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PAlAvRA dO PRESidENTE
PROPOSTAS APRESENTADAS PELO PRESIDENTE DA FAEC À COMISSÃO 
MISTA DO SENADO QUE TRATA DO ENDIVIDAMENTO RURAL (MP/707)

Publicamos na íntegra a intervenção do Pre-
sidente da FAEC durante sessão ocorrida dia 
18/03, no Plenário da Assembleia Legislativa do 
Ceará.

Inicialmente, gostaríamos de 
parabenizar a iniciativa dessa 

Assembleia Legislativa, em conjun-
to com a Comissão Mista do Sena-
do Federal da Medida Provisória nº 
707/2015, em promover esta Sessão 
Especial, para debater a questão do 
endividamento rural, que se arrasta a 
tanto tempo, mercê das diversas me-
didas já adotadas.

É forçoso e lamentável dizer que 
estamos em 2016 com o fenômeno 
da seca, que se repete ao longo de 05 
(cinco) anos consecutivos, na região, 
sem qualquer solução para esta pro-
blemática. 

Nosso foco, hoje, são as ques-
tões relativas a um crédito rural insu-
ficiente, oneroso e que não se ajus-
ta à realidade regional que, por isso 
mesmo, levou os produtores a um 
endividamento crônico.

As questões de crédito não po-
dem ser isoladas da situação que 
estamos enfrentando. Ao longo dos 
últimos 20 anos, mais de 25 projetos 
de lei foram aprovados no Congresso. 
Cerca de 30 medidas provisórias tam-
bém foram direcionadas para esse 
tema. Todos somos testemunhas das 
baixíssimas adesões aos instrumen-

tos disponibilizados e que são incom-
patíveis com o semiárido, sua gente, 
seu meio ambiente e sua economia. 
Pior que tudo isso, destruíram as me-
lhores esperanças de nossos produ-
tores, trabalhadores e suas famílias, 
comprometendo o nosso futuro.

O que falar da Medida Provisó-
ria 707, de 2015 em sua essência?

Por enquanto, nada. Mas, pelo 
menos, parece acender-se uma “luz 
no fim do túnel”, com a criação desta 
Comissão Especial, presidida pelo Se-
nador Fernando Bezerra, ex-Ministro 
da Integração e composta por muitos 
parlamentares nordestinos que co-
nhecem essa realidade e defendem 
as nossas causas.

Para contribuir com o importan-
te trabalho desta Comissão, a Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do 
Brasil – CNA e suas Federações nor-
destinas, em conjunto com a Bancada 
do Nordeste elaboraram estudo que 
serviu de base para a construção de 
inúmeras emendas que foram apen-
sadas à Medida Provisória 707, con-
forme destaques anexos.

PROPOSTAS DA CONFEDERAÇÃO DA 
AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRA-
SIL – CNA, COM EMENDAS À MP N° 
707/2015

• AUTORIZAR A LIQUIDAÇÃO E 
OU REPACTUAÇÃO de dívidas origi-
nárias de operações de crédito rural 
contratadas até 30.12.2010, indepen-
dente do valor financiado;
• REPACTUAR as operações 
contratadas entre janeiro de 2011 e 
dezembro de 2015.
- PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO/REPAC-
TUAÇÃO, até 31.12.2017;
- FORMA DE PAGAMENTO: 10 parce-
las anuais, vencendo a primeira em 
2021 e a última em 30 de novembro 
de 2030;
- TAXAS DE JUROS: Agricultores fami-
liares: entre 0,5% e 2% ao  ano, de-

mais Produtores – Juros  de
  3,5% ao ano;
- DESCONTOS PARA LIQUIDAÇÃO: até 
95% sobre o saldo devedor.
• INSTITUIR BÔNUS DE ADIM-
PLÊNCIA: até 80% aplicados sobre 
cada parcela;
• CRIAR NOVA METODOLOGIA 
DE CÁLCULO DE SALDO DEVEDOR DA 
DÍVIDA;
• CONCEDER OS MESMOS BE-
NEFÍCIOS: Para todos os municípios  
com decreto de emergência e locali-
zados na área de atuação da SUDENE;
• SUSPENDER OS PROCES-
SOS DE COBRANÇAS JUDICIAIS ATÉ 
31.12.2017;
• CRIAR O SEGURO SECA para 
cobrir eventuais perdas;
• DISPENSAR AS CUSTAS COM  
HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS E PRO-
CESSUAIS;
• AUTORIZAR O FINANCIA-
MENTO DAS CUSTAS CARTORÁRIAS; 
• CONCEDER PERDÃO DE DÍVI-
DAS: nas operações contratadas até 
31.12.2006, com valores de até R$ 
15.000,00 e cujo saldo devedor, na 
data da publicação desta Lei, seja de 
até R$ 10.000,00 e aquelas já amorti-
zadas em valor não inferior a 50% do 
capital emprestado corrigido;
• DISPENSAR A EXIGÊNCIA da 
apresentação de certidões negativas 
e o pagamento de seguro para a re-
negociação das dívidas; 
• AUTORIZAR LIBERAÇÃO DE 
GARANTIAS EXECEDENTES;
• CRIAR UM ARTIGO ESPECÍ-
FICO PARA TRATAR AS DÍVIDAS DO 
PRODESA;
• AUTORIZAR A PRORROGA-
ÇÃO DAS DÍVIDAS, EM CONDIÇÕES 
MAIS VANTAJOSAS PARA OS MUTUÁ-
RIOS ADIMPLENTES;
• CONCEDER BÔNUS DE ADIM-
PLÊNCIA DIFERENCIADO PARA AS 
OPERAÇÕES RENEGOCIADAS, COM 
BASE NA RESOLUÇÃO CMN Nº 247 
(PESA) E DÍVIDAS SECURITIZADAS.
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• LIQUIDAR/REPACTUAR AS DÍ-
VIDAS RURAIS INSCRITAS NA DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO – DAU, DE PRODU-
TORES SITUADOS NA ÁREA DE ABRAN-
GENCIA DA SUDENE, NAS SEGUINTES 
CONDIÇÕES.
I. Reembolso: 10 anos (Parcelas 
anuais, semestrais ou trimestrais) e 
pagamento da primeira parcela no ato 
da renegociação;
II. Encargos financeiros vincu-
lados à Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP);
III. Remissão para as dívidas com 
valores atualizado de até R$ 10.000,00;
IV. Amortização mínima de 1%, 
3% e 5% respectivamente, para as dí-
vidas de valor atualizado menor que 
R$ 50 mil; de R$ 50 mil a R$ 200 mil e 
acima de R$ 200 mil;
V. Permissão para a renegocia-
ção, nas mesmas condições da DAU, 
quando a dívida estiver vencida na 
própria instituição financeira.

AGROPACTO CONVIDA GOVERNADOR CAMILO 
SANTANA PARA REUNIÃO DO DIA 19 DE ABRIL

O presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária 

do Estado do Ceará (FAEC) e Co-
ordenador do Agropacto, Flávio 
Viriato de Saboya Neto convidou o 
Governador Camilo Santana para 
participar, como debatedor, da re-
união do dia 19 de abril, quando 
será discutida a problemática rural 
ante o atual quadro climático e o 
momento por que passa a econo-
mia nacional e a sua repercussão 
no setor agropecuário.

Na ocasião o presidente da 
FAEC, apresentará ao Governa-
dor um Programa de Convivência 
com as Secas no Nordeste Brasile-
iro voltado especificamente para 
as atividades econômicas que já 

TRT E FAEC BUSCAM PARCERIAS PARA MELHORAR TRABALHO NO CAMPO

foi apresentado na Comissão de 
Políticas Agrícolas da CNA para 
análise de discussão.

Em 2014 o presidente da FAEC entregou ao 
candidato Camilo Santana as propostas do 
segmento produtivo

O desembargador federal da 7ª 
Região do Tribunal  Regional do 

Trabalho-TRT,  Francisco José Gomes, es-
teve hoje, dia 10, em visita ao presidente 
da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Ceará, Flávio Saboya, a quem foi 
solicitar o apoio para a realização de um 
Seminário sobre Segurança no Trabalho 
Rural , na região da Ibiapaba. O desembar-
gador está preocupado com a segurança do 
trabalho rural, com o uso de agrotóxicos, 
e com alguns artigos da (Norma Regulam-
entadora) NR-31, que segundo informou, 
não estão claros, e começam a criar juris-
prudência.

O TRT, a FAEC e o Ministério do Tra-
balho irão  elaborar  uma cartilha conjunta 
sobre prevenção de doenças e acidentes 
no meio rural, a ser lançada durante o 
Seminário  Ibiapaba e, segundo  Flávio Sab-
oya a  Federação tem todo  interesse em co-
laborar , pois entende que todos os organ-
ismos querem é a segurança jurídica para o 
empregado e para o empregador.

Dia 4 de abril haverá um novo encon-
tro com a presença do Dr. Cristiano Zaranza, 
assessor jurídico da CNA.

Participaram ainda da reunião, as 
técnicas da FAEC, Jucileide Nogueira e Ivo-
nisa Holanda e a assessora do TRT, Vládia.

Jucileide, Ivonisa, Flávio Saboya, Desembargador Francisco José e a Assessora Vládia
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SENAR CEARÁ ADERIU AO PRO-
GRAMA CNA JOVEM

O SENAR AR/CE aderiu ao programa 
CNA JOVEM que tem como um dos 

objetivos preparar os jovens do meio rural 
para impulsionar ainda mais, o setor agrope-
cuário e formar novos líderes para o campo.

O referido programa teve sua 1º edição 
em 2014 e esta regional indicou 06 jovens 
para receber a formação realizada pelo SENAR 
Nacional e, posteriormente, desenvolver o 
plano de ação em prol do seu município/co-
munidade. No Ceará, quem coordena o Pro-
grama é a assistente social, Kelly Cláudio.

Na edição 2016, o programa tem algu-
mas inovações, entre elas, a inclusão de uma 
etapa estadual, em que o SENAR AR/CE capa-
citará 20 jovens rurais em 03 encontros pre-
senciais (01 por mês – abril, maio e junho) que 
serão nos finais de semana (sábado e domin-
go). Mais informações: (85) 3535 8034.



BIOMA CAATINGA COMEÇA A APRE     SENTAR PRIMEIROS RESULTADOS
PRESIDENTE DA FAEC VISITA ÁREA EXPERIMENTAL DO BIOMA CAATINGA EM IBARETAMA-CE

No dia mundial da árvore, 
que aconteceu no dia 21 de 

março, tivemos a satisfação de obser-
var que o Projeto Bioma Caatinga, em 
desenvolvimento no estado do Ceará 
desde 2013, está atingindo seus pri-
meiros resultados, onde as pesquisas já 
indicam que para algumas essências da 
mata branca, como o pau branco, pau 
d’arco e aroeira, as exigências quan-
to ao tempo de recuperação são bem 
menores, observando o desenvolvi-
mento pelo caule. Hoje são 20 anos, de 
acordo com as normas oficiais. Além 
disso, os pesquisadores estão trazen-
do para o campo a possibilidade dos 
produtores utilizarem diversos tipos de 
árvores, como fator de diversificação 
da produção, proporcionando ganhos 
econômicos e sociais, bem como sub-
sidiar no aprimoramento das leis am-
bientais vigentes. Estas foram algumas 
das impressões destacadas sobre o Pro-
grama Bioma Caatinga, pelos pesquisa-
dores da Embrapa Florestas.

Tendo em vista as comemorações 
pelo Dia Internacional da Floresta, que 
transcorreu dia 21 de março, o pres-
idente da Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado do Ceará - FAEC, 
Flávio Viriato de Saboya Neto, acom-
panhado do Presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Ibaretama, 
Carlos Bezerra Filho e da Assessoria de 
Imprensa, visitou no dia 17/03 a área 
experimental do projeto, localizado na 
Fazenda Triunfo, no município de Ibare-
tama-CE. 

Segundo o presidente da FAEC, a 
CNA,  que na época  era dirigida pela 
senadora Kátia Abreu, entendeu que 
seria importante trazer para essa dis-
cussão argumentos técnicos e cientí-
ficos e tomou a iniciativa de se tornar 
parceira da EMBRAPA e viabilizar o 
financiamento de um importante pro-
jeto que tinha a árvore como fonte de 
pesquisa. Assim, o projeto foi lançado 
em fevereiro de 2010 e começou a se 
tornar realidade. Para Flávio Saboya, 
hoje o projeto está em  fase avança-
da, mas  enfrenta um grave problema 
que é a falta de água na Fazenda, com 
quatro anos seguidos de seca, sendo 
necessário a perfuração de poços para 
que as pesquisas não sofram solução 
de continuidade e prometeu levar o 
assunto à Confederação da Agricultura 

e Pecuária do Brasil - CNA.
O Ceará é um dos Estados da Fe-

deração a sediar as pesquisas sobre os 
seis Biomas brasileiros (Mata Atlântica, 
Cerrado, Caatinga, Amazônia, Pantanal 
e Pampa) onde já se desenvolvem há 
cinco anos, pesquisas que tem cober-
tura vegetal como prioridade para as 
pesquisas. O projeto foi idealizado pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária - EMBRAPA e  pela  Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do Brasil 
- CNA, há mais de cinco anos, quando 
se polarizava a discussão envolvendo 
produção rural versus preservação/
conservação ambiental e desenvolvi-
mento sustentável. Ainda faziam parte 
do cenário da época as discussões so-
bre o Código Florestal Brasileiro, infor-
ma a coordenadora do projeto junto à 
CNA, Cláudia Rabelo. 

No Ceará o projeto foi lançado 
pela Embrapa em 2013, explica o Co-
ordenador geral dos Biomas Brasilei-
ros, Gustavo Ribas Curcio, que também 
esteve visitando semana passado o 
Bioma Caatinga e recebeu a comitiva 
da Faec. Ele informou que numa área 
de 30 hectares estão implantados 10 
experimentos liderados por um gru-
po de  pesquisadores dos estados do 
Ceará, incluindo o Centro Nacional de 
Pesquisas de Caprinos da Embrapa, de 
Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba e 
do Paraná. Os Centros de Pesquisas da 
Embrapa Florestas e da Embrapa Semi-
árido, estão coordenando as pesquisas, 
contando com o apoio de um Enge-
nheiro Florestal da CNA, e de um Ad-
ministrador indicado pelo do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Ibaretama, 
filiado à FAEC, José Antônio Sampaio.  

Conforme explicou Gustavo Ribas, em 
cada bioma foi selecionada uma área  experi-
mental, localizada em uma propriedade rural 
privada, e uma área de referência (aquela em 
que as características daquele bioma se apre-
sentam intactas). Nessas  áreas são realizadas 
as pesquisas experimentais e as pesquisas diag-
nósticas, com previsão de conclusão do projeto 
em 2019, quando se encerrará uma primeira 
fase que foi estruturada em 9 anos.

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
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BIOMA CAATINGA COMEÇA A APRE     SENTAR PRIMEIROS RESULTADOS
BIOMA CAATINGA

A área experimental do Bioma 
Caatinga está situada no município de 
Ibaretama–CE, há 30 km da Cidade de 
Quixadá, na Fazenda Triunfo, em uma 
área de 30 hectares, cedidas pelo es-
pólio de Francelino Gomes de Oliveira.  
Mas antes disso, dois subprojetos de 
pesquisa, que não envolvem o plantio 
de mudas, foram iniciados nos anos de 
2012 e 2013. Um dos projetos de des-
taque neste bioma é o que envolve for-
mas de controle de Criptostegia mad-
agascariensis (viuvinha), planta exótica 
e invasora, de extrema agressividade, 
presente nos ecossistemas da Caatin-
ga, incorrendo em expressivas perdas, 
principalmente para os carnaubais do 
Biomas. 

Na semana de 14 a 18 de março 
um novo experimento foi implanta-
do na área, pela pesquisadora Annete 
Bonnet, da Embrapa Florestas, com 
sede no Estado do Paraná. “Nosso ex-
perimento é com 15 espécies nativas 
de árvores como modelo de reser-
va legal, entre elas, espécies como a 
catingueira, jurema, sabiá, angico e 
mulungu, em espaçamentos diferen-
ciados, explica Annete. Somente neste 
experimento que ela Coordena foram 
plantadas  2.250 mudas.

PRESIDENTE DA FAEC CONSEGUE POÇO 
PROFUNDO COM A CNA PARA FAZENDA  
EXPERIMENTAL

Após sentir de perto o problema da 
falta d’agua na fazenda experimental do 
Bioma caatinga , e conversar com o coorde-
nador , o presidente  da FAEC encaminhou  
solicitação ao Presidente da CNA, João Mar-
tins da Silva , no sentido de abrir  um poço 
profundo, movido a energia solar naquela 
localidade. Em contrapartida, a FAEC e par-
ceiros, garantem a instalaçāo  dos equipa-
mentos de desalinização da água. No local, 
tanto a CNA, como a EMBRAPA e a FAEC, 
pretendem realizar diversos dias de Cam-
po, com vistas a transferência das  tecnolo-
gias ali geradas. Em audiência no dia 30/03 
com o presidente da CNA, este confirmou 
ao Presidente Flávio Saboya o apoio para a 
construção do poço.

Um dos 10 campos experimentais do Programa

Presidente da FAEC recebe muda do técnico José Antônio Sampaio

“Viuvinha” ataca carnaúbas Wellington Ribeiro, um dos proprietários da  
Fazenda Triunfo

Equipe de apoio do Bioma Caatinga Silvana Frota gravando vídeo com a pesqui-
sadora Annet Bonnet da Embrapa Florestas
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

PRESIDENTE DO SINDICATO RURAL DE TAMBORIL DIZ QUE  
MULHERES DO CAMPO SÃO GUERREIRAS

JUSSARA DIAS SOARES, cea-
rense, advogada, 35 anos, 

filha de Mascilva Maria Dias Soares 
e Francisco Edmilson Soares, casada 
com Chagas Marques, mãe das crian-
ças Maria Sofia e João Lucas, é Presi-
dente do Sindicato Rural de Tamboril 
há 06 (seis) anos, estando no seu 2º 
mandato. Desde pequena vivência-
va o envolvimento do seu pai com 
a propriedade da família, a Fazenda 
Deserto, e com a vida sindical frente 
ao Sindicato dos Produtores Rurais 
de Tamboril, o que fez despertar nela 
o interesse com as causas do setor. 
Hoje, ela divide seu tempo  como ad-
vogada e como Presidente do Sindi-
cato da cidade onde nasceu, levando 
programas e ações que estão ajudan-
do homens e mulheres a se capacita-
rem para enfrentar as agruras da seca 
no Nordeste.  Por isso, ela acredita na 
capacitação como ferramenta impor-
tante no Nordeste semiárido. Confi-
ra nesta entrevista, suas impressões 
sobre o sindicalismo, os projetos e 
ações em desenvolvimento e que po-
derá ser implantado para melhorar a 
vida dos produtores e sua mensagem 
para as mulheres do campo.

1 - Jussara, como você chegou 
à presidência do Sindicato de Tam-
boril?  

O início da minha vida sindical 
deu-se por conta do incentivo do 
meu pai, Francisco Edmilson, que foi 
presidente do Sinrural de Tamboril 
por 18 anos. Ainda criança eu sempre 
o acompanhava nas reuniões, tanto 
no sindicato quanto na Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará - Faec, e aquilo foi despertan-
do um interesse natural, pois via meu 
pai, com entusiasmo, cuidando do 
Sindicato, realizando ações, etc. Mui-
to tempo depois, surgiu uma opor-
tunidade para prestar serviço como 
advogada para a FAEC, o que me 

aproximou ainda mais da categoria 
do sistema. Em 2011 assumi a presi-
dência do Sinrural de Tamboril, e atu-
almente estou no meu 2º mandato.

“Nunca sofri 
discriminação por 
ser mulher, pelo 
contrário fui bem 
recebida por to-
dos. Essas mu-
lheres guerreiras 
são fonte de ins-
piração para que 
eu continue com 
essa vontade de 
servir”.

2-    Qual o papel de um dirigen-
te sindical?

Naturalmente deve ser um con-
ciliador e, acima de tudo, ser um in-
térprete dos anseios da classe que 
representa.

3- Quantos produtores estão 
associados ao Sindicato de Tambo-
ril?

Em torno de 30 associados.
4-    Nos  64 sindicatos rurais do 

Ceará , apenas duas mulheres  são 
presidentes,  foi  difícil para você as-
sumir este posto, houve alguma dis-
criminação por ser mulher?

Absolutamente. Ao contrário, 
sempre fui bem recebida por todos. 

Até achava que tinha algumas des-
vantagens em ocupar a função, 1º 
por ser mulher; 2º pela minha idade 
, me considerava muito jovem . En-
tão coloquei na minha cabeça que 
só tinha uma coisa a fazer, buscar o 
melhor. Embora presidente, procuro 
envolver a todos nas tomadas de de-
cisões, ouvindo a opinião dos meus 
diretores, fazendo com que eles não 
tenham papel figurativo, se envolvam 
de fato. E isto está sendo muito tran-
quilo, pois todos servem com entu-
siasmo a classe de produtores.

5- Qual a principal atividade ru-
ral do município?

Tamboril é, naturalmente, voca-
cionado para a criação de caprinos e 
ovinos. Mas, também, predomina a 
agricultura de subsistência e a cria-
ção de bovinos. Encontra-se ainda a 
criação de galinha caipira, suíno e um 
pouco de apicultura.

6 - Que programas o Sindicato 
oferece aos produtores rurais atra-
vés do Sistema FAEC/SENAR?

Atualmente estamos com o In-
clusão Digital Rural, Cadastro Am-
biental Rural, Sertão Empreendedor 
e Turmas do Pronatec. Conseguimos 
levar o Programa Útero é Vida, recen-
temente. Ainda prestamos serviços 
de emissão de DAPs e declaração do 
ITR no mês de setembro, entre outras 
atividades.

7- Recentemente seu sindica-
to levou para o distrito de Sucesso 
o Programa Útero é Vida, qual foi a 
repercussão do programa junto às 
mulheres? E os resultados no aten-
dimento.

Ficamos muito felizes com o re-
sultado dessa ação. A repercussão foi 
a melhor possível. O apoio da Prefei-
tura Municipal de Tamboril foi essen-
cial para o sucesso do evento, dispo-
nibilizando toda a estrutura física e 
de pessoal. Foram 289 mulheres que 

CEARÁ
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realizaram o exame de prevenção do 
câncer de colo do útero. O cunho so-
cial do programa permite que o sindi-
cato preste seus serviços de maneira 
integral, proporcionando um dia de 
ação para as mulheres da zona rural, 
ultrapassando a simples prestação de 
serviço e transformando-se em um 
ato de valorização da mulher do cam-
po.

8- A  Fundação Cearense de 
Meteorologia - FUNCEME, está infor-
mando que vamos ter mais um ano e 
seca, o que você  acha que deve ser 
feito para socorrer o produtor?

Acredito que todos estão cien-
tes de que um plano de ação perma-
nente já deveria ter sido criado, até 
porque uma coisa é certa, o nosso 
clima é este e se mudar, como se 
está vendo, será para pior. As me-
didas emergenciais realizadas pelo 
governo, como o próprio nome diz, 
não devem ser apresentadas como 
solução. Então, como presidente re-
presentante de produtores rurais de 
um município localizado no Sertão 
dos Inhamuns, que é uma das regiões 
mais afetadas por esta problemáti-
ca, me orgulho dos produtores, que 
mesmo com todas as adversidades, 
órfãos do amparo governamental, 
buscam, a todo custo, manter as suas 

propriedades produtivas. O que falta 
na realidade é o governo fazer o seu 
papel, seja com a criação do seguro-
seca, seja outro projeto, desde que 
seja efetivamente benéfico para to-
dos os produtores, em especial os da 
nossa base de representação.

9- Na sua visão, o que falta ao 
produtor rural no semiárido , espe-
rando pela chuva?

Por ser uma atividade natural-
mente de risco, o produtor deve estar 
capacitado, ter uma visão empreen-

dedora para saber gerir a sua pro-
priedade, buscando diminuir os ris-
cos. Muitos ainda são resistentes às 
mudanças, continuam com processos 
de produção e criação arcaicos, o que 
dificulta o desenvolvimento, deixan-
do-os dependentes completamente 
da chuva. Daí a necessidade de uma 
forte assistência técnica, seja por par-
te do Sistema CNA/FAEC/SENAR ou 
do governo.

MULHERES SÃO MAIORIA NO SISTEMA FAEC/SENAR-CE

Em clima de confraternização e 
alegria as mulheres, que são 

maioria no Sistema Faec/Senar-CE, co-
memoraram o dia 8 de março com um 
café da tarde para o Dia Internacional 
da Mulher. Na ocasião, a chefe do Nú-

cleo de Recursos Humanos do SENAR-
CE, Luciana Lacerda, leu uma mensa-
gem do  colega Edvaldo Brito, assessor 
da CNA junto a FAEC, e comunicou a 
todas a mensagem do superintenden-
te Paulo Helder de Alencar Braga, en-

caminhada  às servidoras. (Ver abaixo 
a mensagem). O presidente da FAEC, 
Flávio Saboya não pode comparecer 
por motivo de viagem.

“Nós devemos muito a vocês, e re-
conhecemos que trabalham com mais 
garra e entusiasmo, são mais organiza-
das”, afirmou o Superintendente do Se-
nar em sua  saudação especial às mu-
lheres, destacando a sua importância 
na sociedade, na família e no trabalho. 
Cada uma das presentes recebeu uma 
lembrancinha e um cartão do Sistema 
com a seguinte mensagem:  “Por vocês 
conhecemos a vida. Com vocês, vive-
mos o amor . Para vocês, dedicamos 
este dia”. 8 de Março - Dia Internacio-
nal da Mulher”.

Jussara Dias tem orgulho da sua função

Paulo Helder Braga

CEARÁ
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Em dia com o Agropacto

AGROPACTO DISCUTE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO ESTADO
NO DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Estudos e Projetos de águas Sub-
terrâneas do Estado foi o tema 

central do Pacto de Cooperação do Cea-
rá - Agropacto do dia 22, ministrado pela 
Gerente de Estudos e Projetos da Compa-
nhia de Gestão de Recursos Hídricos, Zu-
lene Almada Teixeira, que contou com a 
presença do Presidente da COGERH, João  
Lúcio Farias. O  tema  coincidiu com as  
comemorações do dia mundial da água, 
que transcorreu no dia 22 de março, dis-
se o superintendente do SENAR-CE, Paulo 
Helder Braga, que presidiu o Agropacto, 
promovido pela Federação da Agricultu-
ra e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC. 
Paulo Hélder informou que  o Senar  tem 
um projeto  Nacional, que é desenvolvi-
do  também aqui no Ceará, denominado 
Programa  de Proteção de Nascentes, que 
visa identificar e preservar as  nascentes 
dos rios. No Ceará, já foram identificadas 

100 nascentes, mas o levantamento  con-
tinua, com o apoio dos Sindicatos de Pro-
dutores Rurais.  

Conforme informou a Gerente de 
Estudos da COGERH, os grandes domínios 
hidrogeológicos do Ceará estão localiza-
dos na Região Sul do Estado, nos aquífe-
ros da Chapada do Araripe, com profun-
didade média de 91 m e vazão média de 
6.100 litros por hora. Os outros aquíferos 
mais importantes são: Serra da Ibiapaba, 
com profundidade média de 70m e vazão 
de 4.200 l/h; Embasamento Cristalino, 
profundidade média de 59m com vazão 
de 2.920 l/h; Chapada do Apodi, profun-
didade média 68m com vazão de 10.000 
l/h; Bacias Interiores, profundidade mé-
dia 66m com vazão média de 3.800 l/h e 
Grupo Barreiras e Dunas, profundidade 
média 52m e vazão de 5.750 l/h.

O Mapa da concentração de poços, 

informa que temos 21 mil poços distribui-
dos no Estado, com ênfase na Região Sul 
e na Região Metropolitana de Fortaleza. 
Dentro do Plano de Gestão participativa 
foram instaladas 40 estações de monito-
ramento da água dos poços, que mede 
inclusive a qualidade da Água.  Temos 297 
fontes naturais de água, a grande maioria 
localizada na Região do Cajubrar (Crato, 
Juazeiro e Barbalha). A COGERH monitora 
atualmente 223 poços no Estado e 8 lago-
as, informou.  

Com relação aos estudos emergen-
ciais realizados para amenizar a seca, a 
COGERH está fazendo novos estudos ge-
ofísicos para prospecção de águas subter-
râneas em diversos municípios do Estado, 
incluindo o Baixo Jaguaribe, a Região de 
Crateús, e um projeto piloto de campo no 
Eixão das Águas, onde existe uma maior 
demanda por água. Segundo a técnica da 
COGERH o maior problema no momento 
é que em alguns municípios a situação é 
preocupante, embora tenham alguns alu-
viões, sem chuva  a recarga diminuiu. 

Segundo o presidente da COGEHR, 
o Estado tem hoje 11 máquinas perfura-
trizes  e está adquirindo mais 19 máqui-
nas. No ano passado foram perfurados 
1.200 poços profundos pela  Sohidra, 
tendo como prioridade o suprimento de 
água a importantes centros urbanos com 
dificuldades no seu abastecimento.

Na ocasião, o coordenador da agri-
cultura e água da SEAPA, Hélio Chaves,  
anunciou a realização de um Seminário 
sobre Palma Forrageira , na sede da  SEA-
PA, próximo dia 12 de abril, no auditório 
da vice- governadoria, com seis  palestras 
e  apoio de várias instituições, inclusive  do 
Sistena FAEC/ SENAR, que trabalha a capa-
citação do produtor para o uso da palma.

Superintendente do SENAR-CE presidiu a reunião

CEARÁ

8     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

COCEPAT INAUGURA NOVA SEDE E DÁ POSSE A NOVA DIRETORIA

A  COCEPAT - Cooperativa  de Trabalho 
para Prestação de Serviço e Assistên-

cia Técnica,  inaugurou no dia 04/03, sua nova 
sede, situada na Travessa Magalhães com Edite 
Braga, número 50, Bairro Jardim América. Na 
ocasião houve a eleição da nova Diretoria da 
Entidade para o quadriênio 2016-2020. Uma 
chapa única, encabeçada por Carlos Bezerra 
Filho concorreu a eleição da Diretoria que tem 

três diretores.
O evento, contou com a presença  do Presi-

dente da FAEC, Flávio Saboya e do Superinten-
dente do Senar-Ce, Paulo Helder Braga, e dos 
instrutores cooperados da Cocepat, que pres-
tam serviço ao Sistema Faec/Senar. O ex-presi-
dente da Faec, José Ramos Torres de Melo, que 
criou a Cocepat há mais de 20 anos, também é 
um dos convidados do evento. Carlos Bezerra, Flávio Saboya e Paulo Helder Braga



SEGURANÇA NO TRABALHO É TEMA DO AGROPACTO

A reunião quinzenal do Pacto de 
Cooperação da Agropecuária Ce-

arense – Agropacto realizada no dia 8 de 
março, no auditório do SEBRAE-CE, na Av. 
Monsenhor Tabosa, teve como palestrante 
o Desembargador Federal do Trabalho, do 
TRT 7ª Região, Prof° MS. Franzé Gomes. O 
tema em debate foi Segurança do Trabalho 
no Campo – Uso de agrotóxicos.

O Desembargador deixou bem claro 
durante sua apresentação a importância 
do uso de equipamentos de segurança no 
ambiente de trabalho, principalmente, para 
quem trabalha com defensivos tóxicos e 
agrícolas. Como é o caso do já conhecido 
EPI – Equipamento de Proteção Individual, 
como o uso de luvas e máscaras. Os tipos 
de EPI’s utilizados podem variar dependen-
do do tipo de atividade ou de riscos que 
poderão ameaçar a segurança e a saúde 
do trabalhador. Ele afirma que “um local de 
trabalho seguro e saudável é um direito hu-
mano básico e que deve ser respeitado em 
todos os níveis e, em todos os trabalhos, 
pelos empregadores”.

Franzé Gomes aproveitou o espaço 
para apresentar as Leis que asseguram os 
direitos e deveres do empregado e do em-
pregador. Sobre o que diz o art. 19 sobre 
acidente do trabalho, é o que ocorre pelo 
exercício do trabalho a serviço da empresa 
ou do empregador doméstico ou pelo exer-
cício do trabalho dos segurados referidos 
no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocan-
do lesão corporal ou perturbação funcional 
que cause a morte ou a perda ou a redução, 
permanente ou temporária da capacidade 

para o trabalho. Ele informou ainda, que a 
empresa é responsável pela adoção e uso 
das medidas coletivas e individuais de pro-
teção e segurança da saúde do trabalhador.

Segundo dados estatísticos da Or-
ganização Internacional do Trabalho – OIT, 
anualmente ocorrem 270 milhões de aci-
dentes de trabalho em todo o mundo. Des-
se total, 2,2 milhões resultam em mortes. 
No Brasil, segundo o relatório, são 1,3 mi-
lhão de casos por ano, que têm como prin-
cipais causas o descumprimento de normas 
básicas de proteção aos trabalhadores e 
más condições nos ambientes e nos pro-
cessos de trabalho.

Em 2013 morreram 2.797 trabalha-
dores, por acidente de trabalho, o que dá 
uma média mensal de aproximadamente 
233 trabalhadores (lotação de um avião de 
carreira). O Brasil é o quarto colocado no 
ranking mundial de acidentes de trabalho, 
perdendo apenas para a China (14.924), Es-
tados Unidos (5.764) e Rússia (3.090).

No Ceará foram registrados diaria-
mente entre os dias 1° de janeiro de 2011 
e 30 de setembro de 2015, quase vinte ca-
sos de doenças ou acidentes do trabalho. 
No mesmo período, houve média de uma 
morte por semana devido a esse tipo de 
ocorrência.

Nos últimos cinco anos morreram 
235 pessoas e foram registrados 33.348 ca-
sos de doenças ou acidentes de trabalho. 
Deixando o Ceará atrás apenas da Bahia e 
Pernambuco.

O Desembargador Federal do Traba-
lho, Franzé Gomes, afirma que o acidente 

não ocorre por acaso, ocorre por descaso. E 
uma das medidas para alcançar a meta de 
eliminar acidentes graves e fatais é investir 
em prevenção, que se traduz em fiscaliza-
ção preventiva e em campanhas de cons-
cientização para trabalhadores e emprega-
dores. Desta forma, o país estará criando, 
para gerações futuras, uma cultura de pre-
venção capaz de reverter esse quadro.

Para encerrar, o Desembargador 
Franzé falou, também, dos trabalhos análo-
gos ao de escravos e parabenizou o Sistema 
FAEC/SENAR-CE pelo trabalhado desenvol-
vido com os Sindicatos Rurais neste senti-
do. E citou que o Ceará ocupa o 4° lugar em 
resgate de pessoas em situação de trabalho 
escravo. Em primeiro lugar aparece Minas 
Gerais, que resgatou 148 trabalhadores. Em 
seguida, estão Maranhão (107) e Rio de Ja-
neiro (73).

Não há estatísticas atualizadas e 
comprovadas sobre acidentes de trabalho 
no campo, mas projeções extra-oficiais 
estimam que 150 mil trabalhadores são 
expostos anualmente a agroquímicos, e 
destes, três mil trabalhadores acabam mor-
rendo. No campo, onde as estatísticas são 
precárias, os números são baixos porque 
simplesmente não é feita a Comunicação 
de Acidentes de Trabalhos – CAT.

No Brasil, estima-se que morrem 
5 mil trabalhadores/ano, que trabalham 
sem o devido equipamento de segurança 
no manuseio de agrotóxicos. Grande par-
te dessas mortes poderiam ser evitadas se 
houvesse o uso efetivo de E.P.I.

Desembargador Franzé GomesDesembragador Franzé Gomes está preocpado com a situação dos trabalhadores
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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)

MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

BarrEira ElENEidE TOrrEs B. dE OlivEira (85) 99174.7667/ (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

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

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) (88) 99289.9913

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

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) 99193.9303/  
(85) 99230.6828 

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 

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

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

INFORMAÇõES DO DEPARTAMENTO  
SINDICAL DA FAEC

ELEIÇÕES SINDICAIS - no decorrer do mês de março de 2016, 
houve eleição nos Sindicatos Rurais de Ubajara (16/03); Gua-
raciaba do Norte (17.03); Independência (18/03); Quixera-
mobim (31/03). As eleições foram presididas pela senhora 
Nilza Luna, bem como, todas as peças dos precessos elabo-
rados pelo Departamento Sindical da FAEC.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO
Henrique Matias de Paula Neto (02/03) – CAUCAIA;
Haroldo Moura Sales (06/03 ) -- GUAIÚBA ;
José Queiroz  Magalhães (19/03)   -- IGUATU;
Francisco Fausto Nobre Fernandes (25/03) –QUIXADÁ;
Paulo Helder de Alencar Braga Filho (30/03) – CASCAVEL;

REGIÃO CENTRO-SUL
VICE PRESIDENTE REGIONAL: JOSÉ FERREIRA LIMA (CEDRO)

aCOPiara FraNCisCO CHagas dE 
CarvalHO NETO  (88) 99908.9299

CEdrO JOsÉ FErrEira liMa (88) 99949.2827/  
(88) 99469.0206

igUaTU JOsÉ QUEirOZ MagalHÃEs (88) 98872.0315 /  
(88) 99469.0029

PIQUET CARNEIRO FRANCISCO ERIVANDO MAIA (88) 99859.1737/  
(88) 99469.0355 

Outras informações importantes para nossos  
SINDICATOS – REGULARIZAÇÃO JUNTO AO MINIS-
TÉRIO DO TRABALHO (dados perenes) de Milagres, 
Canindé, Caucaia, Lavras da Mangabeira, Hori-
zonte, Cascavel, Coreaú, Russas, Granja e Mauriti,  
trabalho em 2016.
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CEARÁ

Presidente da FAEC, Flàvio  Saboya e o 
Superintendente do Senar- CE, Paulo 

Hélder Braga, receberam  no dia 28, na sede 
da Federaçāo,  o Deputado estadual  Carlos 
Matos, ex- Secretàrio  de Agricultura Irriga-
da do Estado,  que solicitou audiência  para 
discutir  sobre a Assistência Tècnica  Rural. 
Na ocasião foi apresentada a metodologia 
do SENAR para o ATER que terá início no 

Ceará, no mês de abril com os municípios 
beneficiados pelo Programa Sertão Empre-
endedor.  

Participaram também da reunião, o di-
retor técnico da Ematerce, Valmir Severo, o 
chefe de gabinete, Bartolomeu Cavalcante, 
Ludimilla Beliche representante do Institu-
to Agropólos, além do diretor técnico do 
SENAR, Eduardo Queiroz de Miranda, e o 
assessor parlamentar Zuza  de Oliveira.

SENAR-AR/CE REALIZA TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO PARA INSTRUTORES DO PRONATEC

O SENAR-CE, através da sua Coorde-
nadoria Técnica, deu inicio no dia 

28 de março, prosseguindo até o dia pri-
meiro de abril, a dois treinamentos para 40  
instrutores credenciados através das 
suas empresas para ministrar os cursos 
do PRONATEC/SENAR-AR/CE. Estes deve-
rão atuar na próxima etapa do Programa 
Nacional de Acesso ao  Ensino Técnico e 
Emprego – PRONATEC. Os treinamentos 

visam a atualização dos Planos Instrucio-
nais – TAPI, dos cursos ministrados pelo 
PRONATEC/SENAR-AR/CE,  conforme exi-
gência do Ministério da Educação.

A meta é oferecer neste ano, 150 tur-
mas, o que representa 3 mil novas vagas 
para o produtor rural e sua família em di-
versas áreas como:  horticultor orgânico, 
aquicultor, avicultor, produtor de deriva-
dos de leite, entre outros.

SENAR CONTINUA CAPACITANDO TÉCNICOS PARA CADASTRAMENTO DO CAR

O Sistema FAEC/SENAR-CE continua 
capacitando instrutores para o 

preenchimento do Cadastro Ambiental 
Rural – CAR. A convite da Empresa Cea-
rense de Extensão Rural - Ematerce, a úl-
tima capacitação ocorreu de 29 a 31 de 
março, em Brejo Santo-CE.

Segundo o Técnico do Senar-Ce, Sér-
gio Oliveira, muitos produtores encon-
traram dificuldades no preenchimento 

do cadastro e para que os proprietários 
de imóveis rurais possam cumprir sem 
problemas o novo prazo, estipulado até 
maio de 2016, o SENAR criou o Programa 
Especial CAR, onde foram capacitados 02 
(dois) técnicos no SENAR-AC, nos dias 27 
e 28/07/2015.

No Ceará, 28,9 mil imóveis deverão 
ser cadastrados.

DIA MUNDIAL DA ÁGUA: SISTEMA FAEC/SENAR PROMOVE MULTICAÇÃO DE PROTEÇÃO AS NASCENTES

Dentro da campanha de divulgação 
do Dia Mundial da Água comemo-

rado em 22 de março, a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Cea-
rá – FAEC e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural – SENAR-CE com o apoio 
dos Sindicatos Rurais, estão promovendo 
a multiplicação do Programa Nacional de 
Proteção de Nascentes.

O Programa foi criado pela Confedera-

ção Nacional da Agricultura e Pecuária do 
Brasil – CNA, visando a proteção de mil 
nascentes existentes em todo o país.

No Ceará, Sérgio Oliveira, Técnico do 
SENAR-CE, afirma que foram identifica-
das 100 nascentes, as últimas, nos muni-
cípios de Guaramiranga, Beturité, Sobral, 
Jardim, Santana do Cariri, Crato, Barbalha 
e Palmácia.

DEPUTADO CARLOS MATOS  DISCUTE PROGRAMA ATER NA FAEC

SUPERINTENDENTE DO SENAR PARTICIPA DE ENCONTRO NACIONAL SOBRE SUINOCULTURA

O superintendente do SENAR–CE, 
Paulo Helder de Alencar Braga que 

também integra a Associação dos Suínoculto-
res  do Ceará - ASCE participou no ultimo dia 
16,  em Brasília, na sede da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA de um 
encontro promovido pela Associação Brasilei-
ra de Criadores de Suínos – ABCS, com o tema 
“Perspectivas de mercado e oportunidades 

para a suinocultura”.
Na ocasião foram lançadas  três  cartilhas 

com  tema central “Bem estar animal” BEA. O 
material é dividido em três módulos de acor-
do com as fases do processo produtivo, sendo 
eles: toda granja – práticas de manejo e carac-
terísticas das instalações nas granjas; transpor-
te – manejo de embarque e transporte para o 
frigorífico, com garantia de qualidade.
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PECNORDESTE ABRE PERÍODO DE  
INSCRIÇõES COM DESCONTOS
Seminário  completa 20 anos com vasta programação  
técnico-científica

O XX Seminário  Nordestino 
de Pecuária - PECNORDESTE 

promovido pelo Sistema FAEC/ Senar 
e Sebrae- CE, que será realizado de 21 
a 23 de junho próximo, no Centro de 
Eventos do Ceará, inicia em abril às 
inscrições para cursos e  palestras  e 
para o Seminário Cearense de Palma 
Forrageira, com descontos especiais  
até o dia 1o. de maio, com os seguin-
tes custos:  estudante: R$80, profis-
sional :  R$ 160,00 e R$35,00 para 
produtor ou caravana de no mínimo 
10 pessoas . Até o dia 17 de junho, 
os custos serão alterados : estudante 
:R$ $100,00, profissional: R$ 200,00 e 
produtor ou caravana: R$ 40,00. No 
local do evento, as inscrições custa-
rão: estudante: R$ 120,00, profissio-
nal: R$240,00 e produtor ou carava-
na: R$45,00.  As  inscrições poderão 
ser efetuadas somente pelo site e no 

local do evento e a forma de paga-
mento pode ser através de Cartão de 
Crédito (parcelado pelo PagSeguro);• 
Boleto Bancário (A vista, pelo PagSe-
guro); Depósito bancário Identificado 
com seu CPF .O depósito deverá ser 
identificado, para que possamos, em 
até 72 horas localizar seu pagamento 
e confirmá-lo, avisa a Coordenação 
do PECNORDESTE. 

O Coordenador geral, Paulo Hél-
der de Alencar Braga, informa porém 
que o PECNORDESTE  oferece vários 
serviços gratuitos, um deles e muito 
importante, são as  oficinas de capa-
citação em Arena,a  Pecleite- expo-
sição de bovinos e caprinos de leite, 
a Galeria de  cavalos Quarto de Mi-
lha e também, a Feira de Produtos 
e Serviços Agropecuários. No local 
será montado  também um  Espaço 
de Cidadania , com prestação de vá-

rios tipos de serviço aos produtores 
e visitantes, como medição de pres-
são, vacinas, massagem terapêutica, 
orientações sobre fisioterapia, entre 
outros serviços.

PROGRAMAÇÃO ENVOLVE 9  
SEGMENTOS 

O Seminário  Nordestino de Pe-
cuária apresenta mais uma vez uma 
vasta programação técnico - científi-
ca com palestras, cursos, seminários, 
oficinas de capacitação envolvendo 
temas de nove segmentos da cadeia 
produtiva do agronegócio da Apicul-
tura, Aquicultura e Pesca, Avicultura, 
Bovinocultura, Caprinovinocultura, 
Equinocultura, Suinocultura, Artesa-
nato e Turismo Rural. 

 
SERVIÇO: INSCRIÇõES PECNORDESTE
 
site: www.pecnordestefaec.org.br
Dados Bancários: Banco do Brasil
Agência: 1369-2 
Conta Corrente: 26709-0
Favorecido: Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC

1° SEMINÁRIO CEARENSE DA PALMA FORRAGEIRA

Sem perspectivas favoráveis para 
a manutenção das chuvas nos 

próximos dois meses, e depois de qua-
tro anos seguidos de precipitações 
abaixo da média, produtores rurais 
passaram a investir em segurança ali-
mentar para o rebanho no sertão cea-
rense. O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria do Desenvolvimento 
Agrário (SDA), a Ematerce,o Instituto 
Agropolos, em parceria com a Fede-
ração da Agricultura e Pecuária do Es-
tado do Ceará(Faec) e prefeituras vem 
realizando eventos e capacitações no 
interior com foco na produção de pal-
ma forrageira e apoio à formação de 
reserva alimentar para o rebanho bo-

vino, ovino e caprino.
Dentro dessa visão é que os orga-

nizadores do Seminário Nordestino 
de Pecuária – Pecnordeste, tendo à 
frente o eng° agrônomo, Jorge Prado 
Gondim, coordenador de supervisão 
do SENAR-CE e chefe do Departamen-
to Técnico da FAEC, resolveram pro-
mover o 1º. Seminário Cearense da 
Palma Forrageira, com a finalidade de  
incentivar cada vez mais o produtor a 
usar a palma como fonte de alimento e 
demostrar os casos de sucesso.

PROGRAMAÇÃO
O  Seminário  será aberto no dia  22 

de junho às 9 horas,  com a seguinte 
programação:

DIA 22/06
10:20 às 11:20- Palestra: ENSILAGEM DA PAL-
MA FORRAGEIRA;
11:20 as 12:20- PLANTIO, MANUTENÇÃO E 
USO DA PALMA;
12:00 as 14:00- MICROPROPAGAÇÃO DA PAL-
MA FORRAGEIRA POR FRACIONAMENTO DO 
CLADÓDIO;
14:00 as 15:30- CASO DE SUCESSO- Francisco 
Marciano  Bezerra.

DIA 23/06
09:00 as 10:00 - BIO-ENREQUCIMENTO DA 
PALMA FORAGEIRA;
10:00 as 11:00 - PLANTIO, MANUTENÇÃO E 
USO DA PALMA;
11:00 as 12:00 - IRRIGAÇÃO DA PALMA FOR-
RAGEIRA;
14:00 as 15:30-  CASO DE SUCESSO- Ricardo 
Carneiro e Francusck Saraiva.
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