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SENAR: 23 ANOS

O Serviço 
N a c i o -

nal de Apren-
dizagem Rural 
– SENAR-CE co-
memora 23 anos 
de atuação no 
Ceará. Foi criado 
em 22 de abril 
de 1993, para 
oferecer capaci-

tação ao homem do campo, tendo iniciado 
suas atividades com 15 ações, e hoje rea-
liza 1.254 ações, com um crescimento de 
8.360% ao longo desses 23 anos de exis-
tência. Teve como seu primeiro superinten-
dente o comandante Antonio Bernardino 
de Carvalho (1993 a 1998), o segundo foi o 
engenheiro agrônomo Flávio Viriato de Sa-
boya, Neto (1999 a 2010), seguido pelo en-
genheiro agrônomo Anízio de Carvalho Jú-
nior (2011 a 2013). E, desde 2014, estou na 
superintendência regional e como primeiro 
Vice-Presidente da Federação da Agricultu-
ra e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC. 

Temos uma ação muito voltada para 
o pequeno trabalhador rural - e com um 
detalhe especial: o SENAR não cobra, o tra-
balho é gratuito, e há uma disponibilização 
de alimentação durante o período do trei-
namento. 

Durante esse período, o SENAR-CE ofe-
receu 19.598 cursos, atendendo a 799 mil 
produtores, com uma média de 18 partici-
pantes por turma e uma carga horária de 
800.885 horas de treinamento. Os cursos 
de Promoção Social tiveram início em 1996 
e hoje já representam 30% do total. São 103 
instrutores e oito supervisores de campo.

Atualmente, os cursos de maior procu-
ra são nas áreas da agricultura, por ordem, 
em primeiro lugar, bovinocultura de leite, 
com 131 treinamentos em 2015; em segun-
do lugar, avicultura com 124; e, em terceiro 
lugar, a olericultura, com 49 treinamentos. 
O Senar atua também nas áreas de api-
cultura, caprinovinocultura, suinocultura, 
aquicultura e pesca.

O SENAR tem uma metodologia pró-
pria aplicada nos 27 estados da Federação, 
baseada em três parâmetros: o ensinar fa-
zendo, o aprender a fazer fazendo e a cons-
trução do novo conhecimento.

Portanto, a grande tarefa do SENAR é 
oferecer capacitação do produtor e sua fa-
mília, nas áreas em que ele necessita.

Nos orgulhamos de fazermos parte 
dessa história.

Paulo Helder de Alencar Braga
Superintendente do SENAR-CE

UMA BOFETADA NOS PRODUTORES RURAIS 
DO CEARÁ E DO NORDESTE DO BRASIL (*)

Estarrecidos, tomamos conheci-
mento de mais uma ação impe-

trada pela Companhia Nacional de Abas-
tecimento – CONAB, contra os pequenos 
e médios pecuaristas cearenses já acos-
sados por 5 (cinco) anos consecutivos de 
seca.

Normatizada pela Resolução Cole-
giada Nº 004, de 06.04.2016 e publicada 
em 15.04.2016, aprova uma nova regula-
mentação que, nas entrelinhas restringe 
o acesso da pequena e média pecuária 
do Ceará ao Programa Venda em Balcão 
da CONAB, para aquisição de milho, que 
ainda representava a única alternativa 
para a manutenção de seus rebanhos.

O Nordeste Brasileiro detém 44% de 
todos os pequenos e médios produtores 
do Brasil, demonstrando que somos uma 
região de pequenos.

Dentre as novas determinações do 
Normativo da CONAB, destaca-se uma 
nociva e despropositada limitação até 4 
(quatro) módulos fiscais de área das pro-
priedades para credenciamento no Pro-
grama Venda em Balcão, quando o razo-
ável seria até 10 (dez) módulos fiscais, 
como limite de compras, para o Ceará e 
o Nordeste.

É muito estranho que o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
MAPA, a quem a CONAB se subordina, 
tenha permitido essa discriminação aos 
pequenos e médios produtores, públi-
co esse, considerado e destacado como 
prioritário pela atual administração do 
MAPA.

Todavia, as sucessivas ações preju-
diciais aplicadas aos produtores do Nor-

deste não ficam por aqui, pois, desde o 
início de 2015 o preço do milho foi libe-
rado, já ultrapassando os R$ 50,00 (cin-
quenta reais) por saca de 60 (sessenta) 
quilos.

Apesar da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC 
e a Federação dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras Familiares do 
Estado do Ceará – FETRAECE terem ape-
lado à Ministra da Agricultura para a fixa-
ção do preço em R$ 35,00 (trinta e cinco) 
reais por saca, comprovando, inclusive, 
que com esse preço, o governo federal 
não estaria dando subsídio. Lamentavel-
mente, não recebemos resposta.

Mais estranho e revoltante é que, 
por determinação do MAPA, a CONAB 
leiloou, recentemente, em torno de 
500.000 t, vendendo ao preço de apenas 
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por saca, ou 
seja, R$ 10,00 (dez reais) abaixo da nossa 
proposta de compra.

Foi em decorrência dessa realidade, 
agora agravada com a limitação de área 
dos imóveis, que a Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil – CNA, por 
nossa solicitação, emitiu a Nota Técni-
ca Nº 13/2016-CNA, de 21 de março de 
2016, onde destaca que o Ceará adqui-
re cerca de 50% do milho vendido pela 
CONAB, na região Nordeste, o que re-
força, ainda mais, a nossa proposta de 
22.02.2016 para aquisição da saca de 
60kg, por R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

Finalmente, é oportuno observar 
que como decorrência de nosso pedido, 
o Presidente da CNA, em 30.03.2016, 
mediante ofício nº 111/2016, solicitou à 
Ministra Kátia Abreu: 

- viabilização da concessão da sub-
venção econômica para a venda do mi-
lho para o Nordeste;

- fixação do preço de R$ 35,00, por 
saca de 60kg;

-disponibilização de 100 mil tonela-
das para o Ceará, em 2016.

Lamentavelmente, até a presente 
data, sem resposta.

Será assim que a Ministra pretende 
atingir sua meta de ampliar a classe mé-
dia rural brasileira?

(*) Flávio Viriato de Saboya Neto 
Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária 

do Estado do Ceará - FAEC
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SISTEMA FAEC/SENAR-CE REALIZA PRMEIRO ENCONTRO ESTADUAL 
DO PROGRAMA CNA JOVEM

O Sistema FAEC/SENAR-CE reali-
zou nos dias 16 e 17/04, o pri-

meiro Encontro Regional do Programa 
CNA Jovem. Cerca de 20 jovens participa-
ram do encontro que teve como objetivo 
familiarizar o grupo sobre a história e a 
economia da agricultura e pecuária do 
Brasil e do Estado do Ceará. Além de pro-
mover e desenvolver novas lideranças 
para o campo, o Programa irá preparar 
os jovens do meio rural para impulsionar 
ainda mais o setor agropecuário, dando 
oportunidades de participarem de traba-
lhos e discussões de grande relevância 
para o Brasil.

O presidente da FAEC, Flávio Saboya, 
afirma que esse é um momento histórico 
para o Estado do Ceará, pois essa iniciati-
va da CNA e do SENAR Nacional tem um 
significado muito especial, principalmen-
te para a Região Nordeste, pois segundo 
ele, nos caracterizamos como uma popu-
lação rural que já passou dos 50 anos de 
idade. O surgimento de novas lideranças 
nesse meio, com uma visão da realidade 
e o comprometimento com o setor, é es-
sencial nesse momento em que o Ceará 
vivência 5 anos seguidos de seca. “Preci-
samos mudar, e o que iniciamos hoje, é 
o começo dessa mudança!”, concluiu ele.

Já o superintendente do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural - Adminis-
tração Regional do Ceará, Paulo Helder 
Braga, enxerga esse momento como uma 
oportunidade do SENAR-CE para os jo-
vens, filhos de produtores rurais ligados 
ao setor agropecuário, de se tornarem 
líderes natos, que segundo ele, é o que 
está fazendo falta no setor agropecuário. 
“É isso que nós da Federação da Agricul-

tura e do SENAR estamos fazendo, tra-
zendo o máximo de eventos para que o 
nosso homem do campo possa concorrer 
em igualdade de condições com outras 
categorias, queremos dar oportunidade 
para esses 20 jovens, de se tornarem lí-
deres do setor agropecuário”. Todos eles 
serão capacitados e entre o grupo, serão 
escolhidos 3 jovens para participarem da 
etapa nacional que ocorrerá em Brasília.

A coordenadora do Programa CNA 
Jovem no Ceará, Kelly Cláudio, informou 
que os jovens já chegaram bem prepa-
rados e nesse primeiro encontro foi pro-

posto como desafio inicial, uma ativida-
de em que o grupo deverá solucionar um 
possível problema do agronegócio, e a 
partir desse desafio serão detalhados os 
resultados para que no segundo encon-
tro, que acontecerá em maio, eles pos-
sam reconstruir um plano de ação maior 
que possa ser utilizado em um problema 
futuro no agronegócio.

Para os instrutores Antônio Neto e 
Italo Araújo, que também foram alunos 
do CNA Jovem (edição de 2015), o Pro-
grama deu uma visão diferenciada de 
liderança dentro do setor agropecuário, 
que necessita de líderes para estarem 
sempre na luta e a frente de várias ad-
versidades que o setor enfrenta. “Dentro 
do CNA Jovem podemos enxergar isso de 
uma forma bem holística e com uma di-
nâmica muito grande. Hoje como instru-
tores podemos aplicar na prática, aquilo 
que nós aprendemos durante a convi-
vência do Programa na CNA, passando 
o conhecimento adquirido nessa expe-
riência gratificante, para outros jovens 
e formando novos líderes que possam 
atuar dentro do nosso Estado”. Afirmou 
Antônio Neto.

CURSO TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO DO  
SENAR INICIA 2ª TURMA

O ano de 2016 começou bem 
para o SENAR-CE. Com o 

sucesso nas inscrições e a procura 
do Curso Técnico em Agronegócio, o 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural realizou processo seletivo entre 
janeiro e fevereiro deste ano  para a 
inclusão de novos alunos na segunda 
turma do curso. 

A aula inaugural, realizada no dia 

12 de março mostrou que os alunos 
chegaram bem empolgados e já se 
preparam para a primeira aula de 
campo. 

Atualmente o Curso Técnico em 
Agronegócio conta com 178 alunos, 
sendo 98 do Polo de Cascavel e 78 do 
Polo de Fortaleza que atende a toda a 
Região Metropolitana.

Da direita para a esquerda: Kelly Cláudio, Flávio Saboya, Paulo Helder Braga e Eduardo Queiroz

Alunos do Curso Técnico em Agronegócio (Polo de Fortaleza)
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SENAR: 23 ANOS CAPACITA     NDO O HOMEM DO CAMPO
SENAR COMPLETA 23 ANOS E INICIA NOVOS PROGRAMAS NO CEARÁ

SENAR: 23 ANOS CAPACITA     NDO O HOMEM DO CAMPO

SENAR-CE: 23 anos levando capaci-
tação ao homem do campo, foi o 

tema do Pacto de Cooperação da Agro-
pecuária Cearense - Agropacto realizado 
no dia 19/04, promovido pela Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará - FAEC, realizado no auditório do  
SEBRAE-CE. A reunião foi coordenada 
pelo presidente da FAEC e Presidente do 
Conselho de administração do SENAR, 
Flávio Viriato de Saboya Neto, com a 
presença do Superintendente Regional, 
Paulo Helder de Alencar Braga, represen-
tantes de diversos órgãos e instituições 
ligadas a agropecuária, como o Banco do 
Brasil, SEAPA, SEBRAE, Embrapa, Presi-
dentes de Sindicatos de Ibaretama e Ca-
nindé, da COCEPAT, alguns instrutores e 
alunos do Curso Técnico em Agronegócio, 
os secretários de agricultura de Jucás, 
Cláudio Lavor e de Apuiarés, Tobias Neto 
Uchôa, além de técnicos e servidores do 
Sistema FAEC/SENAR-CE e do Sebrae-CE.

Considero esse tema da mais alta im-
portância, e na qualidade de presidente 
do Conselho  de administração do SENAR, 
ressalto que ele tem uma ação muito vol-
tada para o pequeno trabalhador rural e 
com um detalhe especial, o SENAR  não 
cobra, o trabalho é gratuito, e a disponi-
bilização de alimentação durante o perí-
odo do treinamento, também, disse Flá-
vio Saboya. A grande tarefa do SENAR  é 

oferecer capacitações ao produtor e sua 
família, nas áreas em que ele necessita, 
completou.

Segundo Paulo Helder Braga, o SE-
NAR leva capacitação ao homem do cam-
po, esse homem tão sofrido e tão neces-
sitado de experiências o que nos deixa 
apaixonado de   trabalhar nesta Institui-
ção, oferecendo uma variedade de cursos 
de formação. Ele enfatizou o crescimento 
da Instituição nestes 23 anos, tendo ini-
ciado suas atividades com 15  ações, e 
hoje realiza 1.254 ações, com um cres-
cimento de 8.360% ao longo desses 23 
anos de existência.  

Conforme explicou em sua exposição 
aos presentes, o Coordenador Técnico do 
SENAR- CE, Eduardo Queiroz de Miranda, 
a Instituição oferece dois tipos capacita-
ção: Formação  Profissional Rural - FPR, 
que é um processo educativo, onde o 
foco é a profissionalização voltada para o 
mercado de trabalho, tem  como cliente-
la o trabalhador e produtor rural maiores 
de 18 anos. O outro tipo de formação é 
a Promoção Social - PS  que tem um ca-
ráter educativo, preventivo e de comple-
mentaridade com a Formação Profissio-
nal Rural, com o foco em buscar outras 
aptidões pessoais e sociais, destacando-
se a gastronomia. Dentro da PS, se ofe-
rece um programa especial voltado para 
estudantes das escolas rurais, chamado 

de AGRINHO, que trabalha a educação 
ambiental, a saúde, a educação, a cida-
dania, e como viver bem no semiárido, 
que já beneficiou mais de 2 milhões de 
alunos. Outro Prograna importante nes-
se segmento social é o Útero é Vida, que 
leva orientações e exame de prevenção 
do câncer ginecológico, que já beneficiou 
mais de 5 mil mulheres, desde 2013.

   PROGRAMAS ESPECIAIS

Existem também alguns programas 
speciais de Formação Profissional Rural, 
como o Inclusão  Digital, Com Licença 
eu Vou a Luta (voltado só para mulheres 
empreendedoras e líderes), Empreende-
dor Rural (realizado em parceria com o  
SEBRAE local, voltado para o produtor de 
nível médio), Negócio Certo Rural (par-
ceria com o Sebrae, voltado para produ-
tores de menor nível de instrução com 
consultoria), Sindicato Forte, (qualifica 
os presidentes de sindicatos), Programa 
Soldado Cidadão (em parceria com o 
Exército oferece capacitação  em diversas 
ações), Sertão Empreendedor (parceria 
com Sebrae, sindicatos rurais, metodolo-
gia de assistência técnica voltada para os 
produtores do Nordeste), Pronatec ( ofer-
ta cursos profissionais em várias ações, 
visando inserir no mercado de trabalho, 
com 160 horas/aula  de duração). O Pacto 
de Cooperação da Agropecuária - Agro-

Dirigentes do Sistema FAEC/SENAR-CE e participantes do Agropacto
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pacto, que se realiza a cada quinze dias é 
outra ação que o Senar passou a abraçar, 
bem como o Cadastro Ambintal  Rural - 
CAR, o SENAR capacita profissionais para 
prestar serviço ao produtor preenchendo 
o cadastro; o Programa de Proteção de 
Nascentes (que visa identificar, cercar, 
limpar a área, fazer conservação do solo 
e o replantio de espécies nativas). Segun-
do Eduardo Querioz o Estado do Ceará 
ficou  em segundo lugar a nível de Nor-
deste e sexto, a nível nacional, no núme-
ro de proteção de nascentes que chegou 
a 100. Outra ação importante ressaltada 
é o Seminário Nordestino de Pecuária - 
PECNORDESTE, que este ano completa 20 
anos de realizações, e que será realizado 
de 21 a 23 de junho, no Centro de Even-
tos, com a participação de sete  segmen-
tos da pecuária.

                O INÍCIO 

O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural - SENAR-CE foi criado em 22 de abril 
de 1993, para oferecer  capacitação ao 
homem do campo, tendo iniciado suas 
atividades com 15 ações em 1993, e hoje 
realiza 1.254 ações, com um crescimen-
to de 8.360% ao longo desse 23 anos de 
existência. Teve como seu primeiro supe-
rintendente o comandante Antonio Ber-
nardino de Carvalho (1993 a 1998) , o se-
gundo foi o engo agrônomo Flávio Viriato 
de Saboya, Neto (1999 a 2010), seguido 
pelo eng° agrônomo Anízio de Carvalho 
Júnior (2011 a 2013) e há  dois  anos, des-
de 2014, está na superintendência regio-
nal o também eng° agrônomo e primeiro 
vice-presidente da FAEC, Paulo Helder de 
Alencar Braga. O Senar está vinculado à 
FAEC, é administrado por um conselho 
Administrativo composto por represen-
tantes da FAEC, cujo presidente é o repre-
sentante nato do Conselho, da Fetraece, 
da OCB, do SEBRAE e do SENAR-AC. 

Durante esse período o Senar-CE 
ofereceu 19.598 cursos, atendendo a 799 
mil produtores, com uma média de 18 
participantes por turma e uma carga ho-
rária de 800.885  horas de treinamento. 
Os dados foram compilados pela Coorde-
nação Técnica do SENAR-CE , e indicam 
também que os cursos de Promoção So-
cial tiveram início a partir e 1996 e hoje 
já representam 30% do total. Possui 103 

instrutores e oito supervisores de campo. 
Os primeiros cursos foram para ca-

pacitar os instrutores, e em seguida, o de 
tratorista, através da empresa  New Ho-
land. Ainda hoje há uma demanda  gran-
de por este tipo de curso, são mais de 70 
cursos de tratoristas  realizados em 2015 
por exemplo, foram realizados 74 treina-
mentos, o que vem demonstrar que o ho-
mem do campo está buscando a moder-
nização. Atualmente os cursos de maior 
procura são nas áreas da agricultura, por 
ordem, em primeiro lugar bovinocultura 
de leite: com 131 treinamentos em 2015, 
em segundo lugar, avicultura com 124 e, 
em terceiro lugar, a olericultura, com 49 
treinamentos. O SENAR atua também nas 
áreas de apicultura, caprinovinocultura, 
suinocultura, aqüicultura e pesca.

Na área de Promoção Social os cursos 
de maior procura são de aproveitamento 
do leite, aproveitamento de frutas, ten-
do sido realizados 266 treinamentos em 
2015. Segundo o coordenador técnico 
Eduardo Queiroz existe uma metodologia 
própria do Senar aplicada nos 27 estados 
da Federação, baseada em 3 parâmetros: 
o ensinar fazendo, o aprender a fazer fa-
zendo e a construção do novo conheci-
mento. 

      NOVAS AÇÕES EM 2016 

Este ano o SENAR vai atuar também, 
no segmento de equinocultura, um setor 
que vem crescendo bastante no Estado, 
disse o Superintendente do SENAR-CE, 
Paulo Helder de Alencar Braga. Ele anun-
ciou ainda para esse ano, a implantação 
do Programa de  Assistência Técnica e 
Gerencial, dentro de um outro programa 
chamado Sertão Empreendedor, em par-
ceria com o SEBRAE, que já atende hoje a 
760 produtores, em 38 municípios. Este 
programa visa dar assistência técnica 
continuada aos produtores das classes 
C, D e E, que englobe todos os processos 
da cadeia produtiva da propriedade. O 
acompanhamento da propriedade será 
mensal, formado por técnicos de cam-
po e supervisores, de forma contínua e 
orientada durante dois anos, contem-
plando o aumento da produtividade no 
campo.

O CNA JOVEM, que vai formar novas 
lideranças para o setor agropecuário cea-

rense e  brasileiro, também, é outra ação 
que o Senar iniciou semana passada, com 
a capacitação de 20 jovens, dos quais três 
serão escolhidos para representar o Cea-
rá na etapa nacional em Brasilia e replicar 
os conhecimentos no campo, em busca 
de novas lideranças rurais.Em 2015 o Se-
nar iniciou na educação  formal, através 
do ensino tecnológico à distância, mas de 
forma semipresencial, pois até então só 
realizava a educação inicial e continuada 
qualificando e aperfeiçoando o homem 
do campo. Foram implantados dois  Po-
los do Curso Técnico em Agronegócio, um 
em Fortaleza e outro no Sindicato Rural 
de Cascavel, com quatro turmas e 178 
alunos matriculados.

Outra ação  importante do SENAR 
na qualificação profissional, será efetiva-
da através da implantação do Centro de 
Excelência em Educação Profissional e 
Assistência Técnica Rural, para formação 
de técnicos em ovinocaprinocultura, que 
terá sede na cidade de Sobral, onde já 
existe uma estrutura de universidades e 
de um Centro de pesquisas da Embrapa. 
Está  previsto ainda,  implantar um pro-
grama Especial  de Saúde do Homem, a 
exemplo do que já existe para a mulher. 

Em abril deste ano o SENAR-CE ini-
ciou um programa de Sistema de Gestão 
da Qualidade, visando aprimorar cada 
vez mais os serviços internos e externos, 
no caso, os cursos que são ofertados  aos 
produtores rurais.

O Coordenador Técnico do SENAR-
CE, Eduardo Queiroz observa que o tra-
balho vem crescendo a cada ano, “a gen-
te tem hoje um quadro com mais de 100 
instrutores no campo, nas mais diferen-
tes linhas de ação e oito supervisores, e 
a tendência é aumentar  a procura, pois 
o produtor está mais consciente de que 
é preciso ter conhecimento para enfren-
tar com resistência as adversidades do 
semiárido”, finaliza Eduardo Queiroz.  
Observou ainda, que o SENAR só trabalha 
com os sindicatos de produtores rurais, 
através de demandas, ou através do pre-
enchimento de um formulário de solicita-
ção de cursos.
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Dia Nacional da Caatinga
EXPERIÊNCIA DO BIOMA CAATINGA SERÁ EXTENDIDA EM DIA DE 
CAMPO

ARTIGO
A G R O P E C U Á R I A 
Dia da Árvore e o  
Bioma Caatinga

Transcorreu no dia 28/04, o Dia 
Nacional da Caatinga. O Estado 

do Ceará sedia desde 2013, às pesquisas 
do Projeto Bioma Caatinga que é realiza-
do pela Embrapa, em parceria com a Con-
federação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil – CNA, com o apoio da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará – FAEC e do Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Ibaretama. O projeto tem 
como objetivo apresentar ao produtor 
rural soluções para o uso sustentável da 
sua propriedade a partir da intensificação 
do uso da árvore.

A área experimental do Bioma Caa-
tinga está situada no município de Iba-
retama – Ceará há 30 km da Cidade de 
Quixadá, na Fazenda Triunfo, em uma 
área de 30 hectares, cedida pelo espólio 
de Francelino Gomes de Oliveira. Segun-
do Wellington Ribeiro Gomes, filho do 
proprietário, o “Projeto é muito interes-
sante, pois traz coisas novas que o povo 
do sertão não conhecia, principalmente, 
na manutenção das árvores, no manejo 
com a criação de caprinos, o uso da palha 
de carnaúba como adubo. Outra informa-
ção importante com relação a trepadeira 
madrecir, conhecida como Viúvinha, que 

ataca principalmente os carnaubais está 
sendo analisada pelos pesquisadores.

O Projeto Bioma Caatinga possui, 
hoje, 12 projetos implantados e mais 5 
em fase de implantação com a partici-
pação de pesquisadores dos Estados do 
Ceará, de Alagoas, de Pernambuco, da 
Paraíba e do Paraná.

No último dia 21 de março, o Pre-
sidente da FAEC, Flávio Saboya esteve 
em visita a área experimental do Bioma 
Caatinga, quando sentiu a necessidade 
de um poço profundo para auxiliar nas 
pesquisas, e nesse sentido solicitou ao 
presidente da CNA, João Martins da Silva 
que já autorizou a perfuração do referido 
poço.  

DIA DE CAMPO
No próximo dia 26 de maio, está pre-

vista uma visita dos alunos do Instituto 
Federal de Educação do Ceará - IFCE do 
Município de Maracanaú e no dia 8 de 
junho, a FAEC em conjunto com o Sindi-
cato dos Produtores Rurais de Ibaretama, 
promoverá um dia de campo com a parti-
cipação de produtores, técnicos de diver-
sos órgãos ligados a agropecuária, com a 
presença de todos os pesquisadores do 
Projeto Bioma Caatinga.

SENAR BUSCA CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE

O estado do Ceará é um dos seis estados 
do País a sediar as pesquisas sobre os 

biomas brasileiros em número de seis (Mata 
Atlântica, Cerrado, Caatinga, Amazônia, Pan-
tanal e Pampa), onde já se desenvolvem há 
cinco anos pesquisas que tem a árvore como 
elemento de destaque. O projeto foi idealiza-
do pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa) e pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), quan-
do se polarizava a discussão envolvendo pro-
dução rural, preservação/conservação am-
biental e desenvolvimento sustentável.

O objetivo é apresentar ao produtor rural 
soluções para o uso sustentável da proprie-
dade a partir da intensificação do uso da ár-
vore, diversificando os sistemas produtivos e 
proporcionando ganhos sociais, econômicos 
e ambientais. Enfim, fornecer novas informa-
ções científicas que possam subsidiar o apri-
moramento das leis ambientais vigentes.

Temos a satisfação de afirmar que o Pro-
jeto Bioma Caatinga, desenvolvido numa área 
de 30 hectares na Fazenda Triunfo, em Ibare-
tama (CE), desde 2013, está atingindo seus 
primeiros resultados, onde as pesquisas já 
indicam que o tempo para exploração de uma 
nova área com algumas essências da mata 
branca, pode ser reduzido pela metade, que 
hoje é de 20 anos, de acordo com as normas.

Além disso, os pesquisadores estão trazen-
do para o campo a possibilidade de os produ-
tores utilizarem diversos tipos de árvores de 
forma sustentável. Outro experimento é o que 
envolve formas de controle de Criptostegia 

madagascariensis (viuvinha), planta exóti-
ca e invasora, de extrema agressividade pre-
sente nos ecossistemas da Caatinga, que ata-
ca principalmente os carnaubais, incorrendo 
em expressivas perdas tanto para os sistemas 
produtivos como os de preservação em gran-
de parte do nordeste brasileiro. Nessa área 
estão implantados 10 experimentos liderados 
por um grupo de pesquisadores de Ceará, Ala-
goas, Pernambuco, Paraíba e Paraná.

Os Centros de Pesquisas da Embrapa Flo-
restas e Semiárido estão coordenando as pes-
quisas juntamente com um técnico florestal 
da CNA e um instrutor do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Ibaretama, filiado à Fede-
ração da Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará (Faec).

Conforme dados da CNA, de 2010 até hoje, 
o Projeto Biomas já plantou mais de 5 mil ár-
vores de 37 espécies na área experimental do 
Bioma Caatinga. Vivemos novos tempos para 
o nosso Bioma Caatinga.

Flávio Viriato de Saboya Neto 
Presidente da FAEC

Artigo publicado no Jornal O Povo (28/04/2016)

O Serviço  Nacional de Aprendizagem 
Rural – SSENAR AR/CE, braço direito 

da Federação da Agricultura e Pecuária do Es-
tado do Ceará - FAEC, na capacitação do pro-
dutor rural, iniciou no dia 13/04 o processo 
interno de procedimentos para implantação 
do Sistema de Gestão da Qualidade, em busca 
de uma certificação de Qualidade nos serviços 
prestados ao cliente interno e externo, com  
foco maior  no melhor atendimento ao produ-
tor rural. Essa é a principal meta do Programa 
de Gestão da Qualidade, que o Sistema FAEC/ 
SENAR-CE iniciou no dia 14, com a primeira  
reunião de apresentação do Programa pelo 
Coordenador Carlos Brasil, Eng. Agrônomo, 
com expertise em Gestão da Qualidade.

 O superintendente do Senar-CE, Paulo 
Helder Braga, presente na abertura, disse que 
o objetivo  é buscar a excelência nos serviços, 
tendo em vista o crescimento dos programas  
de ação  do Senar, sendo necessário uma 
maior qualificação  dos recursos humanos. 

Hoje o Senar oferta uma série de mais de cin-
quenta tipos de capacitação, além de atuar 
junto ao PRONATEC, e iniciar nos próximos 
dias, um programa de Assistência Técnica - 
ATER. Desde ao ano passado, o Senar passou 
a atuar também no ensino tecnológico, está 
oferecendo o Curso de Técnico em Agronegó-
cio, em dois polos, um em Fortaleza e outro 
no Sindicato Rural de Cascavel, atendendo a 
um total de 178 pessoas em sala de aula.  

O Coordenador do Programa da Quali-
dade, Carlos Brasil apresentou as etapas, que 
tem início com o diagnóstico, construção de 
uma equipe de qualidade, mapeamento dos 
setores operacionais e administrativo, implan-
tação dos processos operacionais administra-
tivos auditados e ciclo de auditoria interna. 
O foco do programa é o cliente e a qualida-
de dos cursos ofertados pelo SENAR também 
serão levados em  consideração, completa o 
Coordenador.
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Em dia com o Agropacto
CEARÁ

SEAPA DIVULGA SEUS PROJETOS NO AGROPACTO

Defendendo a agropecuária no Cea-
rá é o slogan da SEAPA - Secretaria 

de Agricultura, Pesca e Aquicultura, que 
num trabalho conjunto com a Agência de 
Defesa Agropecúaria - ADAGRI, apresentou 
no dia 04/04, suas ações durante a reunião 
do Pacto de Cooperação da Agropecuária 
Cearense - AGROPACTO, uma promoção 
da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Ceará - FAEC. Na ocasião o pre-
sidente da FAEC, Flávio Saboya disse que 
o Estado do Ceará tem 400 mil produtores 
rurais cadastrados,  destes 220 mil são pe-
quenos e médios,  restam 170 mil produto-
res que são considerados médio produtor 
rural, público ao qual a SEAPA está direcio-
nando suas ações. Na ocasião o técnico da 
EMBRAPA Agroindústria Tropical, Marlos 
Bezerra, anunciou que a EMBRAPA tem es-
tudos que irão viabilizar o retorno do algo-
dão no Estado, de forma  tecnificada. 

O Secretário Executivo da SEAPA, Eu-
valdo Bringel  fez a explanação e informou  
que a recomendação do governador Cami-
lo Santana é trabalhar em conjunto com os 
segmentos e instituições, onde destacou 
também o trabalho que vem sendo feito 
com  o Sistema FAEC/SENAR-CE, na con-
dução de vários  projetos. Segundo ele, a 
SEAPA tem sete coordenações: Coordena-
doria de Agricultura de Sequeiro - COPES, 
Coordenadoria de Pecuária - COPEC, de 
Agricultura Irrigada - COAGRI, de Desenvol-
vimento da Pesca -CODEP, Coordenadoria 
de Aquicultura – CODEA e a Coordenadoria 
de Ordenamento e Fiscalização - COFIS.

Euvaldo Bringel destacou que recen-
temente foi realizado, o I Seminário sobre 
oportunidades para reflorestamento em-

presarial, tendo sido feita também, uma vi-
sita técnica aos municípios exploradores e 
produtores de essências florestais exóticas 
e nativas de forma experimental. Esse pas-
sará a ser um programa especial da SEAPA, 
anunciou. No dia 12 de abril, a SEAPA pro-
moveu um Seminário sobre a utilização da 
Palma Forrageira, com 9 palestras técnicas 
e um BreakPalma com produtos à base da 
palma forrageira utilizados na alimentação 
humana.

O programa de expansão e  revitaliza-
ção do caju, será uma outra ação a ser de-
senvolvida pela SEAPA. Já estão trabalhan-
do dentro da coordenadoria agricultura 
irrigada (COAGRI), o Plano Diretor de Agri-
cultura Irrigada. Segundo ele, a agricultura 
irrigada cresceu muito no Estado, mas pre-
cisa trabalhar melhor o controle do uso da 
irrigação, juntamente com o Ministério da 
Integração Nacional. Destacou ainda, o con-
vênio com a prefeitura de Fortaleza para 
implantação do Mercado de Comercializa-
ção das Flores e Plantas Ornanentais, com 
previsão de inauguração ainda esse ano.

Na Coordenação de Pesca - CODEP, es-
tão trabalhando a pesca artesanalmente, 
a pesca marítima, continental, esportiva e 
a piscicultura ornamental. Um dos progra-
mas mais importantes é o povoamento psi-
cola, aproveitando o potencial hídrico dos 
reservatórios. Tem também um projeto de 
assistência à 800 pescadores, na região dos 
Inhamuns e o de exploração do atum, na 
região do litoral oeste abrangendo os muni-
cípios de Itarema, de Camocim e de Fortim. 
Nesse sentido a SEAPA já realizou o I Semi-
nário  Cearense de Pesca do Atum, visando 
a implementação  de ações voltadas para a 

pesca e beneficiamento do atum, um setor 
que está tomando uma dimensão muito 
forte no Estado, informou Bringel. 

Na  Coordenadoria de Aquicultura está 
sendo desenvolvido um projeto de marke-
ting da tilápia, em conjunto com o Mapa, 
visando aumentar o  consumo da tilápia a 
nível estadual e fortalecer a cadeia produti-
va. Outro projeto é o de monitoramento do 
Açude Castanhão, visando o melhoramento 
dos fatores biológicos e físico-químicos da 
água nos cultivos de peixes em tanques-re-
de. O projeto no valor de R$ 613 mil já foi 
aprovado. A SEAPA quer, também, fazer 
este estudo no Açude Orós. As Exposições 
Agropecuárias são também coordenadas 
pela SEAPA, e hoje são cerca de 40 feiras e 
exposições estaduais em diversas regiões 
do Estado.  

DEBATES
 
O prefeito de Jaguaribara, Francini 

Guedes, presente ao encontro do Agropac-
to, informou  que em torno de 3 mil tone-
lada de peixe do Castanhão  se perderam 
por causa da falta d’água ocasionada  pelo 
desabastecimento e corte do consumo 
pela Cogehr, um fato que ele considerou 
“lamentável”, mas considera que com a 
criação da SEAPA, os produtores passaram 
a  receber um apoio concreto. Segundo ele, 
a barragem do Castanhão está aumentan-
do seu volume d’água, mas alertou que a 
Agência Nacional das  Águas - ANA,  quer 
retirar 70% da quantidade de peixe do Cas-
tanhão, “ isso pode ser uma catástrofe para 
os produtores, que viram naquele açude 
uma alternativa de renda e foram estimu-
lados para isso”, disse o prefeito. Ele solici-
tou do secretário executivo Euvaldo Bringel 
apoio para o projeto que elegeu para diver-
sificar as atividades ao redor da barragem, 
que não foi ainda executado por falta de 
recursos. Também disse que criou o proje-
to Mandacaru, para produção de leite, mas 
faltaram recursos para aquisição de matri-
zes, por parte das famílias, outro projeto 
que espera apoio é o Curupati.  Para ele, 
os moradores estão revoltados com isso e 
com  o corte de água por parte da Cogher. 
Nós oferecemos água para a região me-
tropolitana de Fortaleza, e não recebemos 
nada em troca, reclamou o Prefeito Francini 
Guedes.

Membros da Comissão que fizeram parte da bancada no Agropacto
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PECNORDESTE VAI OFERECER 120 PALESTRAS SOBRE 7 SEGMENTOS  
PECUÁRIOS E 11 EVENTOS PARALELOS

O XX Seminário Nordestino de 
Pecuária - PECNORDESTE 

fechou a sua programação técnica 
deste ano, quando deverá oferecer 
cerca de 120 palestras sobre nove (9) 
segmentos pecuários e (2) não pecu-
ários. No último dia 11/04, os coor-
denadores setoriais que compõem a 
Comissão técnico-científica apresen-
taram ao Coordenador Geral, Paulo 
Helder Braga e ao Coordenador da 
Comissão técnico-científica, Eduardo 
Queiroz, o cronograma dos segmen-
tos da caprinovinocultura, da bovi-
nocultura, da aquicultura e pesca, 
da avicultura, da suinocultura, da 
equinocultura e da apicultura. Foi 
apresentada também, a programa-
ção do I Seminário Cearense da Pal-
ma Forrageira e o Seminário SEBRAE 
com o tema: Modelo de Integra-
ção Produtiva para Sustentabili-
dade do Semiárido Nordestino. O 
evento será realizado de 21 a 23 de 
junho próximo, sendo voltado para 
produtores rurais, micro e pequenos 
empresários, profissionais liberais 
ligados ao agronegócio, estudantes, 
médicos veterinários, engenheiros 
agrônomos, zootecnistas, técnicos 
agrícolas e pesquisadores.

O ex-ministro da Agricultura Alis-
son Paulineli foi convidado para fazer 
a palestra magna de abertura, logo 
no dia 21, após a abertura da sole-
nidade, que será às 9h, no Centro de 
Eventos do Ceará, uma promoção 
do Sistema FAEC/ SENAR e SEBRAE-
CE e apoio de vários Órgãos. O PEC-
NORDESTE chega ao seu 20° ano de 
realização fortalecido e com uma 
programação técnica de alto nível 
elaborada por profissionais da Uni-
versidade Federal do Ceará, Centro 
Nacional de Pesquisas de Caprinos 
da EMBRAPA, do Sindicato das In-

dústrias de Alimentação Balancea-
das no Estado do Ceará, da ACEAQ e 
ACC, da Câmara Setorial do Mel, da 
Secretaria de Desenvolvimento Agrá-
rio, do SENAR, da FAEC e do SEBRAE, 
disse o Coordenador geral Paulo Hel-
der Braga.

Em média serão 10 palestras 
por cada segmento e 9 palestras no 
I  Seminário Cearense da Palma For-
rageira, 6 oficinas tecnológicas e três 
oficinas de gastronomia -Sabores Re-
gionais. Estão previstos alguns even-
tos paralelos como: o RURAL TUR 
- Encontro de Turismo Rural, promo-
vido pela Associação Cearense do 
Turismo Rural - ACETER, o II Encon-
tro Sindical Rural com a presença dos 
presidentes de Sindicatos, Encontro 
dos Instrutores do SENAR e um Semi-
nário de Reflorestamento.  Além de 
palestras, seminários e mesas redon-
das, a programação traz ainda uma 
Exposição Especializada de Bovinos e 
Caprinos leiteiros - PEC LEITE, e ou-
tra Exposição dos Garanhões da raça 
Quarto de Milha, de responsabilida-
de do segmento de equinocultura, 
que vai apresentar também duas ofi-
cinas, uma sobre doma racial e outra 
sobre casqueamento.

OFICINAS DE GASTRONOMIA DOS  
SABORES REGIONAIS 

Durante os três dias (21 a 24/06) 
o PECNORDESTE irá oferecer três 
Oficinas Gastronômicas abertas ao 
público, que deve se inscrever no 
evento.

Dia 21/06 - de 14h as 17h - Apro-
veitamento da Palma Forrageira na 
Alimentação Humana: Elaboração 
de Sucos e receitas, com a instrutora 
Iraci Loiola Sena Amorim

Dia 22 - de 10h as 12h - Derivados 

da Macaxeira: Elaboração de Bolos, 
Sucos, Sorvetes e Receitas Salgadas, 
com Lucia Maria Amorim de Araújo, 
e no terceiro dia 23 - de 10h as 12h 
- Delícias do Caju, com a instrutora  
Yruna Naria Guerra Albuquerque.

FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
AGROPECUÁRIOS

Entre as novidades está a apre-
sentação de novos equipamentos 
dentro da Feira de Produtos e Ser-
viços Agropecuários, como uma 
unidade móvel de pescado, que foi 
desenvolvida por uma empresa ce-
arense, a Picis, com as tecnologias 
da EMBRAPA. A unidade contém um 
container de 12 metros, que pode 
processar até cinco toneladas de pei-
xe a cada seis horas, dia 19 será feito 
o primeiro abate experimental em 
Santa Catarina. O anúncio foi feito na 
reunião da Comissão técnico-cien-
tífica por André de Freitas Siqueira, 
Presidente do Sindicato das Indús-
trias de Alimentação Balanceadas 
no Estado do Ceará. Segundo André 
Freitas, essa unidade móvel de abate 
de aves, também está sendo usada 
para abate de peixes e na suinocul-
tura, uma tendência do momento - o 
abate feito sob rodas, o que facilita o 
trabalho e a vida do produtor. Outra 
empresa de abatedouros móvel e de 
moduladores para peixes, também, 
irá expor seus produtos. Estão pre-
vistos a participação de 60 empresas 
e Instituições expositoras no evento.

INSCRIÇÕES 

O PECNORDESTE iniciou no mês 
de abril, às inscrições para cursos e 
palestras e para o Seminário Cearen-
se de Palma Forrageira, com descon-

Coordenador geral do Pecnordeste reuniu membros da Comissão Técnico-Científica no auditório da FAEC
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tos especiais até o dia 17 de junho: 
estudante: R$100,00 profissional: R$ 
200,00 e produtor ou caravana: R$ 
40,00. No local do evento, as inscri-
ções custarão: estudante: R$ 120,00, 
profissional: R$240,00 e produtor 
ou caravana: R$45,00. As inscrições 
poderão ser efetuadas somente pelo 
site e no local do evento e a forma de 
pagamento pode ser através de Car-
tão de Crédito (parcelado pelo Pag-
Seguro); • Boleto Bancário (A vista, 
pelo PagSeguro);  Depósito bancário 
Identificado com seu CPF. O depósi-
to deverá ser identificado, para que 
possamos, em até 72 horas localizar 
seu pagamento e confirmá-lo, avisa a 
Coordenação do PECNORDESTE.

Eventos paralelos: 

* RURAL TUR - Encontro de Turis-
mo Rural  
* II Encontro Sindical Rural 
* Encontro dos Instrutores do SE-
NAR 
* Seminárioio de Reflorestamento 
* Seminário do SEBRAE-CE - Mo-
delo de Integração Produtiva para 
Sustentabilidade do Semiárido 
Nordestino (22 e 23 de junho)
* Boteco do Suíno - Com a partici-
pação de Márcio Atalla (Na Medi-
da Certa - Fantástico - TV Globo) 
* Espaço de Cidadania - com a 
oferta de prestação de serviços
* 1° Encontro de Reflorestadores 
do Semiárido (dia 23/06 à tarde) 
* Entrega dos certificados aos alu-
nos do Pronatec
* Participação de caravanas de 
Produtores

OS COORDENADORES  DA COMISSÃO 
TÉCNICO-CIENTÍFICA

Bovinocultura: Carolina Machado 
- SENAR-CE
Caprinovinocultura: Francisco Sel-
mo Fernandes Alves - Embrapa Ca-
prinos e Ovinos
Aquicultura e Pesca: Antonio Albu-
querque - Associação Cearense de 
Aquicultura - ACEAQ
Avicultura: André de Freitas Si-
queira – Sindicato dos Avicultores 
do Ceará
Apicultura: José Everton Alves – 
Universidade Estadual Vale do 
Acaraú – UVA (Curso de Zootecnia)
Equinocultura: Leonardo de Frei-
tas Souza - Associação Cearense 
de Vaquejada - ACEVAQ
Suinocultura: Sérgio Oliveira -  

SENAR-CE
Turismo: Fabiana Rebouças Ribei-
ro Sena - Associação Cearense de 
Turismo no Espaço Rural e Natural 
– ACETER
Artesanato: Lúcia de Fátima Sá 
Gondim - CEART
Oficinas Tecnológicas: Lauro Ra-
mos Torres de Melo - SENAR-CE
Oficinas Gastronômicas: Ana Kelly 
Cláudio - SENAR-CE
Seminário Palma Forrageira: Jorge 
Prado SENAR-CE
Seminário SEBRAE - Paulo Jorge - 
SEBRAE
Pec Leite: Rejane Bastos – Associa-
ção dos Criadores do Ceará

NA MEDIDA 
CERTA COM

CARNE 
SUÍNA

“Qualidade d
e vida e saú

de fundament
ados 

em bons hábi
tos, aliment

ação equilib
rada 

PA L E S T R A S  
 

REALIZAÇÃO:

22 DE JUNHO às 18h
Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999

(Pavilhão Leste, acesso pelo portão D) Fortaleza- CE

MARCIO ATALLA
Educador físico pela USP e 
apresentador do quadro
“Medida Certa” do Fantástico. 

THALIANE DIAS
Nutricionista, pós-graduada 
em Obesidade e Síndrome Metabólica 
e Pós-graduanda em Nutrição Esportiva 
Funcional.  

Inscrições gratuitas   

www.pecnordestefaec.org.br 
Mais informações: (85)3248-5368 ou (85) 9 8890-2398

PEC NORDESTE 2016

APOIO:



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

ANIVERSARIANTE DO MÊS DE ABRIL
Francisco Erivando Maia  (18/04) – PIQUET CARNEIRO

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 
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Nos meses de março e abril/2016, acontece-
ram as  eleições e posse dos Sindicatos Rurais 

de Ubajara, Independência, Quixeramobim e Jaguare-
tama, com mandatos 2016/2019, com a presença do 
Departamento Sindical desta Federação, na pessoa da 
Senhora Nilza Luna.

Foram visitados também, os Sindicatos de Viçosa 
do Ceará e Sobral. Estivemos também, com os pre-
sidentes dos Sindicatos de Ibiapina, Guaraciaba do 
Norte, Massapê e Tianguá, fazendo um trabalho de 
reativação dessas entidades e regularização de docu-
mentos.Nesta viagem fizemos uma visita de cortesia 
ao Vice-Presidente, da Região Norte, José Pinto de 
Albuquerque. Estamos trabalhando o processo eleito-
ral do Sindicato Rural de Piquet Carneiro com eleição 
marcada para o dia 27/05/2016.

Visitamos os escritórios do SEBRAE de Tianguá e 
Sobral , tratando de assuntos do XX PECNORDESTE.



CEARÁ

março 2016 |     11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES

O Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC, pelo presente Edi-
tal e, na forma do art. 32, incisos I e XI, combinado com o art. 18, inciso I, do seu Estatuto, convoca os Dele-
gados Representantes dos Sindicatos Rurais, filiados a esta Federação, para participarem da Assembleia Ge-
ral Ordinária do Conselho de Representantes da referida entidade, a instalar-se às dez 10 horas, do dia dois 
(02) de maio de 2016, na sede da FAEC – Av. Eduardo Girão, 317 – Jardim América, nesta Capital, para fins de: 

a) Discussão e aprovação do Relatório de Atividades do exercício de 2015;
b) Discussão e aprovação da Prestação de Contas da sua Diretoria, referente ao exercício de 2015;
c) Outros assuntos de interesse da entidade e da categoria.
Não se verificando “quorum” na 1ª convocação, a Assembleia realizar-se-á em 2ª convocação, com qualquer número, 
no mesmo dia e local, às onze (11:00) horas.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL: PRODUTORES TÊM ATÉ 22 DE 
MAIO PARA EFETUAR PAGAMENTO

A Federação da Agricultura e Pe-
cuária do Estado do Estado do 

Ceará – FAEC lembra que os produto-
res rurais cearenses têm até o dia 22 
de maio para efetuar o pagamento da 
Contribuição Sindical Rural correspon-
dente ao exercício de 2016, pessoa fí-
sica. A cobrança é feita pela Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do Brasil 
– CNA, em parceria com a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ce-
ará – FAEC e os Sindicatos Rurais.

A guia começou a ser enviada na 
sexta-feira, 1º de abril, aos produtores 
rurais. O documento foi emitido pela 
CNA com base nas informações pres-
tadas na Declaração do Imposto Sobre 
a Propriedade Territorial Rural – ITR, 
repassadas à entidade pela Receita Fe-
deral.

A Contribuição Sindical Rural tem 
caráter tributário, sendo, portanto, 
obrigatória, independentemente do 
contribuinte ser ou não filiado ao sin-

dicato. A cobrança está estabelecida 
no Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril 
de 1971, que dispõe sobre o enquadra-
mento e contribuição sindical, com re-
dação dada pelo artigo 5º da Lei 9.701, 
de 18 de novembro de 1998.

O pagamento da contribuição sin-
dical dá suporte ao Sistema CNA/FAEC/
SINRURAL para desenvolver suas ativi-
dades, conforme prevê seus estatutos, 
visando ao desenvolvimento do setor”, 
realça o presidente da Federação, Fla-
vio Saboya.

Esse pagamento, previsto para até 
o dia 22 de maio, é exclusivamente, 
para o produtor rural pessoa física que 
explore o imóvel rural em área superior 
a dois módulos rurais da respectiva re-
gião e os proprietários de mais de um 
imóvel rural, desde que a soma de suas 
áreas seja, também, superior a dois 
módulos rurais da respectiva região. 
Lembrando que os produtores pessoa 
jurídica já pagaram suas contribuições 

no início deste ano.
Cobrança – A CNA tem legitimida-

de ativa para cobrança da Contribui-
ção Sindical Rural por força da súmula 
nº 396 do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Devido ao convênio celebrado 
entre a Receita Federal e a Confedera-
ção, a CNA passou a exercer a função 
de arrecadadora da contribuição. O 
montante arrecadado, conforme o ar-
tigo 589 da Consolidação das Leis de 
Trabalho (CLT), é assim partilhado: 60% 
é destinado ao Sindicato Rural, 20% 
para o MTE, 15% para a Federação da 
Agricultura e 5% para a CNA. “Por isso, 
é fundamental que o produtor recolha 
esse imposto com a certeza de que está 
fortalecendo o sistema sindical que 
existe para defendê-lo e protegê-lo”, 
complementa Saboya.

2ª Via – Em caso de perda, extravio 
ou não recebimento do boleto, o con-
tribuinte deve solicitar a emissão da 2ª 
via, diretamente à Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado do Ceará, 
até cinco dias úteis antes da data do 
vencimento, podendo optar ainda, pela 
retirada, diretamente, pela internet, no 
site da CNA (www.canaldoprodutor.
com.br). Contudo, só é possível emitir 
a 2ª via da contribuição do ano vigente. 

O não recolhimento da contribui-
ção até a data de vencimento levará o 
produtor rural ao pagamento de juros, 
multa e atualização monetária previs-
tos no artigo 600 da CLT.
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BIOMA CAATINGA E SERTÃO EM-
PREENDEDOR SÃO TEMAS  DE 
PROGRAMA ESPECIAL NA TV  
DIÁRIO

A TV Diário canal 22, afiliada do 
Sistema Verdes Mares de Co-

municação, focalizou com destaque 
no Programa Conhecer, dois impor-
tantes programas do Sistema CNA/
FAEC/SENAR-CE. O primeiro, foi exibi-
do na última quarta-feira, dia 20/04, 
com reprise no domingo, 24/04, foca-
lizando o Projeto Bioma Caatinga, de-
senvolvido numa área experimental 
da Fazenda Triunfo, no município de 
Ibaretama-Ce. O projeto é uma ação 
da Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil - CNA, em parceria 
com a Embrapa, e que tem o apoio 
da Federação da Agricultura e Pecuá-
ria do Estado do Ceará e do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Ibaretama., 
que visa a pesquisa da arvore como 
elemento de sustentabilidade e pro-
dução na caatinga.

O segundo programa,  foi gravado 
dia 27/04, no município de Barreira,  
destacando  o Projeto  Sertão Empre-
endedor, que já vem sendo desenvol-
vido pelo  SENAR   e SEBRAE-CE desde 
o ano passado ,em 38 municípios. O  
Programa é coordenado pelo técnico 
Lauro Ramos Torres de Melo Filho e 
o objetivo é  promover a competitivi-
dade e a sustentabilidade dos empre-
endimentos rurais no semiárido cea-
rense através do fomento à inovação, 
ao empreendedorismo e a difusão de 
tecnologias sociais, de produção, de 
gestão e de boas práticas de convi-
vência.  Referido Programa será exi-
bido, no  dia 4 de maio, às 14:30hs.

AGROPACTO APRESENTA PRO-
POSTAS DE ENDIVIDAMENTO RU-
RAL DA CNA APROVADAS NA CO-
MISSÃO MISTA DO CONGRESSO

O Pacto de Cooperação da Agropecu-
ária Cearense- Agropacto, do dia 3 de 
maio, abordará o tema Endividamen-
to Rural: Propostas da CNA, aprova-
das na Comissão Mista do Congresso 
Nacional. O Assessor Técnico da Su-
perintendência Técnica da CNA, Ed-
valdo Brito será o expositor. No dia 18 
de abril último, a Comissão Mista do 
Senado, que tratou do endividamen-
to rural (MP 707), esteve no Ceará, 
realizando uma audiência pública na 
Assembleia Legislativa, com a presen-
ça do Relator da Comissão, senador 
Fernando Bezerra (PE), senador José 
Pimentel (CE) e diversos deputados 
federais e estaduais e produtores.    
Na ocasião, o Presidente da FAEC, Flá-
vio Saboya, falou em nome dos pre-
sidentes de federações do Nordeste, 
quando apresentou as propostas da 
CNA para o endividamento rural.

SISTEMA FAEC/SENAR-CE RECEBE 
VISITA DA PREFEITA DE JAGUARU-
ANA

O Sistema FAEC/SENAR-CE rece-
beu no dia 11/04, a visita da Prefeita 
de Jaguaruana, Ana Tereza Barbosa 
de Carvalho, que esteve acompa-
nhada da Secretária de Assistência 
Social, Fátima Maria de Castro e Leila 
Maria de Oliveira, esta responsável 
pela organização dos cursos do Senar 
no Município. O motivo da visita foi 
para uma reunião com o Superinten-
de do SENAR-CE, Paulo Helder Braga 
e sua equipe técnica para discutir as 
demandas dos cursos de FPR, PS e 
Pronatec.

PRESIDENTE DA FAEC PARTICIPA 
DA 15ª EDIÇÃO DA TECNOSHOW

O presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará – FAEC, Flávio Saboya, conhe-
ceu as principais novidades tecnoló-
gicas voltadas para o homem do cam-
po na 15ª edição da Feira Tecnoshow, 
que ocorreu em Goiás entre os dias 
11 e 15 de abril.


