. 

O presidente da Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC 
e eng° agrônomo - Flávio Viriato de Saboya 
Neto, foi um dos 40 membros e sócio-fun-
dador da Academia Cearense de Engenha-
ria - ACE, Flávio Saboya ocupou a cadeira 
número 15, que tem como patrono o Dr. 
Juarez Ellery Barreira, engo agrônomo do 
Ministério da Agricultura, ocupante de di-
versas funções no Ministério sendo inclusi-
ve condecorado com a maior comenda do 
MAPA pelos seus 50 anos de serviços presta-
do aquele Ministério. Para Flávio Saboya, "é 
um grande orgulho pertencer a esta Acade-
mia como fundador e eng° agronômo a mais 
de 50 anos".
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Presidente da FAEC um dos 40 acadêmicos teve 
como mandrinha sua esposa Maria Inês

CNA APRESENTA MEDIDAS PARA LIQUIDAR DÍVIDAS DOS PRODUTORES RURAIS

O presidente da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Ceará – FAEC, Flávio Saboya, 

participou no último dia 26 de janeiro da reunião 

de renegociação das dívidas dos produtores ru-
rais, realizado pela Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil – CNA na sua sede, em Brasília. 
Lá foram apresentadas algumas medidas para me-
lhorar a situação dos produtores endividados.

A proposta em questão é de liquidar e/
ou repactuar as dívidas originárias de crédito 
rural e agroindustrial (custeio, investimen-
to e comercialização) contratadas até 31 de 
dezembro de 2015, independentemente 
da fonte de recursos e do valor financiado, 
mesmo que já tenham sido repactuadas em 
outras Leis. O prazo final para renegociação 
da liquidação é até o dia 31 de dezembro de 

2017. De acordo com o cronograma de re-
embolso para os interessados em negociar, 
o débito será divido em 10 parcelas anuais, 
vencendo a primeira em 2021 e a última em 
30 de novembro de 2030.  Os encargos finan-
ceiros variam entre 0,5% e 2% ao ano para 
agricultores familiares e 3,5% ano aos demais 
produtores. Dependendo do valor financiado 
e do ano contratado, o desconto pode chegar 
até 95%, há ainda, um bônus de adimplên-
cia de até 80% a serem aplicados sobre cada 
parcela paga na data do seu respectivo ven-
cimento.

Maiores informações no site: cna.org.br

Jurandir Picanso, Victor Frota, Flávio Saboya e Vicente Fialho

Dirigentes do Sistema FAEC/SENAR-CE/Sinrural prestigiaram 
o evento
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