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63 MIL PARTICIPANTES EM 
20 ANOS

PECNORDESTE - 2016

TV CANAL DO PRODUTOR COM 6 
HORAS DE PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

CNA LANÇAAGROPACTO 1283

II ENCONTRO SINDICAL DISCUTE PROGRAMA 
SINDICATO FORTE

DISCUTE CRISE HÍDRICA E APONTA 
SUGESTÕES PARA A AGROPECUÁRIA



PAlAvRA dO PRESidENTE

2     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

Flávio Saboya | Presidente da FAEC

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

do Estado do Ceará - FAEC

28  DE JULHO - 
DIA DO AGRICULTOR: MESA DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS NO GUINESSBOOK

EXPEDIENTE
Presidente da FAEC
Flávio Viriato de Saboya Neto

1° Vice-presidente
Paulo Helder de Alencar Braga

Vice-presidente de Administração e Finanças
Carlos Bezerra Filho

Suplentes
Maria Zimar Pinheiro Diógenes
Henrique Matias de Paula Neto
Raimundo Nonato Batista de Freitas

Conselho Fiscal
Alexandre Magnum Leorne Pontes
Francisco Fausto Nobre Fernandes
Sebastião Almeida Araújo

Assessores da Presidência
Anízio de Carvalho Júnior
Paulo Remígio Neto

Diretoria Regional
Maciço de Baturité - Eleneide Torres Brilhante de O.
Litoral Leste - Rodrigo Diógenes Pinheiro
Litoral Oeste - João Ossian Dias
Norte - José Pinto de Albuquerque
Ibiapaba - Inácio de Carvalho Parente
Sertão Central - Francisco Almir Frutuoso Severo
Baixo Jaguaribe - Luís Mendes de Sousa Andrade
Médio Jaguaribe - Expedito Diógenes Filho
Centro-Sul - José Ferreira Lima
Sertão dos Inhamuns - Moacir Gomes de Sousa
Cariri - Francisco Fernandes Ferreira

SENAR-AR/CE

Presidente do Conselho Administrativo
Flávio Viriato de Saboya Neto

Superintendente
Paulo Helder de Alencar Braga

INFORMATIVO FAEC/SENAR-AR/CE

Jornalista responsável
Silvana Frota - MTB 432
(Editora e Redatora)

Estagiário
Marcos Weydson
(Design e Diagramação)

Sede
Av. Eduardo Girão, 317 - Jardim América
Cep - 60.410-442      Fortaleza/CE
Tel: (85) 3535 8000 - Fax: (85) 3535 8001

Fale conosco

faecsenar

www.faec.org.br  | www.senarce.org.br

(85) 3535 8038

@ imprensa@faec.org.br

Já entramos no segundo semestre de 
2016 cheios de esperança ante a pers-

pectiva da volta à normalidade, em 2017, 
das chuvas tão esperadas por nós produto-
res rurais nordestinos. Sofridos e eternos 
dependentes de uma quadra invernosa so-
bre o tórrido semiárido, essa passiva resig-
nação tem de mudar. A secular dependên-
cia dos céus que tão bem nos caracteriza 
pela acomodação entranhada em nossas 
consciências e demonstrada por uma im-
potência injustificável, lamentavelmente, 
sempre atrelada a resistência às inovações 
tecnológicas adequadas e disponíveis às li-
des rurais, tudo isso ocorre em detrimen-
to a uma convivência profícua e produtiva 
com o semiárido, mesmo face às secas re-
correntes.

As lições do quinquênio de secas, para 
a agricultura nordestina, devem servir de 
estímulo e, de indutoras para uma mudan-
ça radical nas nossas formas de agir, sain-
do de uma postura de aceitação para uma 
conduta arrojada e proativa. Recentemente 
visitamos a Austrália onde a pluviosidade 
média é inferior a do Ceará, destacando 
que lá, a cada 10 (dez) anos, ocorrem esta-
tisticamente 3 (três) secas.

No entanto, naquele país, as criações de 
ovinos e bovinos são, significativamente, 
competitivas no comércio internacional de 
carnes, destacando-se como grande forne-
cedora para a China.

Surge, portanto, uma pergunta inquie-
tante: onde nós principalmente pecuaristas 
no semiárido estamos errando nesse con-
texto?

Lamentavelmente, a resposta recai so-
bre nós mesmos, homens e mulheres do 

campo, protagonistas da nossa resistência 
às mudanças e não aceitação das inovações 
tecnológicas evidenciadas, principalmente, 
pela falta do hábito de guardar alimentos 
para os rebanhos.

No semiárido nordestino vivem 2 mi-
lhões de habitantes representando 13% do 
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e por 
8,8% do total das exportações do agrone-
gócio brasileiro. Também, a Região nordes-
te possui quase a metade (47,4%) dos pe-
quenos e médios estabelecimentos rurais 
do país responsáveis por quase 40% do VBP 
nordestino onde cerca de 60% deste VBP 
corresponde a apenas 2,5% do total de es-
tabelecimentos rurais do nordeste.

Os reflexos da ocorrência das secas su-
cessivas são evidentes resultando na falta 
de condições para quitação de financia-
mentos bancários, frustações sucessivas de 
safra, perda de rebanho e escassez hídrica. 
Portando, é primordial que adotemos já, 
conforme abaixo, uma série de ações que 
com certeza, reverterão definitivamente o 
CICLO VICIOSO – secas/ajuda governamen-
tal/chuvas/secas – que só nos levará a es-
tagnação e ao eterno subdesenvolvimento 
do semiárido nordestino. Dentre as ações 
destacamos:

- a implantação de uma assistência téc-
nica agressiva e que adote conceitos de 
sustentabilidade dos negócios, empreen-
dedorismo e gestão, não esquecendo o as-
sociativismo como suporte;

- a criação de um Programa de Seguran-
ça Alimentar Animal com destaque para a 
produção e comercialização de forragem;

- a implantação do Projeto Hora de 
Guardar com estímulos a produção de sila-
gem e feno, com destaque para a Reserva 
Estratégica Alimentar;

- projeto Palma Forrageira, com fomento 
à produção intensiva de mudas pela multi-
plicação meristemática;

- A criação do Seguro Seca específico 
para as atividades econômicas no semiári-
do, tais como: a cobertura das parcelas vin-
cendas dos financiamentos rurais; a renda 
mensal necessária; o pasto nativo e/ou arti-
ficial; a reserva alimentar de silagem e feno; 
a perda de animais e a outorga pública de 
águas para as atividades em áreas irrigadas.
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BALANÇO 2016

PECNORDESTE REUNIU 63 MIL PARTICIPANTES EM 20 ANOS

O XX Seminário Nordestino de 
Pecuária - PECNORDESTE, rea-

lizado pela FAEC, SENAR, SEBRAE-CE e 
Sindicatos Rurais de 21 a 23 de junho 
últimos, no Centro de Eventos do Ce-
ará, apresentou uma ampla progra-
mação com a realização de 110 pales-
tras, de 4 mesas redondas, de 5.461 
inscritos, de 63 mil visitantes, de 27 
oficinas de capacitação, nas mais di-
versas áreas, das quais 11 acontece-
ram em uma Arena, e o restante  na 
Vitrine da Carne Suína e dos Sabores 
Nordestinos, uma Galeria dos cava-
los da Raça Quarto de Milha, a V PE-
CLEITE, uma exposição de caprinos 
e bovinos de leite, foram alguns dos 
resultados positivos apresentados no 

balanço do PECNORDESTE 2016, que 
comemorou 20 anos de atividade. 

O PECNORDESTE 2016 recebeu 
104 caravanas dos mais diversos mu-
nicípios cearenses e de outros esta-
dos do nordeste, com mais de cinco 
mil participantes entre produtores 
rurais, empresários, profissionais do 
setor, técnicos, estudantes e expo-
sitores, que tiveram contato direto 
com 131 palestrantes e instrutores. 
             EVENTOS PARALELOS 

Outro destaque, também, foram 
os diversos eventos paralelos que 
aconteceram durante o PECNORDES-
TE 2016: O I Encontro dos Instrutores 
credenciados do SENAR-CE, o II En-
contro Sindical Rural, com a partici-

pação de 55 lideranças sindicais, o I 
Encontro de Reflorestadores do Semi-
árido, o Seminário SEBRAE: modelo 
de integração produtiva para a sus-
tentabilidade do semiárido nordesti-
no, o I Seminário Cearense de Palma 
Forrageira, que entra para a progra-
mação regular do evento e o grande 
destaque da programação dos 20 
anos, a realização da palestra na Me-
dida Certa com Carne Suína, uma par-
ceria com a Associação Brasileira de 
Criadores de Suínos e Associação Ce-
arense dos suinocultores, que trouxe 
o educador físico Márcio Atalla para 
falar sobre os benefícios da carne suí-
na na alimentação.

FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 

Além da exposição envolvendo ani-
mais das espécies caprinas, bo-

vinas e equinas, ocorreu a XX Feira de 
Produtos e de Serviços Agropecuários, 
com a participação de 70 expositores, 
entre eles instituições como o governo 
do estado do Ceará, por meio da Secre-
taria da Agricultura, Pesca e Aquicultura, 
Secretaria do Desenvolvimento Agrário 
e de suas vinculadas, com a participação 
de 10 agricultores familiares do Sistema 
FAEC/SENAR-CE/SINRURAL, do Serviço de 
Apoio as Micro e Pequenas Empresas do 
Estado do Ceará – SEBRAE-CE, do Banco 

Presidente da CNA, João Martins prestigiou a abertura do evento

do Nordeste do Brasil, do Banco do Brasil, 
da Caixa Econômica Federal, da Agência 
de Desenvolvimento do Estado do Cea-
rá - ADECE, da COCEPAT, do Sistema FIEC, 
com a presença do Sindilatícinios, do Sin-
dialimentos, do Sindisorvete, e de seus 
associados, do artesanato da CEART, com 
13 artesãos, além das cadeias produtivas, 
com a participação dos segmentos da: 
Apicultura; Aquicultura e Pesca; Avicul-
tura; Bovinocultura; Caprinovinocultura; 
Turismo Rural, Equinocultura e a Suino-
cultura, com o Boteco Suíno.
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BALANÇO PECNORDESTE 2016

COORDENADOR DIZ QUE PECNORDESTE SE 
CONSAGRA COMO O MAIOR EVENTO DA  

    AGROPECUÁRIA

O PECNORDESTE consolidou-se como 
o maior evento pecuário do Nordes-

te, quiçá do Brasil, pelo número de palestras 
e os segmentos e que apresenta (9), disse o 
Coordenador geral, engº agrônomo Paulo 
Helder de Alencar Braga, que é também o 
superintendente do SENAR-CE e primeiro 
vice-presidente da FAEC. Não temos dúvida 
de que este é o único evento do Brasil que 
reúne ao mesmo tempo nove segmentos, 
sendo sete pecuários e dois não pecuários, 

OS NÚMEROS DO PEC
110  palestras;
131  palestrantes;
104  caravanas;
5.416 mil inscritos;
4  mesas redondas;
27  oficinas de capacitação nas áreas de:  
avicultura, apicultura, aqüicultura e pes-
ca, bovincoultura, eqüinocultura, suino-
cultura, artesanato e turismo no espaço 
rural e oficinas de gastronomia;

EVENTOS PARALELOS 
 

I Seminário Cearense da Palma Forragei-
ra
V Pecleite (Exposição Especializada de 
Caprinos e Bovinos de leite);
II Galeria dos Garanhões da Raça Quarto 
de Milha;

ESPAÇO DE CIDADANIA NO CAMPO 

A Feira contou também com o 
Espaço Cidadania no Campo, 

do Sistema FAEC/SENAR-CE/SIN-
RURAL, com o objetivo de oferecer 
serviços na área da saúde e do meio 
ambiente, através da sensibilização 
do público com ações e a exposição 
de prevenção e combate aos incên-

dios florestais - PREVFOGO, em par-
ceria realizada com o IBAMA, com o 
atendimento para tirar dúvidas dos 
produtores rurais sobre o Cadastro 
Ambiental Rural - CAR, apresentan-
do, também, uma maquete sobre o 
Programa de Proteção de Nascen-
tes, realizado pelo SENAR-AR/CE. Na 
área da saúde foram realizadas ações 
de conscientização sobre a dengue, 
através de expositores e a apresen-
tação do ciclo evolutivo do mosquito, 
formas de prevenção e cuidados e a 
distribuição de 6.910 preservativos 
masculinos e 500 preservativos femi-
ninos.

mobilizando toda a cadeia produtiva da 
pecuária. O segmento que mais recebeu 
participantes foi a bovinocultura com 812, 
seguido pela caprinovinocultura com 679, 
e a apicultura com 663 inscritos, avicultura 
com 489, a aquicultura e pesca  com 297 
inscritos, a suínocultura 174, equinocultura 
113, o artesanato 136 e o turismo rural com 
129 e oficinas 869.

Alunos de várias universidades, escolas 
técnicas federais e profissionais entre elas, 
a Escola de Educação Profissional Capelão 
Frei Orlando, de Canindé, José Ivanilton no 
Crato, de Guaiúba, Instituto Federal de Edu-
cação de Cascavel e de Umirim, cerca de 
500 alunos do PRONATEC/SENAR que rece-
beram seus certificados, 80 alunos do curso 
de ensino à distância da Rede E-tec Senar 
dos Polos de Fortaleza e Cascavel, além de 
presidentes de Sindicatos Rurais e os jovens 
do Programa CNA Jovem, participaram do 
PECNORDESTE.

I Encontro de Reflorestadores do  Semi-
árido;
Seminário Sebrae- Modelos de Integra-
ção Produtiva para a Sustentabilidade do 
Semiárido Nordestino;
II Encontro de Presidentes de Sindicatos 
e o I Encontro dos Instrutores Credencia-
dos do SENAR.

V PECLEITE E GALERIA DOS GA-
RANHÕES FORAM GRANDES 
ATRAÇÕES

Como parte integrante da programa-
ção, o PECNORDESTE recebeu em sua 
estrutura a V Pecleite - Exposição de 
Caprinos e Bovinos de Leite, Galeria dos 
Garanhões, com a exposição de 8 cava-
los reprodutores, a realização de oficinas 
de caracterização racial do cavalo Quar-
to de Milha e do Mangalarga Marchador, 
demonstrando algumas linhagens das 
raças e a entrega de troféus ao Presi-
dente da FAEC - Flávio Viriato de Saboya 
Neto e ao Superintendente do SENAR 
e coordenador geral do evento - Paulo 
Helder de Alencar Braga, e ao deputado 
estadual Daniel Oliveira  em reconheci-
mento ao trabalho voltado para a equi-
nocultura.
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PRESIDENTE DA CNA: NORDESTE MERECE 
RESPEITO

O Nordeste merece respeito, precisa 
de políticos comprometidos com 

a agropecuária, que nos últimos 10 anos 
mantém o superávit da balança comercial, 
que foi a única atividade que cresceu no 
Brasil e representa 30% do PIB. Sou nor-
destino da Bahia, enquanto nós formos 
deferidos continuaremos arrastando essa 
chaga por mais anos, vem aí novas elei-
ções, e esse congresso tem que mudar, 
mostrou que a maioria faz vergonha de 
estar lá. A mudança é agora, vamos votar 
em prefeitos e vereadores comprometidos 

com a agropecuária, porque daqui a dois 
anos eles é que vão eleger os novos mem-
bros do congresso nacional. As palavras do 
Presidente da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil- CNA, João Martins da 
Silva, arrancou aplausos de centenas de 
produtores, estudantes e autoridades pre-
sentes à abertura do Seminário Nordestino 
de Pecuária - Pecnordeste, no  dia 21/06, 
às 10h, no Centro de Eventos do Ceará, que 
prosseguiu até o dia  23/06, com uma vasta 
programação técnica e cientifica.

SECRETÁRIO EXECUTIVO 
DO SENAR: PECNORDESTE 
GERA CONHECIMENTO

Eventos como este do PECNORDESTE, 
que tem uma consistência de 20 anos 
ininterruptos, merecem ser incentivados, 
pois gera informações e conhecimen-
tos importantes para o produtor rural. 
O  SENAR está investindo cada vez mais 
em plataformas digitais para levar infor-
mação com mais agilidade ao produtor 
rural, oferecendo uma linha de mais de 
50 cursos pela rede e-Tec de ensino à dis-
tância em todo o Brasil, devendo incenti-
var a criação da Faculdade CNA em vários 
estados.                                             
                                                
                                                            Daniel Carrara

Sec. Executivo do SENAR Nacional

O deputado federal Raimundo Gomes 
de Matos, integrante da Comissão de 
Agricultura e Pecuária da Câmara Fede-
ral, participou no ultimo dia da entrega 
dos certificados aos alunos do PRONA-
TEC/SENAR, oportunidade em que des-
tacou a importância da presença dos 
jovens no PECNORDESTE, garantindo no 
futuro a continuidade das atividades no 
campo, que hoje sustentam a economia 
do país, gerando um superávit na balança 
comercial.

PRESIDENTE DA FAEC DIZ QUE O  
HOMEM DO CAMPO PRECISA DE INFORMAÇÃO

Esse evento é uma comprova-
ção de que o homem do cam-

po necessita de informação e assis-
tência técnica, e é por isso que o 
Sistema FAEC/SENAR vai iniciar no 
segundo semestre deste ano, a As-
sistência Técnica e Gerencial em 38 
municípios do Ceará, conclusão do 
Presidente da FAEC, Flávio Viriato 
de Saboya Neto. O PECNORDESTE 
completou este ano 20 anos de re-

alizações tendo recebido neste pe-
ríodo mais de 600 mil visitantes e 
capacitado mais de 10 mil pessoas. 
Segundo ele, a grande preocupa-
ção do Sistema FAEC/ SENAR é ofe-
recer capacitação ao produtor e foi 
para isso que o evento foi criado e 
vem crescendo a cada ano, graças a 
persistência do nosso produtor em 
aprender. Flavio Saboya, disse ain-
da que o PECNORDESTE movimen-
ta também a economia do Estado, 
empregando cerca de 200 pessoas, 
entre funcionários do Sistema e ter-
ceirizados, durante os três dias do 
evento, impactando diretamente 
nos segmentos de negócios da ho-
telaria, transporte, alimentação, ins-
talação de equipamentos (estandes, 
eletrônicos, infraestrutura).

EVENTO GARANTE MELHOR 
FUTURO AO PRODUTOR

Flávio Saboya, Presidente da FAEC

João Martins da Silva Júnior, Presidente da CNA
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SECRETÁRIO DO DESENVOLVI-
MENTO AGRÁRIO: INCENTIVA 
E CAPACITA

O secretário de Desenvolvimento 
Agrário do Estado, Dedé Teixeira, que re-
presentou o governador Camilo Santana, 
falou da importância do PPECNORDES-
TE nestes 20 anos. Sou testemunho do 
compromisso de incentivar e capacitar 
os produtores rurais e que fizeram deste 
evento um dos mais importantes do país. 
Nossa Secretaria e a SEAPA - Secretaria 
de Agricultura, Pesca e Aquicultura tem 
atuado unidas nas mais diversas áreas, 
procurando a amenização dos fatores 
climáticos que estamos vivendo nestes 
cinco anos seguidos de seca.

Dedé Teixeira - Secretário da SDA

EXPEDITO NASCIMENTO: 
AGRADECIMENTO PELOS 
HOMENAGEADOS

O Presidente da Aprece, Expedito 
José do Nascimento, um dos Homena-
geados com a Medalha do Mérito Rural 
Prisco Bezerra, agradeceu em nome dos 
homenageados e foi às lágrimas ao lem-
brar  sua trajetória, filho de agricultores 
humildes. Procurei trilhar o caminho do 
bem, fomos eleito vereador e prefeito de 
Piquet Carneiro duas vezes, concluindo 
minha carreira como presidente da As-
sociação dos Municípios e Prefeitos  do 
Estado do Ceará, disse Expedito.

                      Expedito José do Nascimento
                                    Presidente da Aprece 

PRINCIPAIS MOMENTOS DO PECNORDESTELANÇAMENTO DO SELO E CARIMBO

ENTREGA DA MEDALHA

VISITA A FEIRA E DEGUSTAÇAO DO 
BUTECO DO SUINO

LANÇAMENTO DO SELO E CARIMBO

ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO RURAL PRISCO BEZERRA

VISITA A FEIRA E DEGUSTAÇÃO NO BOTECO DO SUÍNO

REALIZAÇÃO DE TRÊS SEMINÁRIOS

Palma Forrageira Encontro de Presidentes Sindicais Seminário do SEBRAE-CE
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AGROPACTO ITINERANTE NO CRATO LEVA INFORMAÇÕES SOBRE  
ENDIVIDAMENTO RURAL E PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL

Aproveitando a realização da EXPO-
CRATO – Exposição Agropecuária do 

Crato,  a Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado do Ceará - FAEC, realizou no dia 
12/07, na sede da Universidade Regional do 
Cariri - URCA,  a reunião quinzenal do Pacto 
de Cooperação da Agropecuária Cearense- 
Agropacto com a apresentação de dois te-
mas:  Resumo da Medida Provisória 723, de 
14 de junho de 2016,  pelo  Assessor Técnico 
da CNA/SUT/FAEC, Edvaldo de Santos Brito e 
o Programa de Assistência Técnica e Geren-
cial - Com Meritocracia, que foi apresentado  
pelo coordenador de Projetos do Senar, Car-
los Alberto Brasil Sobrinho.  

A reunião foi coordenada  pelo Presiden-
te  da FAEC, Flávio Saboya, e contou com as 
presenças do  Superintendente do SENAR-
CE, Paulo Helder de Alencar Braga,  dos Vice
-Presidentes Regionais da FAEC e Presidentes 
dos Sindicatos dos Produtores Rurais dos 
municípios de Crato, Cedro, Lavras da Man-
gabeira, Aurora, Ibaretama, Quixeramobim 
e Limoeiro do Norte.   A mesa do encontro  
foi  composta  pelo Secretário Municipal de 
Agricultura do Crato, Vicente Lúcio dos San-
tos, Paulo Jorge, Articulador de Agronegócio 
SEBRAE/CE,Sérgio Linhares, Gerente do Ban-
co do Nordeste, Luis Gonzaga, Gerente do 
Banco do Brasil, Antonio Amorim Sobreira, 
Diretor da ADAGRI, representando a SEAPA.

Na ocasião, o secretário de Agricultura de  
Quixeramobim ,  Cirilo Vidal,  relatou a sua 
inquietação sobre a Lei nº 2.844  ( dividas 
com o BEC) e as suas dificuldades para rene-
gociação, tendo em vista a sua produção e o 
valor.  O Presidente da Faec, Flávio Saboya,  
também  manifestou sua preocupação sobre 
a dívida com o BEC, informando que a FAEC 
está com o propósito de levar ao Governa-
dor,Camilo Santana, para que ele abrace  
também, a renegociação do BEC, da mesma 

forma que está hoje a do Banco do Brasil e do 
Banco do Nordeste. Esse é um compromisso 
que a FAEC faz hoje com todos vocês, disse 
ele.  O Presidente do Sindicato Rural do Cra-
to,  Fernando Fernandes (Bartô),  agradeceu 
a todos pela presença ao Agropactop  e em 
especial ao Presidente  Flávio Saboya , por 
abraçar a causa dos produtores, por todos 
os Presidentes de Sindicatos serem chama-
dos para discutirem sobre a problemática do 
Estado. Nós “reconhecemos que a lideran-
ça feita pelo Senhor é muito representativa 
para a classe e a  CNA., disse Bartô.   No final 
alertou que os produtores fiquem atentos,  
junto aos  agentes financeiros, na hora da re-
negociação de suas dividas

ASSISTENCIA TÉCNICA E GERENCIAL

Carlos Alberto Brasil Sobrinho iniciou sua 
fala com uma frase: “quem não mede, não 
controla, quem não controla, não gerencia, 
quem não gerencia, não evoluiu. Ele expli-
cou que eram as práticas de administração e 
o que a agricultura tinha a ver com a admi-
nistração? Destacou a importância do Censo 
Agropecuário, que ocorreu em 2010, e da 
importância do programa Sertão Empreen-
dedor, que visa promover a competitividade 
e a sustentabilidade dos empreendimentos 
rurais no semiárido cearense através do fo-
mento à inovação, ao empreendedorismo e a 
difusão das tecnologias sociais, de produção, 
de gestão e boas práticas de convivência com 
o semiárido. Sobre as  metas alcançadas em 
2015 pelo programa, explicou que o objetivo 
da Assistência Técnica e Gerencial – ATEG é 
estabelecer e implantar um modelo de ges-
tão e operação de assistência técnica conti-
nuadas baseadas no mérito aos produtores 
das classes “C”e “D/E”, que englobe todos os 
processos da cadeia produtiva da proprieda-

de, possibilitando a realização de ações efeti-
vas nas áreas econômica, social e ambiental, 
e os processos de gestão do negócio, visando 
proporcionar a evolução socioeconômica, da 
família e da comunidade.

OS 5 PASSOS PARA A ATEG

1º diagnóstico produtivo individualizado, 
2º planejamento estratégico, 3º adequação 
tecnológica, 4º capacitação profissional com-
plementar e 5º avaliação sistemática de re-
sultados; Mas para que os resultados possam 
ser alcançados se faz necessário que o fluxo 
da comunicação ocorra de forma sistêmica e 
continuada, e encerrou a sua fala com a fra-
se: “quem não mede, não controla, quem não 
controla, não gerencia, quem não gerencia, 
não Evolui”.

Renegociação Dívidas Rurais

Edvaldo Santos Brito, assessor da CNA/
FAEC abordou  o tema: Renegociação de Dí-
vidas Rurais, entenda a Medida Provisória nº 
733 e  iniciou sua fala ressaltando  que essa 
MP foi uma conquista dos Presidentes de Fe-
derações do Nordeste e da CNA. Tudo iniciou 
com a demanda do Cirilo Vidal, Presidente do 
Sindicato Rural de Quixeramobim, que inquie-
to com a Lei nº 2.844, que autorizava a rene-
gociação de dívidas e liquidação, até 31 de 
dezembro de 2015 e operações contratadas 
até R$ 200 mil, desde que financiadas até 31 
de dezembro de 2006. Através dessa inquie-
tação se chegou ao Senado e a MP 733 foi 
promulgada e que promete resolve até 90% 
dos problemas de endividamento do nordes-
te, pois antes da Medida Provisória de nº 733, 
os prazos para renegociação das dívidas en-
cerrava-se em dezembro de 2015 e que esta-
vam suspensos o encaminhamento de novas 
cobranças Judiciais até 31/12/2016, seguindo 
normal as execuções em curso, foi o que pro-
pôs a MP 707/2015, que não criou qualquer 
mecanismo de renegociação.

Como  a nova MP proibiu o encaminha-
mento de novas cobranças Judiciais até a data 
de 31/12/2017,  reabriu o prazo para que os 
produtores possam liquidar ou renegociar 
suas dívidas até 31de dezembro de 2017. Ed-
valdo explicou  em detalhes como ficou a MP 
733 que modificou a apuração do Saldo Deve-
dor; Autorizando negociação dívidas DAU; In-
clusão das Agroindústrias; Excedente R$ 200 
mil; as Operações Contratadas entre 2012 a 
2015;Dispensa do pagamento dos honorários 
advocatícios; Suspensão das Execuções Judi-
ciais; Enquadramento das dívidas repactua-
das na lei 12.716/2012 e ou 12.844/2013.
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CEARÁ

AGROPACTO DISCUTE CRISE HÍDRICA E APONTA SUGESTÕES PARA MANTER 
AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS

Um planejamento para o uso da água 
pelo setor agropecuário, produção 

medida pelo consumo da água, introdução do 
seguro-seca, manter o Pacto das Águas com o 
setor produtivo, fazer o reuso das águas, e a 
utilização de poços para uso da agropecuária, 
foram algumas das medidas sugeridas ontem 
pelos participantes do Pacto de Cooperação 
da Agropecuária Cearense –AGROPACTO, que 
discutiu a crise hídrica e as atividades agrope-
cuárias, com o Secretário de Recursos Hídri-
cos do Estado, Francisco José Coelho Teixeira. 
Na Reunião ocorrida no auditório do Sistema 
FAEC/SENAR-AR/CE, o Presidente da Federa-
ção da Agricultura e Pecuária do Estado do Ce-
ará - FAEC e Coordenador do Agropacto, Flávio 
Saboya, disse que o setor está “desmantela-
do”. Algumas empresas que se instalaram aqui 
estão desestimuladas e já procuram outros 
estados. A situação é preocupante para o se-
tor produtivo que já teve reduzido em muitos 
casos tendo sofrido corte da água para irriga-
ção, como o que vem acontecendo na região 
do Jaguaribe. 

Para Flávio Saboya, a solução para a falta da 
água é o Seguro-Seca que cobriria os custos, 
isso daria condições as empresas de sobrevi-
verem. O secretário Francisco Teixeira acha 
que o Seguro-Seca é algo que deve ser criado, 
mas precisa estar embutido no custo da água, 
a exemplo do seguro safra onde Estado, União 
e Agricultores participam da sua composição. 
Um outro ponto que o presidente da FAEC de-

fende é a continuação e até expansão do Pacto 
das Águas para outras regiões do Estado  , um 
instrumento proposto pela FAEC, desde 2015, 
para alocação de água nos açudes e vales pe-
renizados, onde são definidas as vazões para 
liberação pelos Comitês de Bacias Hidrográfi-
cas e pelas Comissões Gestoras, com a parti-
cipação das instituições envolvidas no Pacto, 
bem como, os usuários de água, e as institui-
ções públicas e privadas com interesse nessa 
questão.

Na reunião o secretário Francisco Teixeira 
apresentou as Propostas do Estado do Ceará 
que foram recentemente apresentadas ao 
Presidente da República Michel Temer, onde 
a situação hídrica está abaixo dos 12%, com o 
nível dos reservatórios baixando a cada dia, o 
que mostra a severidade da seca que já se ar-
rasta a cinco anos e nos deixa com uma reserva 
de apenas 4 bilhões de m³ d’água. Estamos tra-
balhando muito para garantir o abastecimento 
humano, já implantamos 800 km de adutoras 
rápidas e construímos mais de 1.500 poços e 
250 chafarizes, disse o Secretário. Segundo 
ele, somente no governo Camilo Santana já 
foram investidos R$ 185 milhões em infraes-
trutura hídrica e ações de otimização.   

Ele apresentou como uma das soluções a 
conclusão imediata do trecho de transposição 
do Rio São Francisco que está parado, devido a 
construtora ter abandonado a obra.  Falta me-
nos de 10% da obra entre os estados de Per-
nambuco e Ceará para que as águas do velho 

Chico cheguem ao nosso Estado, disse o Secre-
tário, acreditado que a conclusão se dará em 
janeiro de 2017.

Pensando no futuro, o secretário da SRH 
informou que foi feito um estudo do potencial 
aquífero das Dunas para atender ao Porto do 
Pecém, com cerca de 200 poços e a utilização 
de painéis solares. A CAGECE está por outro 
lado agilizando os projetos de reuso da água 
pela indústria e condomínios, mas estamos com 
muitos empecilhos para avançar diante da atu-
al Crise financeira, que exige contrapartida dos 
governos e da iniciativa privada. Segundo ele, a 
COGERH contratou uma empresa para avançar 
no modelo de outorga e tarifa de água para agri-
cultura, com eficiência de uso em torno de 90%, 
de tal forma que as empresas que precisarem in-
vestir ou continuar investindo na irrigação, terão 
que adotar novos modelos.  

Sobre a utilização de poços profundos para 
utilização na agropecuária, o secretário  disse 
que é necessário percorrer um caminho que en-
volve inclusive mudanças na legislação atual que 
não permite ao governo perfurar poços em áre-
as privadas, mas sugeriu uma linha de financia-
mento dos bancos para as empresas privadas.

“A seca nos demonstra que temos que nos 
reprogramar e aprender a conviver com ela para 
continuar produzindo, finalizou o Secretário”.

DEBATES

Seguiu-se a exposição do Secretário, os de-
bates onde foram apresentadas várias sugestões 
com a participação do Secretário Adjunto da 
Secretaria da Agricultura, Aquicultura e Pesca, 
Euvaldo Bringel, do deputado federal Raimundo 
Gomes de Matos, da Comissão de Agropecuária 
da Câmara Federal, do deputado estadual Carlos 
Matos, da Comissão de Agropecuária da Assem-
bleia Legislativa, do Superintendente da Conab, 
Joaquim Florêncio, do Prefeito de Jaguaribara, 
Francini Guedes, do diretor de agronegócio da 
Adece, Silvio Carlos e do Superintendente do  
SENAR-CE, Paulo Helder Braga. Participaram 
ainda, diversos produtores e dirigentes de Ins-
tituições. 

CEARÁ TEM 20 AÇUDES SECOS E 44 ATINGIRAM O VOLUME MORTO

O total de água que ainda resta nos 153 
açudes monitorados pela Cogerh atin-

giu o volume de 2,18 bi de m³, o que represen-
ta 11,7%. As bacias do Coreaú (41,54%), Litoral 
(41,26%) e Alto Jaguaribe (28,11%) se encon-

tram na melhor situação. No outro extremo 
estão as bacias do Baixo Jaguaribe (0,25%), do 
Banabuiú (2,79%) e do Curu (2,64%), com os 
menores volumes. Sete açudes já sangraram 
neste ano. 20 açudes estão secos, 44 atingiram 
o volume morto.

AÇÕES DO  PLANO DE  SEGURANÇA HÍDRICA 
APRESENTADAS PELO GOV. CAMILLO SANTANA

1 – Reforço no combate as perdas
2 – Perfuração de poços em prédios públicos e 
áreas de abastecimento crítico

3 – Perfuração de Poços no Pecém
4 – Aproveitamento do Sistema Hídrico do Cauípe
5 – Aproveitamento do Açude Maranguapinho
6 – Sistema de reuso da lavagem dos filtros da 
ETA Gavião
7 – Implantação dos sistemas de captação pres-
surizada no Gavião
8 – Adutora de água tratada para reforço do 
abastecimento de Aquiraz
9 – Revisão da tarifa de contingência
10 – Redução da oferta de água em 20% para as 
indústrias da Região Metropolitana
11 – Plano de comunicação (ação extra)

8     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

Secretário Fco. Teixeira apresenta propostas no AGROPACTO



Julho 2016 |     9

MISSÃO TÉCNICA DO SISTEMA FAEC/SENAR PARTICIPA DE 
DIA DE CAMPO NO ESTADO DA PARAÍBA

O Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural – SENAR-AR/CE, atra-

vés do Programa Sertão Empreendedor, 
realizou no período de 14 a 16/07/16 
uma missão técnica para a Fazenda Car-
naúba, município de Taperoá, na Paraíba.

A referida caravana foi composta de 
38 pessoas, com a participação dos Sin-
dicatos de Ibaretama, de Quixadá, de So-
bral, de Coreaú, de Granja, de Crateús, de 
Jaguaribe, de Cascavel e de Cedro, com a 
participação de alguns produtores rurais 
dos municípios atendidos pelo referido 
programa, além dos técnicos do SENAR
-AR/CE, Sérgio Oliveira da Silva, Jorge 
José Prado Gondim de Oliveira, Carolina 
Barroso Machado e Lauro Ramos Torres 
de Melo Filho.

O Dia D da Fazenda Carnaúba está na 
sua 3ª edição, onde ocorre a maior ex-
posição de Caprinos e Ovinos Nativos do 
Brasil. Durante o evento houve ordenha 
pública de vacas da raça Guzerá e Sindi e 
de gado pé duro, além dos Caprinos das 
raças: Parda Sertaneja, Moxotó, Graúna, 

Serrana Azul, Repartida, Canindé, Maro-
ta, Murciana (pretas e caobas) e Biritinga. 
Exposição dos Ovinos das Raças: Barriga 
Negra, Cariri, Morada Nova, Jaguaribe, 
Cara Curtas, Santa Inês, Somalis, dentre 
outras.

A programação foi composta por pa-
lestra sobre palma adensada, visita téc-
nica ao palmal, palestra sobre forrageiras 
nativas, artesanato de couro, de barro, 
madeira e de ferro, queijos finos de leite 
de cabra, geleias.

Ressalta-se ainda, que foi nesta Fa-
zenda que o proprietário Manoel Dantas 
Vilar Filho, mais conhecido como Maneli-
to Dantas, em sociedade com seu primo
-irmão, o saudoso escritor e dramaturgo 
Ariano Suassuna, aprenderam a lidar 
com tudo o que envolve o solo e vegeta-
ção para sobrevivência ao longo da seca 
e iniciaram não somente a criação de ca-
bras, bem como desenvolveram, através 
de estudos, técnicas de cultivo de plantas 
nativas e seleção de animais adaptados à 
região.

SENAR-CE PARTICIPA DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CONTABILIDADE

O Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural - SENAR Administra-

ção Central, em parceria com a Adminis-
tração Regional do Ceará, participarão 
com um estande  no 20º Congresso Bra-
sileiro  de Contabilidade (CBC), que será 
realizado em Fortaleza-CE, de 11 a 14 
de setembro, no  Centro de Eventos do 
Ceará. O tema do Congresso será Conta-
bilidade: Transparência para o Controle 
Social, um tema  dos  mais oportunos, 
na avaliaçāo do Presidente do Conselho 
Administrativo do SENAR-CE e Presiden-
te da Federação da Agricultura e Pecuá-
ria do Estado do Ceará, Flávio Viriato de 
Saboya Neto.

O objetivo é promover o intercâmbio 
de  produtos  e Serviços e, ainda, opor-
tunidades aos participantes  de acesso  
ao que há de mais moderno no cenário 
da contabilidade brasileira. Durante o 
Congresso serāo realizados vários pai-
néis, fóruns e workshop, e um deles, 
destacará a Gestāo do Agronegócio em 
tempo de valor justo. A palestra magna 
será com o tema “Ética e Transparência 
nas Relações Institucionais”.

Segundo a Coordenadora do Núcleo 
de Arrecadação do SENAR-CE, Ivoni-
sa Holanda, o SENAR vai aproveitar o 
congresso para firmar cada vez mais a 
parceira institucional com o Conselho, e 
divulgar o trabalho que é feito junto a 
classe contábil na orientação da aplica-
ção da legislação pertinente a contribui-
ção devida ao SENAR.

No estande do Senar serão feitas pa-
lestras aos contadores que visitarem o 
local e serão distribuído kits com o ma-
terial de orientação.

CNA JOVEM PARTICIPA 
DE NOVA CAPACITAÇÃO  
EM BRASÍLIA

Os quatro participantes selecionados 
pelo Programa CNA Jovem 2016 no 

Ceará, Talitha Thabata, Ednael Macedo,  
Renan Saraiva e GiovaniRodrigues (foto), 
participaram nos dias 08, 09 e 10 de julho, 
em Brasília, de uma nova capacitação na 
CNA para o Programa CNA Jovem, com o 
objetivo de discutir as ações de continuida-
de do Programa.

O encontro de Brasília reuniu jovens se-
lecionados de todas as regiões do país para 
participarem da etapa nacional. No roteiro 
estão programadoa 4 encontros presenci-
ais entre os dias, 04/07 a 27/11. Após os 
encontros nacionais, serão divulgados os 
jovens vencedores do Programa CNA Jo-
vem Nacional.



II ENCONTRO SINDICAL DEBATE INOVAÇÃO

O Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural – SENAR-CE realizou no 

dia 21/06, o II Encontro Sindical Rural, du-
rante a XX Edição do Pecnordeste. O en-
contro aconteceu no 2º piso, Mezanino II, 
e contou com a presença de 55 lideranças 
sindicais. Na  abertura  o  Presidente da 
Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Ceará, Flávio Saboya e o  Supe-
rintendente do SENAR-CE, Paulo Helder 
de Alencar Braga, apresentaram as boas 
vindas. O evento contou com a participa-
ção dos palestrantes Ademar dos Anjos e 
Claudinei Rigonato, assessores técnicos 
do SENAR nacional, que falaram sobre o 
Programa de Regularidade Sindical e Ino-
vação  Sindical, seguindo-se um debate 
sobre os  dois temas. Os Coordenadores 
do Programa Sindicato Forte no Ceará, 
Victor Soares e Davi Garcez, bem como a 
Chefe  do Departamento  Sindical, Nilza 
Luna, acompanharam de perto  o Encon-
tro  e a agenda de execução das ações do 
Sindicato  Forte no Estado.  

O SENAR e a FAEC, estão preocupados 
com a capacitação dos presidentes sin-
dicais, com os produtores rurais e com a 
sustentabilidade sindical, que depende 
do apoio de todos e do contato com o pú-
blico, afirmou Flávio Saboya, Presidente 
da  FAEC. Na ocasião foram apresentados 
programas voltados para a regularidade 
sindical, estruturação sindical, comu-
nicação sindical, o apoio da CNA, junto 
ao Ministério do Trabalho, atuação do 
Departamento Sindical da CNA junto às 
Federaçoes  e Sindicatos Rurais e as par-
cerias com o Senar.

Segundo Ademar dos Anjos, consultor 
da CNA, os sindicatos dos Nordeste pas-
sam por dificuldades em diversos aspec-
tos de uma maneira geral, sendo  possível 
corrigi-los, mas que é preciso  ter lideran-
ça, e exercê-la no seu município para que 
as coisas aconteçam, além de conhecer, 
entender e diagnosticar o que é impor-
tante. Para isso, precisamos de lideranças 
fortes e de um planejamento bem feito, 
afirmou ele. Na sua visão os sindicatos 

“existem para levar aos produtores rurais 
meios de se organizarem gerencialmen-
te, sem esquecer da importância do pla-
nejamento estratégico. 

FINALISTAS DO CNA JOVEM
 

Além de presidentes de  sindicatos 
rurais, os  quatro finalistas da última edi-
ção do Programa CNA  Jovem , tiveram a 
oportunidade de apresentar seus proje-
tos para o público presente: 1º - Produ-
ção de farelo de palma forrageira garan-
tindo a segurança alimentar e hídrica no 
semiárido;  2º - Agroempreendedor - pro-
grama de formação inicial em empreen-
dedorismo e agronegócio; 3º - Sistema 
de acompanhamento de projetos rurais e 
4º - um curso de Desenvolvimento Sus-
tentável da água em propriedades rurais, 
apresentados respectivamente por Gio-
vani Rodrigues, Ednael Macedo, Talitha 
Tabatha e Renan Saraiva.
   No final do encontro o Presidente da 
FAEC, Flavio Saboya lançou um desafio 
aos presidentes de sindicatos para que 
procurem cumprir as metas previstas 
no programa Sindicato Forte  no prazo 
de um ano. O Superintendente do Se-
nar-Ce, Paulo Helder Braga, agradeceu a 
presença e solicitou, também, o empe-
nho de todos na execução  das atividades 
planejadas, oferecendo o brinde de uma 
caneta e um chapéu aos presidentes, 
num ambiente de muita confraternização 
e alegria, seguindo-se uma foto coletiva 
dos presentes.

PRESIDENTES DE SINDICATOS OPINAM

Encontro como esse deve 
acontecer pelo menos duas ve-
zes ao ano, nós  sentimos ne-
cessidade de  atualização  cons-
tantemente, para enfrentar os 
problemas e as necessidades 
do produtor rural.Achei muito 
importante a presença dos fina-
listas do Programa CNA Jovem, 
que com certeza vão nos ajudar 
trazendo novos conhecimen-
tos.  Parabéns ao Sistema FAEC/ 
SENAR e ao setor Sindical.

Alexandre Magnum - Presidente 
do Sindicato Rural de Marco

João Ossian Dias - Presidente do  
Sindicato Rural de Morrinhos

Eleneide Torres - Presidente do  
Sindicato Rural de Barreira

Sou o presidente de Sindi-
cato mais antigo, achei muito 
importante a presença dos 
finalistas do Programa CNA 
Jovem no Encontro Sindical, 
pois trouxeram novos ensina-
mentos para nós presidentes. 
Essa mistura tem que dá certo, 
e vai com certeza trazer muitos 
benefícios para todos nós.

Esse Encontro Sindical foi 
muito importante, pois trouxe 
várias informações e tirou nos-
sas dúvidas. No nosso Sindicato 
estamos executando os Pro-
gramas Sindicato Forte, Sertão 
Empreendedor, Inclusão Digital, 
Pronatec, Útero é Vida, AGRI-
NHO. Nós temos muita procura 
na Região, pelos programas Úte-
ro é Vida e Novembro Azul.

Marcílio Tavares - Presidente do  
Sindicato Rural de Aurora

O PECNORDESTE e este encontro dos 
dirigentes sindicais  incentiva muito os 
produtores e traz novos conhecimentos, 
para  que as lideranças possam transmi-
tir aos produtores. Em nosso Sindicato já 
executamos diversos programas, como 
o Inclusão Digital, Orientações sobre o 
CAR, Ofertamos cursos do Pronatec, e  
sempre estamos procurando oferecer 
cursos de capacitação dos programas de 
Formação Profisional e Promoção Social, 
do Senar.

Dirigentes do Sistema FAEC/SENAR e palestrantes do Encontro 
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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) 99961.4911/ (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) 99652.5699/ (85) 99468.9888

BEBErIBE rOdrIgO dIógENEs PINHEIrO (85) 99137.3393/ (85) 99124.8288 

CasCavEl PaUlO HEldEr dE alENCar 
Braga FIlHO (85) 99114.8621/ (85) 99933.0204

lIMOEIrO dO NOrTE lUIZ MENdEs 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) 3665.1586

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) 99239.1527/ (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) 99230.6028 

LAVRAS DA MANGA-
BEIRA 

dOrIMEdONTE TEIXEIra 
FErrEr FIlHO 

(88) 99963.7449/  
(88) 99263.8063

MIlagrEs FraNCIsCO WIlTON FUrTa-
dO alvEs

(88) 99999.1562/  
(88) 99469.0241

MAURITI JOSÉ ARTÁLIO BARROSO LEITE (88) 99998.1918 

LUIZ MENDES DE SOUSA 
ANDRADE

LITORAL LESTE / BAIXO JA-
GUARIBE (88) 99958.8000

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) 99137.3393 

MaraNgUaPE EdUardO PEIXOTO rOla 
FErrEIra (85) 98879.8949/ (85) 99124.2945

JagUarIBE aNTÔNIO CarlOs dE FrEITas (88) 99742.0403/ (88) 99468.9765

SENAR ACRESCENTA MAIS UM CURSO EM 
SEU PORTFÓLIO DE CURSOS

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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O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -  
SENAR-CE realizou um Treinamento sobre Doma 

Racional em Equinos, uma nova ação da área de Formação 
Profissional Rural - FPR. O objetivo é capacitar os instrutores 
do quadro da Regional do Ceará para em seguida oferecer 
no portfólio de treinamentos, cursos e oficinas, informou o 
Coordenador Técnico, Eduardo  Queiroz, adiantando que a 
demanda por este tipo de curso cresceu logo Após a exposi-
ção de cavalos Quarto de Milha no PECNORDESTE, e o cres-
cimento das atividades equestres no Estado. 

O curso começou dia 05 de julho e finalizou no dia 09, 
capacitando 12 treinados entre instrutores e colaboradores.
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DIA DO AGRICULTOR
MESA DE PRODUTOS AGROPECU-
ÁRIOS ENTRA PARA O GUINNESS

AGROPACTO DISCUTE ROTULA-
GEM DE PRODUTOS AGRÍCOLAS  
COM USO DE  AGROTÓXICOS

A rotulagem para produtos agrícolas pro-
duzidos com o uso de agrotóxicos, foi motivo 
de debate durante reunião do AGROPACTO, 
realizada no dia 28 de junho. O palestrante 
do encontro foi o Coordenador de Tecnologia 
da Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), Reginaldo Lopes Minaré. Segun-
do ele, essa rotulagem pode trazer alguns pro-
blemas, um deles é do ponto de vista constitu-
cional, pois já existe uma lei que regulamenta 
os agrotóxicos, o outro é de aplicabilidade da 
lei, principalmente, no tocante a produtos 
que chegam no mercado local originário de 
outros estados e até de outros países.

AUDITOR FISCAL DO CEARÁ PARTI-
CIPA DE VIDEOCONFERÊNCIA NO 
SENAR  NACIONAL

SENAR ENCERRA INSCRIÇÕES 
PARA 3ª TURMA DO CURSO TÉC-
NICO EM AGRONEGÓCIO

Atendendo a convite do Depar-
tamento Administrativo Financeiro do 
Serviço Nacional de Aprendizagem - SE-
NAR - Administração Central, com  sede 
em Brasília, o Auditor Fiscal aposentado 
da Receita Federal do Ceará e professor 
universitário, Gilson Fernando Ferreira 
de Menezes, participou, no último dia 
20, como palestrante da videoconferên-
cia com o tema  “Considerações sobre 
a  agroindústria da avicultura e da carci-
nicultura, no âmbito da legislação previ-
denciária na área rural e da Contribuição  
destinada ao SENAR”. Segundo a Coor-
denadora do Núcleo de Arrecadação do 
Senar-CE, a técnica  Ivonisa Holanda, a 
videoconferência  teve a participação  de 
24 Estados e foi considerada como uma 
das  mais importantes e  esclarecedoras.

As inscrições para a 3ª turma do Curso 
Técnico em Agronegócio do SENAR 

encerraram-se na sexta-feira, dia 29/07. Ago-
ra os candidatos sofrem com a expectativa 
sobre o resultado, e com razão. Pois, apesar 
do número de vagas ser menor do que as edi-
ções anteriores, a concorrência é grande. As 
provas, realizadas individualmente nos polos, 
foram até sexta-feira, 29/07. O gabarito preli-
minar já disponivel no site http://www.senar.
org.br/etec/ a partir da segunda-feira, 1º de 
agosto. O resultado oficial  sai no dia 4/08.

Essa, será a terceira turma para os dois 
polos, e nesta edição foram concedidas 50 va-
gas distribuídas entre os polos de Cascavel e 
Fortaleza, 25 vagas para cada um. No total, o 
SENAR-CE, já conta com cerca de 200 alunos 
matriculados no Curso Técnico e a tendência 
é aumentar ainda mais.

O Presidente da FAEC, Flávio Saboya, 
acompanhado do assessor especial da CNA, 
Edvaldo Brito, do Presidente do Sistema FAE-
PA/SENAR-PB, Mário Borba, do Deputado Fe-
deral, Raimundo Gomes de Matos, Senador 
Eunício Oliveira e do presidente do Sindicato 
Rural de Quixeramobim, Cirilo Vidal e outras 

lideranças rurais, participaram no dia 14/06, 
no Palácio do Planalto, em Brasília, da sole-
nidade da promulgação da Medida Provisória 
- MP 707/2015, que permite a renegociação 
das dívidas dos produtores rurais em áreas da 
SUDENE. A reunião contou com a presença do 
presidente da República em exercício, Michel 
Temer. A solenidade aconteceu no Palácio do 
Planalto, em Brasília.

A Medida Provisória amplia o prazo até 
31 de dezembro de 2017 para os produtores 
rurais optarem pela liquidação ou pela rene-
gociação de suas dívidas, incluindo aquelas 
acima de R$ 100 mil, independentemente da 
fonte de recursos.

A Agropecuária brasileira quebra re-
cordes todos os dias. E neste 28 de julho, 
Dia do Agricultor, o Brasil quebra mais 
um recorde: o maior mostruário de fru-
tas do mundo, chancelado pelo Guinness 
Book.   O Sistema CNA/SENAR, com a co-
laboração das Federações de Agricultura 
dos Estados e a doação de produtores de 
todo o Brasil, montou uma grande mesa 
de produtos agropecuários na Esplanada 

Foi lançado no dia 
22 de junho o Canal 
do Produtor TV, mais 
uma ferramenta de 
educação e inovação 
a distância. A iniciati-

va é da Confederação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil (CNA) e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR). A programação  
vai ao ar de segunda  a sexta- feira, de 6h às 
12h, seis horas de  muita informação, análise, 
participação das federações, sindicatos e pro-
dutores rurais.

Para sintonizar o Canal Rural X e assistir à 
programação do Canal do Produtor TV, o re-
ceptor digital da antena parabólica deve ser 
apontado para o Satélite C2. A sintonia pode 
ser feita em busca automática, atualizando os 
canais do aparelho de TV para incluir e gravar 
na lista o Canal Rural X. Na opção de sintoni-
zação manual, o aparelho deve ser colocado 
na polarização vertical, utilizando a frequên-
cia 03652 e Symbol Rate 03000. O Canal do 
Produtor TV também poderá ser acessado na 
internet em:

 www.canaldoprodutor.tv.br

PRESIDENTE DA FAEC PARTICIPA DA EDIÇÃO DA MP 707

dos Ministérios, em Brasília - DF. Com 
240 metros de comprimento e 1,60m 
de largura, a estrutura foi coberta por 
18.805,84 kg de frutas e outras toneladas 
de alimentos. Uma mesa gigante, fruto 
do trabalho de milhões de brasileiros.  
Para marcar o recorde, o Sistema CNA/
SENAR lançou uma página especial com 
um documento que reúne as 10 medi-
das para garantir o crescimento e forta-
lecimento da agropecuária e que foram 
entregues pelo Presidente da CNA, João 

Martins da Silva Júnior, ao Presidente da 
República em exercicio,  Michel Temmer.


