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Publicação na íntegra a carta/PRESI 
N 075/2016, encaminhada pelo presi-

dente da FAEC ai Ministro do MAPA 

Fortaleza, 20 de setembro de 2016

Ao Excelentíssimo Senhor
Doutor BLAIRO MAGGI
Ministro de Estado da Agricultura,     

Pecuária e Abastecimento – MAPA
BRASÍLIA-DF

Senhor Ministro,

O dilema vivenciado, no momento, 
pelas Federações de Agricultura e Pecu-
ária do Nordeste, é explicar e justificar 
aos produtores de leite a Instrução Nor-
mativa Nº 26/2016, desse Ministério, que 
autoriza a indústria nordestina de leite, a 
hidratação de leite em pó (importado) 
para, inacreditavelmente, viabilizar leite 
longa vida.

Essa permissão da Secretaria de Polí-
ticas Agrícolas, já devidamente questio-
nada pelo Ofício 313/2016-CNA, a Sua 
Excelência o Senhor Presidente Temer, 
poderá produzir reflexos irremediáveis 
ao segmento produtivo de leite, inicial-
mente no nordeste e, em seguida em 
toda a cadeia produtiva do leite no Brasil, 
não esquecendo, também, a reação do 
consumidor cativo do longa vida.

É lógico que o leite em pó subsidia-
do e importado produzirá, em escala, 
diversos problemas, já que as indústrias 
nordestinas optarão por esse leite em pó 
importado em detrimento ao oferecido 

pelo produtor nordestino, responsável 
pelo esforço hercúleo de produção, face 
aos cinco anos consecutivos de secas e, 
ainda, submetidos a preços inferiores à 
média nacional.

Com certeza, a lamentável Porta-
ria abrirá, também, o precendente que 
permitirá que a indústria nordestina de 
laticínios comercialize leite longa vida 
hidratado para outras regiões do Brasil, 
inviabilizando, consequentemente, as 
indústrias daquelas regiões com reflexos 
danosos, em escala, em toda a cadeia 
produtiva do leite no Brasil.

Lamentavelmente, até a presente 
data, não temos uma posição oficial 
desse Ministério quanto à solicitação 
unânime das Federações do Nordeste, 
representadas pelo supracitado ofício da 
Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil – CNA, quando solicitou a revo-
gação da malfadada Portaria.

Senhor Ministro, Vossa Excelência é 
antes de tudo um produtor rural e sabe 
que falamos em nome de milhares de 
pequenos e médios produtores do Ceará 
que, invariavelmente, pagarão por essa 
inaceitável Instrução Normativa nº 26.

Também, na qualidade de Presidente 
da Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado do Ceará – FAEC e pequeno 
produtor rural de leite, pela primeira vez, 
assistimos a uma decisão do MAPA - Casa 
dos produtores - na adoção de uma me-
dida, contra seu público preferencial.

Certamente, mais cedo do que pensa-
mos, também os produtores das demais 
regiões do Brasil pressionarão esse Mi-
nistério, face as prejudiciais consequên-
cias dessa hidratação. 

Pessoalmente, já procuramos e tive-
mos, com o apoio da CNA, duas reuniões 
com a Secretaria de Políticas Agrícolas, 
desse Ministério sobre o assunto. 

Ficamos, contudo, no aguardo de uma 
rápida posição que se traduza na revoga-
ção da citada Portaria.

Na certeza de contar com o vosso 
apoio, colocamo-nos à disposição desse 
Ministério, subscrevendo-nos respeitosa-
mente,
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Cerca de cem bovinocultores de leite 
dos municípios de Alto Santo, Irace-

ma, Limoeiro do Norte, Morada Nova e 
São João do Jaguaribe e diversos represen-
tantes de entidades cearenses do segmen-
to agropecuário reuniram-se,  no dia 6 de 
setembro, para participar da Oficina de 
Validação do Plano de Ação Territorial da 
região do Médio e Baixo Jaguaribe, promo-
vida pelo Banco do Nordeste, no auditório 
do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Limoeiro 
do Norte.
          A gerente de Desenvolvimento Ter-
ritorial da Superintendência Estadual do 
Ceará, Francisca Jeânia Rogério Gomes, 
apresentou aos bovinocultores de leite pre-
sentes no evento as iniciativas do Plano de 
Ação, criado com o objetivo de aumentar 
em 30% a eficiência da produção de leite de 
170 bovinocultores da região.

PARCERIA COM A FAEC/SENAR

           O plano, a ser executado pelo Comitê 
Gestor Territorial, formado por produtores 
e entidades dos cinco municípios envolvi-
dos, é uma das etapas da nova Política de 
Desenvolvimento Territorial do Banco do 
Nordeste e envolverá atividades de capaci-
tação, pesquisa de campo, assistência téc-
nica, estratégias de mercado e segurança 
alimentar animal.
         Entre os bovinocultores presentes, Moi-
sés Maia de Andrade narrou sua história 
como produtor e destacou a importância da 
assistência técnica para crescer como bovi-
nocultor. “Nós, bovinocultores de leite, te-
mos que aproveitar o que a nossa terra tem, 
temos que plantar palma, plantar sogro e 

temos que ter assistência técnica. Nós temos 
que aceitar a realidade: tecnologia e infor-
mação são fundamentais. Sem assistência 
técnica é difícil vencer”, ressaltou Moisés.
Dentro desse contexto, através de um Acor-
do de Cooperação Técnica entre o Banco 
do Nordeste, a Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC) e 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Ru-
ral (Senar-CE), programas de capacitação 
tecnológica e gerencial beneficiarão os 
produtores de leite da região. O acordo foi 
assinado durante o evento pelo superin-
tendente estadual do Banco do Nordeste 
no Ceará, João Robério Pereira de Messias, 
pelo presidente da FAEC, Flávio Viriato de 
Saboya Neto, e pelo superintendente do 
Senar-CE, Paulo Helder Braga.
            O presidente da FAEC, Flávio Viriato 
de Saboya Neto, ressaltou que, além da as-
sistência técnica, outro aspecto importante 
do Plano de Ação é a reserva estratégica 
alimentar dos rebanhos. “Nós temos que 
agir como uma nova geração de produto-
res: os que guardam comida. Todos os pro-
dutores do semiárido têm que criar esse 

hábito. Numa região como a nossa não te-
mos como produzir sem essa reserva estra-
tégica alimentar” alertou. E mostrou-se ani-
mado com as perspectivas futuras: “Eu saio 
dessa reunião muito entusiasmado, porque 
eu senti, pelo depoimento dos produtores, 
que eles estão determinados e empenhados 
em levar esse projeto à frente”, disse Flávio.
           O superintendente estadual do Ban-
co do Nordeste, João Robério Pereira de 
Messias, destacou o papel do agente de 
desenvolvimento do Banco na iniciativa. 
“Há dezoito anos, o banco criou a figura 
do agente de desenvolvimento. O trabalho 
desse agente vem se modificando e procu-
rando se modernizar. Atualmente, o papel 
do agente foi reformulado que tem a fun-
ção de se integrar com as atividades produ-
tivas da região, de identificar e analisar ne-
cessidades, e de, junto às outras entidades, 
propor esse plano de ação”, afirmou.

PARCEIROS 

       São parceiros do Banco do Nordes-
te no projeto piloto de Desenvolvimento 
Territorial, além do IFCE, FAEC, SENAR, 
secretarias de agricultura dos cinco mu-
nicípios, o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Fe-
deração dos Trabalhadores Rurais Agricul-
tores e Agricultoras Familiares do Estado 
do Ceará (Fetraece), a Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural do Ceará 
(Ematerce), a Associação de Criadores do 
Baixo Jaguaribe, a Cooperativa de Leite de 
Morada Nova, o Sindicato dos Produtores 
Rurais (Sinrural), o Sindicato de Trabalha-
dores e Trabalhadoras Rurais (STTR), a 
Federação das entidades Organizadas do 
Município de Iracema (Feomi) a Compa-
nhia Brasileira de Lacticínios – Betânia, a 
empresa de ração e equipamentos para or-
denha Milk Max e o Instituto Agropolos.

BOVINOCULTURA DO LEITE É TEMA DE PLANO DE AÇÃO 
DO BNB NO MÉDIO E BAIXO JAGUARIBE

Dirigentes do BNB, FAEC/SENAR e Sebrae-CE participam do evento

Produtores de vários municípios serão beneficiados com esse Plano de Ação
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Desde maio de 2014 , o Estado do Ceará recebeu o reconhecimento 
nacional de área livre de febre aftosa com vacinação pelo Minis-

tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o reconhe-
cimento internacional pela Organização Mundial de Saúde Animal 
(OIE). Esse status permite ao Ceará negociar carne bovina e derivados  
com comunidades federativas e com outros países. A ação conta com 
o apoio de uma equipe de  dedicados profissionais, entre eles, des-
tacamos o veterinário, cuja data foi comemorada dia 9 de Setembro, 
em todo o território  nacional, disse o Presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, Flávio Viriato de Saboya 
Neto, informando que a FAEC  também faz a sua parte nesse trabalho, 
mantendo os produtores esclarecidos sobre a necessidade de manter 
seu rebanho vacinado, sempre colaborando e participando das cam-
panhas desenvolvidas pelo Governo do Ceará. Conforme informou, o 
Estado  possui um rebanho de 2,5 milhões de bovinos. 
                 A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, 
ADAGRI, responsável pelo trabalho , continua alerta com relação a 
vacinação do rebanho e apresentou, no mês de junho de 2016,  os re-
sultados da Campanha de Vacinação da febre aftosa, realizada de  02 
a 31 de maio. A campanha, que contou com o apoio da Secretaria da 
Agricultura, Pesca e Aquicultura,  da EMATERCE, das Secretarias de 
Agricultura municipais e sindicatos rurais, apresentou um resultado 
satisfatório, de acordo com o presidente da Adagri, Augusto júnior. 
“Conseguimos atingir tanto a meta estadual quanto a meta do Minis-
tério da Agricultura”, afirmou o presidente.
                       O Sistema FAEC/SENAR-CE mantém em sua estrutura fun-
cional uma médica veterinária, Carolina Machado  Cunha ,  coorde-
nadora de programas especiais do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural, no Ceará. Confira entrevista especial  onde ela  destaca o papel 
do profissional e fala do seu trabalho. 

 1 - Carolina, dia 9  de setembro é o dia do 
Veterinário, como você  define a profissão? 

9 DE SETEMBRO: DIA DO VETERINÁRIO 
CAROLINA MACHADO DESTACA PAPEL DO PROFISSIONAL

           Muito além de prevenir, controlar, erradicar e tratar doen-
ças, traumatismos ou qualquer outro problema que acometa os 
animais de pequeno e/ou grande porte,  somos responsáveis em 
produzir alimentos de qualidade, de forma sustentável, buscando 
promover a saúde humana. 
Trabalhamos também diretamente com a saúde pública, no estudo 
e pesquisa sobre as zoonoses, seu controle e erradicação,  inspe-
cionamos todos os produtos de origem animal: carne, leite, couro, 
ovos, mel e seus derivados, antes de chegar ás mãos do consumidor. 
           Nossa profissão é indispensável  para o bem estar de seres 
humanos e animais. Atuamos em diversas áreas, tanto na mais ur-
bana capital, com centros de pesquisa de ponta,  quanto naquele 
cantinho mais “caipira”, bem rural, distante dos grandes centros.

2 - Há quanto tempo você trabalha na atividade ? 

Conclui o curso em 2001, pela Universidade Estadual do Ceará e 
desde de então trabalho no que havia escolhido durante a gradua-
ção: bovinocultura leiteira. Logo após a conclusão do curso, fui sele-
cionada pela Universidade da Florida para ser “trainee” em uma das 
maiores propriedades leiteiras do sul da Florida. Lá fiquei  durante  
18 meses. Acabando este  período  fui contratada para trabalhar 
em outra propriedade rural e totalizei dez anos morando fora do 
Brasil, mas sempre trabalhando na área.Retornando ao Brasil,  fui 
contratada pela DANONE  como consultora técnico-gerencial do 
programa EDUCAMPO, onde assistia às empresas rurais parceiras 
da DANONE.  Hoje estou Coordenadora de Programas Especiais 
do SENAR-CE.
 

3 - Como tem sido sua atuação   junto ao público 
do Sistema FAEC / SENAR -CE ?

Fui contratada para coordenar o Programa Leite Legal, em 2013, 
um programa em parceria com o  SEBRAE  e as indústria de laticí-
nios e que tinha como objetivo principal a melhoria da qualidade 
de leite entregue pelo produtor rural, através de aulas práticas e 
teóricas,  consultorias presenciais e consequentemente bonifica-
ção ao produtor rural. Ou seja, o produtor aprendia teoricamente 
o porque de realizar algumas práticas para melhorar a qualidade 
do seu leite produzido, praticava em sala de aula, era acompa-
nhado em sua propriedade pelo instrutor e como a melhoria dos 
índices e aumento na produção, melhoraria o seu ganho final. Co-
ordenei o segmento de Bovinocultura Leiteira do Seminário Nor-
destino de Pecuária-  Pecnordeste-,  nos último dois anos.  
            Assumi a gestão do PRONATEC/SENAR/CE 2015.Somente 
neste ano, foram realizadas 118 turmas, relacionadas à agricultura, 
pecuária, produção alimentícia e empreendedorismo. Foram capa-
citados mais de 2000 alunos em mais de sessenta municípios do 
estado do Ceará. Foi um grande desafio mas, principalmente, uma 
grande satisfação  coordenar um programa deste porte e finalidade.
                 É um aprendizado diário  e uma grande honra  fazer parte 
do sistema  FAEC/SENAR-CE. Embora não esteja  trabalhando di-
retamente no campo,  sinto, através dos nossos instrutores e dos 
depoimentos dos alunos e parceiros, que o nossa missão está sen-
do cumprida. Para os produtores (as)  e trabalhadores(as) rurais 
somos referência de conhecimentos técnicos e práticos no que se 
refere a formação profissional rural e promoção social no campo.

Veterinária Carolina Machado trabalha no Sistema Faec/Senar
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PROGRAMA NEGÓCIO CERTO RURAL  BENEFICIA PRODUTORES 
COM  NOVOS MODELOS DE GESTÃO NA PROPRIEDADE  

Dando continuidade a parceria do Progra-
ma Negócio Certo Rural, executado pela 

Federação da Agricultura e Pecuária do Esta-
do do Ceará, Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural-Senar-CE, e Sebrae-CE, 51 turmas  
de produtores rurais serão atendidas até o 
final  de 2016, com 675  beneficiários,  além 
de suas famílias.
 O Programa   capacita na elabora-
ção de um  plano de negócio  com vistas a 
promover uma melhor gestão rural. O curso 
oferece oito módulos, com um total de 46 
horas/aula e mais  duas  horas de consulto-
ria, sendo uma em sala de aula e outra na 
propriedade. 
 O Negócio Certo vem sendo de-
senvolvido desde 2010, tendo atendido até 
o momento cerca de 250 turmas. Totalizan-
do 3.750 produtores capacitados.
 O coordenador do  Negócio Certo Ru-
ral  junto ao Sistema FAEC/SENAR-CE, Eduardo 
Mello Barroso, informa que  6 turmas já concluí-
ram a capacitação e outras  45 turmas  estão em 
andamento. nas diversas regiões do Estado : Ibia-
paba , Sertão Central, Baixo Jaguaribe, Litoral 
Leste, Litoral Oeste, Norte, Cariri, Centro 
Sul , Inhamus/Crateús, Maciço de Baturité., 
Itapipoca e também na Região Metropolitana 

de Fortaleza. O Programal conta com 15 instru-
tores que foram capacitados através de cursos 
metodológicos oferecidos pelo SENAR Nacio-
nal.
         Segundo o articulador de agronegócio 
do SEBRAE-CE, Paulo Jorge Mendes Leitão, 
esse programa ajuda o produtor no desen-
volvimento do empreendedorismo, além de 
fazer um planejamento eficiente da proprie-
dade rural. Várias propriedades já implanta-
ram negócios inovadores a partir da elabora-
ção do seu plano de negócio

Sobre o Negócio Certo Rural

 O Negócio Certo Rural é um progra-
ma gratuito de capacitação em planejamento 
e administração de pequenos negócios rurais. 
Auxilia os participantes tanto na melhoria de 
negócios existentes como na implantação de 
novas atividades. O objetivo é estimular os 
empreendedores rurais a inovem em produ-
tos e serviços já existentes nas propriedades 
e até mesmo na criação de novas oportunida-
des como, por exemplo, investir no turismo 
rural, um negócio estratégico para o campo.

PRESIDENTE DA FAEC É HOMENAGEADO NA AL

Atendendo a requerimento do 
deputado Carlos Matos, vice

-presidente da Comissão de Agro-
pecuária da Assembleia Legislativa, 
será realizada no dia 6 de outubro 
próximo, às 15 horas, no Plenário 
13 de Maio, da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Ceará,   uma 
sessão  solene para homenagear 
os  28 anos do Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Nordeste, 
onde será prestada uma justa ho-
menagem à criação e à gestão do 
FNE no Estado do Ceará.
       Na ocasião, o presidente da 
Federação da Agricultura e Pecuá-
ria do Estado do Ceará, Flávio Viriato de Saboya Neto será um dos home-
nageados e irá receber a honraria durante a solenidade.
          “Essa  homenagem me engrandece por ser uma iniciativa de um 
parlamentar que representa a Comissão de Agropecuária do Poder Legis-
lativo e que já foi Secretário de Agricultura Irrigada no Ceará,conhecedor 
dos problemas do Nordeste ,  além de  trazer o nome de um programa 
como o FNE, que tem no seu objetivo promover de forma sustentável 
e diferenciada o desenvolvimento do Nordeste”, disse Flávio Saboya .
       O Presidente da FAEC já fêz parte do Conselho Deliberativo  da Sude-
ne - Condel -  representando a Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil - CNA -  onde o FNE tem um estreito relacionamento.
        Durante a solenidade, serão homenageados:Marcos Costa Holanda - 
Presidente do BNB, Carlos Mauro Cabral Benevides - Deputado Federal, 
Firmo Fernandes de Castro - Economista / Ex-Deputado Federal, Jorge 
Alberto Vieira Studart Gomes (Beto Studart) - Presidente da FIEC, Fran-
cisco Freitas Cordeiro - Presidente da FCDL Luiz Gastão Bittencourt da 
Silva - Presidente do Fecomércio

MILHO : FAEC VOLTA A  SOLICITAR MUDANÇAS 
NO PROGRAMA VENDA EM BALCÃO DA CONAB

A propósito da problemática da comercialização do milho do Pro-
grama Venda em Balcão da Companhia Nacional de Abasteci-

mento-CONAB, - a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará-FAEC,através do seu presidente Flávio Viriato de Saboya Neto,  
coordenou a pedido da  Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil- CNA,em Brasília , no dia 26 de agosto próximo passado, uma 
reunião com representantes de vários órgãos, quando  foi apresenta-
da uma proposta de ampliação do atendimento de quatro módulos 
fiscais por produtor , para 15 módulos ,conforme prevê o PRONAMP- 
Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural . Na ocasião 
ficou acordado que num prazo de no máximo 10 (dez) dias a CONAB  
daria uma posição , o que até o final de setembro não aconteceu.
        A reunião contou com a participação do secretário  substituto da 
Secretaria de Política Agrícola do MAPA, Sávio Pereira, do técnico da 
CNA, Joaci Medeiros, dos representantes da Controladoria Geral da União-CJU- 
Leonaro Larossa e Carlos Jesus, do Diretor da Conab, Newton Araújo Júnior. 
        Segundo Flávio Saboya, dados do MAPA indicam que 47,4% dos 
médios produtores rurais  do Brasil encontram-se no  Nordeste e o 
Ceará não foge à regra. Dos 381 mil estabelecimentos rurais do Cea-
rá, somente 0,18% (685  )  são de grandes propriedades e 99,82 % ( 
160.315) pr) são constituídos por pequenos e médias propriedades, 
conforme o ultimo Censo do IBGE (2006). “Isso nos respaldou a pro-
por essa ampliação do atendimento do Programa Venda em Balcão  
da Conab, no Nordeste.   
        Lamentavelmente não tivemos ainda uma resposta em decor-
rência disso, estamos solicitando uma  audiência ao Presidente da 
CONAB, Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra, disse Flávio Saboya. Fi-
nalizando ele informa que apesar da premente necessidade de milho 
pelos pecuaristas, que atravessam cinco anos seguidos de seca , pós 
novo disciplinamento , dos 40.973 produtores adquirentes ativos na 
CONAB-CE,apenas 3.121 inscritos adquiram no Programa Venda em 
Balcão, ou sejam, sobra milho nos postos da CONAB e cresce a pro-
cura e o preço do mercado paralelo, única alternativa para compras pelos 
preteridos, lamentavelmente, nesse momento crucial de secas sucessivas.

Eduardo Mello Barroso, coordenador do Negócio Certo Rural
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Durante a reunião do AGROPACTO, ocorreu o 
lançamento do livro “170 perguntas e res-

postas sobre reflorestamento” de autoria do 
engenheiro agrônomo Chico Rosa,. O evento 
contou com a presença de diversos produtores 
e engenheiros agrônomos, do ex-deputado es-
tadual  Wandely Pedrosa, conselheiro do TCM 
e ex-deputado Manoel Veras, representação do 
SEBRAE, da ADECE, do Banco do Nordeste da 
SEAPA-Secretaria de Agricultura, Aquicultura e 
Pesca, SENAR, FAEC., entre outras instituições 
familiares e amigos do autor.
              O livro com 233 páginas trata de um  
tema bastante atual que é o reflorestamento 
como peça de inibição da emissão de gases de 
efeito estufa além de destacar a alta rentabilida-
de econômica que as culturas de mogno e cedro 
propiciam ao produtor rural. A grata revelação 

LANÇAMENTO DE LIVRO SOBRE REFLORESTAMENTO
é que o mogno como uma espécie    florestal 
de alto valor econômico, está se adaptando 
muito às condições do semiárido nordestino. 
É uma de atividade rural com retorno econô-
mico competitivo  com qualquer das atividades 
rurais do sul, sudeste e centro-oeste onde as 
condições climáticas tem outras característi-
cas, disse Chico Rosa.
      Atualmente a atividade de reflorestamento 
já se estende por mais de  40 muncipios, num 
total de 480 produtores rurais entre mini, mé-
dios e grandes, tendo já 101.600 árvores plan-
tadas em solos cearenses, destacando-se os 
municípios de Nova Russas, Viçosa do Ceará, 
Russas, Novo Oriente, Ararendá, Ipueiras, Cro-
atá, Ibiapina,Jucás e Pedra Branca.   

       Segundo o Presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, 
Flávio Saboya, o livro é de grande importância 
para a categoria dos engenheiros agrônomos 
e produtores rurais interessados na atividade, 
informando que  o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural- SENAR-CE  deverá contratar o 
engenheiro agrônomo Chico Rosa para capaci-
tar seus instrutores neste trabalho de refloresta-
mento. Na ocasião o articulador de agronegócio 
do SEBRAE-CE, Germano Blum, informou que 
deverá realizar, nos próximos meses,  cinco se-
minários regionais  sobre o tema de Refloresta-
mento como negócio, cobrindo todo o estado do 
Ceará , que tem do como palestrante o autor  do 
livro e pioneiro nesta ação no estado do Ceará.  
No dia 27 de setembro, o Seminário será realiza-
do em Nova Russas, no dia 28, em Tianguá,  13 de 
outubro, em Limoeiro do Norte, 14 de outubro, 
em Crato e 31 de outubro, em Fortaleza.  Chico 
Rosa é Presidente  da Associação Brasileira de Re-
florestamento do Semiárido- ABRS, com sede na 
cidade de Nova Russas-Ce.
       A obra e o autor foram apresentados pelo en-
genheiro agrônomo Hélio  Chaves, da Secretaria 
de Agricultura, Aquicultura e Pesca, que destacou 
o pioneirismo de Chico Rosa, que está quebrando 
um tabu onde se dizia que não era possível fazer 
reflorestamento no Ceará. Segundo ele, a SEAPA 
está elaborando um programa de reflorestamen-
to em propriedades rurais com o apoio de Chico 
Rosa e  apoio financeiro do  Banco do Nordeste.
 

PROGRAMA VIVA O LEITE É LANÇADO

Durante a reunião do pacto de Cooperação 
da Agropecuária Cearense - AGROPACTO, 

realizado em 13 de setembro, foi assinado um 
convênio de cooperação entre a Associação 
dos Produtores de Leite do Estado do Ceará, 
APROLECE,envolvendo a  FAEC,o  SENAR-CE, o  
SEBRAE-Ce, com vistas a promover a  compe-
titividade e sustentabilidade empresarial  das 
propriedades leiteiras dos associados da APRO-
LECE. O Presidente da APROLECE,  Claúdio  Ti-
búrcio Junior, o diretor Manoel  Belarmino  e 
diversos associados estiveram  presentes e des-
tacaram a importância  de sempre estar capa-
citando os produtores para melhorar sua pro-
dução, principalmente, diante das dificuldades  

pelas quais atravessam os produtores de leite 
no estado do Ceará, ocasionados por cinco anos 
seguidos de seca,  o  elevado custo da produção 
e o preço incompatível com as despesas.
  O convênio prevê  assessoria técnica 
e empresarial com 3.456 horas em 15 proprie-
dades rurais, duas missões técnicas, seis pa-
lestras e uma Central de Negócios.  Serão con-
tratados  profissionais experientes na área, um 
agrônomo e um veterinário  que prestarão as-
sessoria técnica e gerencial aos associados que 
se interessarem pelo projeto, além de palestras 
técnicas, que serão ministradas por profissio-
nais de méritos indiscutíveis . O convênio de 
cooperação prevê, também, duas missões técni-

cas importantes, uma  em Alagoas, sobre Palma 
Forrageira  e outra no município de Castro, no 
Paraná, onde se realiza hoje o maior evento de 
pecuária leiteira do país- a AGROLEITE.
 O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural –Senar-CE, será o responsável pela assistên-
cia técnica e gerencial, dentro do Projeto Sertão 
Empreendedor.  Entre as ações para o desenvol-
vimento do trabalho, estão previstas a avaliação  
da situação inicial da propriedade, visitas técnicas, 
retirada de amostras para exames de brucelose 
e tuberculose em todo o rebanho, ampliação de 
técnicas de manejo de ordenha e qualidade de 
leite, manejo  do rebanho, implantação do quadro 
reprodutivo e ficha dos animais.

Presidente da FAEC assina convênio de Cooperação com o presidente da APROLECE durante reunião do AGROPACTO

Agrônomo Chico Rosa

Em dia com o AGROPACTO
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FAEC REÚNE SETOR PRODUTIVO E INDUSTRIAL 
PARA TRATAR PAUTA DO LEITE

Por solicitação dos pequenos e médios  
produtores rurais, o  Presidente da Fede-

ração  da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Ceará-FAEC, Flávio Saboya, promoveu du-
rante o mês de setembro uma série de três 
reuniões com  produtores  e industriais de 
leite do estado do Ceará, para discutir o au-
mento da pauta do Leite UHT, do Leite flui-
do( tributação) e a criação de um Fundo de 
investimentos com a finalidade de focar em  
ações de incentivo ao aumento da produção 
e do consumo de Leite . A primeira reunião 
ocorreu no dia 13/09 e  contou com as pre-
senças de cerca de 60 produtores, dos pre-
sidentes dos  Sindicatos  Rurais  de Quixera-
mobim, Quixadá, Limoeiro do Norte ,Iguatu, 
Crateús, Maranguape, Jaguaribe, que são os  
municípios maiores produtores de leite do 
Ceará , o presidente do Sindicato das Indús-
trias de Leite do Estado, Sindilacticinios Hen-
rique  Girão  Prata,  do Sindicato dos Produ-
tores de Leite do Estado,Junior Carneiro ,da 
Associação   dos Produtores de Leite do Cea-
rá- APROLECE e da  Câmara  Setorial do Leite 
, Cláudio Teófilo, representantes da Agência 
de Desenvolvimento do Estado-ADECE, da 
Secretaria de Agricultura, Aquicultura  e Pes-
ca-SEAPA , da Cocentral, do SEBRAE-CE e de 
técnicos do Serviço Nacional  de Aprendiza-
gem Rural e da FAEC.  “ Nós  estamos aqui 
reunidos para tomar uma decisão importan-
te que atenda a indústria e os  produtores, 
com relação ao preço do litro de leite, para 
equilibrar as despesas e receitas de produto-
res e da indústria, disse Saboya. A partir 
daí foi formada uma comissão que pas-
sou a negociar as propostas.
         Segundo o Presidente da FAEC, hoje, 
a pauta  do leite UHT oriundo de outros es-
tados é R$0,30 litro / Leite ,por isso muitos 
estados já escoam a sua produção exce-
dente para o estado do Ceará . O produto é 
vendido no nosso Estado com preço abaixo 
do produzido nas indústrias locais, fazendo 
com que haja a redução do valor do litro de 

leite pago ao produtor rural. Algumas redes 
de supermercado já compram leite oriundo 
de outros estados  ao preço de R$2,87 ( com 
os R$0,30 da pauta já embutido nesse valor) 
enquanto o leite produzido aqui está sendo 
vendido ao preço de R$3,50. A discussão  
girou em torno do aumento da pauta  até 
fevereiro de 2017, quando há maior exce-
dente que nos  outros  meses, para garantir 
a sustentabilidade da atividade  leiteira no 
período crítico em que encontra-se a classe 
produtiva, atualmente. 
         Saboya  leu para os  presentes uma 
carta assinada por ele , que foi encaminhada  
ao Ministro da Agricultura  e Pecuária, Blairo 
Maggi, repudiando a aplicação da Instrução 
Normativa No  26/2016, que autoriza a in-
dústria nordestina de Leite, a hidratação  de 
leite em pó (importado ) para, inacreditavel-
mente, viabilizar o  leite longa vida. (Ver car-
ta na  íntegra Palavra do Presidente).

DEBATES BUSCARAM O ENTENDIMENTO

Os debates  foram intermediados pelo  Pre-
sidente da FAEC  que  comprometeu-se a 
solicitar o apoio do Governador Camilo San-
tana.  Na última semana de setembro, ele 
esteve com o Governador durante encontro 
na FIEC, a quem já  relatou a problemática. 
Os dois segmentos, setor produtivo e indús-
tria, já chegaram a um acordo e este deverá 
ser efetivado até  o inicio do mês de outubro, 
afirma Saboya.  
          O Presidente do Sindilacticinios, Hen-
rique Girão, presente ao primeiro encontro, 
lembrou  que a realidade de hoje é outra e 
a entrada de produtos de outros estados é 
inevitável. Ele apresentou os números do 
cenário do setor de leite no Brasil de 2013  
para  2014, cuja produção  caiu  3%,  e no 
primeiro semestre de 2016, comparado 
com o semestre de 2015, caiu  6%, confor-
me   dados do IBGE. Essa queda  deve-se a 
elevação  dos preços da soja  e  do milho e 

ao  não acompanhamento do preço do leite, 
a lei da oferta e da procura continua regu-
lando o mercado,insistiu. Nós da Betânia  e 
de outras empresas  temos consciência  que 
o problema é grave, é não atinge somente 
o nosso Estado,  não está ao nosso alcance 
resolver este problema, que vem se somar 
a questão da falta de água. Eu  não acredi-
to  que o preço do leite vá  cair no Nordeste, 
disse Girão.
         Segundo o presidente da APROLECE, 
Cláudio Teófilo, este assunto vem sendo 
discutido há  algum tempo, com  preju-
ízos  incalculáveis  para o produtor rural. 
Com  o excesso de produção de leite no Rio 
Grande do Sul, o leite está  entrando   no 
Ceará, mais  barato do que as Indústrias 
vendem. Ninguém  tem interesse de enfra-
quecer o negócio  de ninguém, nosso inte-
resse é defender nosso negócio, as fazendas 
estão  descapitalizadas, e a gente  vê,  todo 
dia, criadores tradicionais  e desistindo                
da atividade.
            O Presidente do Sindicato dos pro-
dutores de Leite do Ceará , Júnior Carneiro, 
informou  que há  muito os  produtores bus-
cam um acordo com a indústria e propôs um 
novo relacionamento,  informando  ainda, 
que muitos produtores estão vendendo suas 
vacas leiteiras. Por não terem condições de 
mantê-las enquanto outras estão morren-
do. “A conta não fecha, o custo de produção 
de um litro de leite é de R$1,10, se incluir 
outros insumos como energia, o custo sobe 
para R$ 1,44 , vende no final por R$1,55 , 
com um ganho de apenas 10 centavos  por 
litro. O produtor Francisco Holanir Cabral, de 
São  João do Jaguaribe, ressaltou os   proble-
mas   envolvendo produtores e industriais, 
como uma situação difícil para as duas par-
tes,apontando o subsidio para o produtor 
como uma solução mais imediata.
         Já o presidente do Sindicato Rural  
de Quixeramobim, Cirilo Vidal,  relatou  
as dificuldades dos produtores com a fal-
ta  d’água, o preço  do milho  e mesmo 
assim, não estamos tendo o apoio do go-
verno, se não chover até dezembro todo 
mundo tá  morto, porque todo o esto-
que  das águas está sendo transferido do 
interior para a capital.  Quixeramobim 
produz  120 mil litros leite por dia, com 
quatro lacticínios. Temos  que encontrar 
uma solução , porque a indústria precisa 
do produtor, o produtor precisa do Go-
verno, e  um  dos parâmetros  é o  pre-
ço do leite,  ele mesmo está puxando o 
preço para baixo,  comprando o litro  de 
leite por  R$ 1,05. Da forma, como está, a 
pecuária de leite vai se acabar como aca-
bou o algodão, a oiticica e outras   cultu-
ras , finaliza.

Cerca de 60 produtores e industriais particiram das reuniões
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CURSO TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO:
DIA DE CAMPO

CEARÁ

Dando continuidade as aulas de campo que são realizadas na grade 
de programação da Rede e-Tec do SENAR AR/CE,  a coordenação 

do Curso Técnico em Agronegócio realizou mais uma aula de campo 
sobre Gestão da Produção. A aula aconteceu no dia 03 de Setembro na 
fazenda Agropecuária Lima, produtora de leite do município de Casca-
vel  e contou com a participação de 18 alunos. que foram acompanha-
dos pelo coordenador do Polo de Fortaleza David Cruz.
          O curso técnico em agronegócio teve inicio no ano passado em 2 
polos, um Fortaleza abrangendo a região metropolitana e no município de 
cascavel, contando com duzentos alunos. A próxima aula de campo aconte-
cerá no dia primeiro de Outubro, também, em Cascavel. Outras atividades 
estão sendo programadas para um melhor aproveitamento do curso.
         O Curso Técnico de Nível Médio em Agronegócio tem o total de 4 
semestres e uma carga horária de 1.230 horas. Para se inscrever, o único 
requisito é ter o ensino médio completo. O Curso é realizado em par-
ceria com o Ministério da Educação (MEC), por meio da Rede e-Tec 
Brasil, esta ação faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), promovendo de maneira democrática 
o acesso à Educação Profissional e Tecnológica (EPT), beneficiando-se 
das possibilidades de alcance e estratégias metodológicas da Educação 
a Distância (EaD).

PRESIDENTE DO SINRURAL  DE MORAÚJO DESTACA ATIVIDADES

O Presidente do Sindicato Rural de Moraú-
jo, Elder Aguiar em visita à sede do Siste-

ma  FAEC/Senar/Sinrural em Fortaleza  para 
tratar de assuntos pertinentes àquele Sindi-
cato, conversou com nossa equipe da Asses-
soria de Imprensa  e gravou entrevista para 
o Canal CNA, quando destacou as principais 
ações desenvolvidas naquela região, que fica 
no Norte do estado do Ceará.

Segundo Elder o Sindicato já desenvolve há 
algum tempo, algumas atividades visando 
o fortalecimento da base sindical  junto aos 
produtores rurais, incentivando-os a uma 
participação mais efetiva, destacando o Pro-
grama Sindicato Forte, “ que foi uma luz  no 
crescimento de nossas ações, organizando 
admistrativamente nosso Sindicato e nos 
tornando mais fortes ”. Ele destacou anda as 
parcerias que mantém com o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural-SENAR, através 
da oferta de cursos de formação profissio-
nal em várias áreas e com o SEBRAE-CE, na 
geração de atividades de empreendedoris-
mo no meio rural.
     Ele fez questão de destacar  a  partici-
pação do Sinrural de Moraújo no programa  
Sertão Empreendedor, que esta oferecendo 
uma assistência técnica mais  precisa e mais 
orientada aos produtores rurais de nossa Re-
gião. Temos buscado também parcerias com 
entidades como a Companhia Siderúrgica do 
Pecém- CSP, que deverá adquirir dos nossos 
produtores  a  bagana da palha da carnaúba,  
com alto poder energético para suas caldei-
ras, disse Elder.

REFLORESTAMENTO

Outra ação que ele faz questão de ressaltar 
é com relação ao incentivo que vem dando 
aos produtores para que trabalhem o reflo-
restamento de suas fazendas,  uma boa al-
ternativa de renda que está se disseminando 
no campo, principalmente em nossa região 
onde já existe o pólo moveleiro  de Mar-
co, com grande demanda de  madeira, ressalta.

SUCESSÃO  
 
O Presidente do Sinrural de Moraújo 
destaca ainda o apoio e incentivo que vem 
oferecendo aos filhos dos produtores na 
formação de cursos de nível técnico através 
do SENAR, ( Rede e-Tec) e cursos de  nível 
superior, ofertados na vizinha cidade de 
Sobral, que é um grande pólo de ensino 
superior,  visando prepará-los para o pro-
cesso de sucessão na fazenda, através de 
novos conhecimentos no gerenciamento e 
introdução de novas atividades.  
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RURAL TUR É LANÇADO NO AGROPACTO E GERA 
INTERESSE DOS PRODUTORES

NO dia 27 de setembro ultimo, dia In-
ternacional do Turismo, ocorreu o 

lançamento no Pacto de Cooperação da 
Agropecuária Cearense - AGROPACTO, 
promovido pela Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado do Ceará -FAEC, do 
Rural Tur, evento  que será realizado de 5 
a 7 de outubro, na cidade de Juazeiro do 
Norte-CE, com a finalidade de promover 
o turismo rural, agregando valor à pro-
priedade. O evento é uma promoção do 
Sebrae-Ce, com o apoio de diversos par-
ceiros e foi apresentado pela Consultora 
de Turismo do SEBRAE-CE,  Eveline Tabo-
sa e pelo Consultor de Agronegócio, Paulo 
Jorge Viera. A expectativa dos organiza-
dores e de que o  Rural Tur  possa gerar 
mais conhecimentos e   valor agregado à 
propriedade, através da utilização dos es-
paços das propriedades rurais,  de forma 
organizada e bem administrada, gerando 
renda para o produtor. Atualmente, se-
gundo a Presidente da ACETER- Associa-
ção  Cearense de Turismo no  Espaço Rural 
e Natural, Fabiana Ribeiro, existem atu-
almente 32 empresas rurais cadastradas 
na ACETER, mas o potencial é bem maior, 
necessiatndo de maior engajamento e di-
vulgação do setor.     
           O Sistema FAEC/SENAR-CE já pro-
move o turismo rural há alguns anos  ao 
incluir o tema  na programação do   PEC-
NORDESTE,- Seminário Nordestino de 
Pecuária  mas,  nós fazemos questão de 

apoiar este  evento   para mostrar que 
os nossos proprietários rurais podem e 
devem utilizar os espaços de suas fazen-
das para explorar o turismo rural, como 
acontece em outras regiões do país , disse 
o Presidente da FAEC Flávio Saboya. Ele 
propôs aos organizadores do Rural Tur, 
promover um evento estadual envolven-
do vários elos da cadeia para potenciali-
zar a atividade do turismo no meio rural, 
incluindo o ecoturismo que já vem sendo 
bastante explorado em outras áreas do 
Estado. Colocou ainda à disposição da     
ACETER e do SEBRAE, os sindicatos rurais 
no levantamento do potencial em relação 
ao turismo rural.
     Segundo Eveline Tabosa, o Rural Tur 
acontece pela primeira vez no Ceará, de-
pois de ter sido realizado em vários esta-
dos , devendo receber 50 expositores, 22 
compradores para a Rodada de Negócios 
Brasil Original  sobre Artesanato, com a 
perspectiva de gerar R$ 938.000,00 em 
negócios, durante os três dias do evento. 
Serão realizadas seis  palestras técnicas, 
inclusive com a participação  de especia-
listas  da Argentina e do Brasil , sete apre-
sentações  culturais e duas visitas técni-
cas, sendo uma ao Geopark Araripe.
       Haverá ainda visitas  as cidades de 
Nova Olinda e Santana do  Cariri, onde 
estão  localizados diversos equipamentos 
turísticos importantes.
      O assunto gerou bastante interesse 

por parte dos produtores presentes que 
ouviram também dos representantes do 
Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, 
que existe diversas linhas de crédito dis-
ponibilizadas para  desenvolver o segmen-
to turístico, que podem ser utilizadas pe-
los produtores rurais, inclusive dentro da 
linha do PRONAF e outras linhas de capital 
de giro e de investimentos, incluindo  o 
ramo do artesanato. Para os produtores, 
é preciso ter mais apoio do governo e das 
empresas que trabalham com o turismo, 
na organização das propriedades que sozi-
nhas não conseguem sobreviver. Segundo 
o articulador de agronegócio do SEBRAE-
CE, Paulo Jorge,  o SEBRAE já está traba-
lhando dois importante roteiros, um com 
os produtores de café da Serra de Baturité 
com a chamada Rota do  Café, que inclui 
a certificação do café e da embalagem e 
outro roteiro das Flores. Na Rota do Café, 
ele disse que cinco fazendas já estão  com 
o IBD e trabalhando uma embalagem dife-
renciada para o café orgânico. 
          Atualmente, segundo Eveline Tabosa 
o Sebrae-Ce, trabalha  cinco rotas turís-
ticas no Estado de comum acordo com a 
Secretaria de Turismo do Estado, que são :  
Rota das Emoções, Costa dos Ventos, Rota 
das Falésias, Roteiro Turístico da Ibiapaba 
e  Roteiro do Cariri , incluindo o Geopark 
Araripe.    

MaIs informações:
https://ruraltur.ce.sebrae.com.br/

Representantes do Sebra-CE apresentaram o Rural TUR
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SENAR OFERECE 98 MINI PALESTRAS  SOBRE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NO 
20º  CONGRESSO  BRASILEIRO DE CONTABILIDADE

Noventa e oito(98) mini-palestras sobre Previdência Social na 
área Rural e Contribuição do Senar, foram ministradas durante o  

o 20o Congresso Brasileiro de Contabilidade, que  se realizou  de 11 a 
14 de setembro, no Centro de Convençoēs do Cearà.  O balanço feito 
pela técnica Ivoniza Holanda, do Setor de Arredação do  Senar-Ceará 
, indica que foram atendidos 1.550 pessoas entre  contabilistas  e 
estudantes de contabilidade, sem contar os mais de mil  visitantes  
ao estande.  Os que assistirem as palestras  realizadas no mini-audi-
tórioo montado dentro do estande , receberam  uma mochila con-
tendo um como material de orientação da contribuição do Senar. 
            Além de Ivoniza Holanda , Jucileide Nogueira, consultora do 
Sistema FAEC/SENAR,   Fagner Anacleto do ,técnico do Senar nacio-
nal, ministraram as palestras. O Senar também   mostrou  sua  atua-
ção  em várias áreas  através de videos  instuicionais,  distribuição de 
material informativo, incluindo o Jornal União Rural, produzido pela  
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará  e uma men-
sagem do Presidente da Conferedarção da Agricultura e Pecuária do 
Brasil-CNA, João Martins da Silva Junior.
             Em sua   mensagem  de saudaçāo  aos congressistas , o Presi-
dente da -CNA, Joāo Martins da Silva Júnior, destacou a importância 
do evento : “ Estivemos em outras oportunidades prestigiando esse 
importante evento, que reúne os profissionais da contabilidade de 
todo o País. A classe contábil é parceira da nossa entidade, atuan-
do na propagação de informações aos contrinuintes e usuários do 
SENAR. Realizamos a Educação Profissional, a Assistência Técnica e 
as atividades de Promoção Social, contribuindo para um cenário de 
crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competiti-
vidade e de avanços sociais no campo.Movidos pela transparência 
e zelando pelos interesses e integração social do trabalhador rural, 
buscaremos avançar, cada vez mais, junto aos contabilistas, na atua-
ção em benefício do público rural”.

PROGRAMA DE NIVELAMENTO DO SENAR NACIONAL 
CHEGA AO CEARÁ

O programa de nivelamento do SE-
NAR Nacional está sendo desenvol-

vido no estado do Ceará. A coordena-
dora de Recursos Humanos do SENAR 
Nacional, Anice Maria Lobão Ferreira e 
a Assessora do Instituto SENAR, Karina 
Silva, estiveram em Fortaleza nos dias 

21 a 23/09 para entrevistar todos os 
empregados do SENAR-CE. No primeiro 
dia elas apresentaram os objetivos do 
programa a todos do SENAR – AR/CE no 
auditório do Sistema FAEC/SENAR,  e 
em seguida começaram as entrevistas 
individuais

         O Programa de Nivelamento 
teve inicio em 2014 e faz parte do Pro-
grama SENAR Forte, Federação Forte e 
Sindicato Forte. O nivelamento tem por 
finalidade o alinhamento organizacio-
nal do SENAR - CE
      Segundo o superintendente do 
SENA-AR/CE Paulo Helder de Alencar 
Braga, esse programa de nivelamento 
é importante, pois vai identificar a ne-
cessidade de pessoal e se estamos com 
a força de trabalho compatível com os 
programas ofertados. O niovelamento 
vai permitir também identificou quais 
as capacitações são necessárias, para 
que os empregados respondam me-
lhor as necessidades do trabalho, me-
lhorando o seu desempenho e a qua-
lidade do atendimento ao seu público, 
que é o produtor rural.

Estande do SENAR foi um doa mais visitadois

Fagner Anacleto e Jucileide Nogueira

Ivoniza Holanda Chefe do Núcleo de Arrecadação

técnica do senar nacional Anice Lobão Ferreira em reunião com os funcionários do SENAR -CE



SENAR OFERECE 98 MINI PALESTRAS  SOBRE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NO 
20º  CONGRESSO  BRASILEIRO DE CONTABILIDADE

VICE PRESIDENTE REGIONAL: JOÃO OSSIAN DIAS (MORRINHOS)

   07/09
   LUIZ MENDES SOUSA ANDRADE - LIMOEIRO DO NORTE

   12/09
   FRANCISCO DAS CHAGAS FROTA ALMEIDA - MONS. TABOSA

    25/09
    JOSÉ ARTÁLIO BARROSO LEITE - MAURITI

    27/09
    MARIO DAVID FERREIRA DIAS - GRANJA

   O Sistema FAEC/SENAR-CE/SINDICATOS parabenizam  os 
        presidentes dos Sindicatos aniversariantes do mês.

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

LAURO RAMOS TOR-
RES DE MELO FILHO

MACIÇO DE BATURITÉ 
CENTRAL E MÉDIO E BAIXO 
JAGUARIBE

(88) 9953-5382

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

AURORA MARCÍLIO ROBERTO 
MACEDO TAVARES (88)3543.1438/ (88) 9998.7374NOVA RUSSAS EUGÊNIO MENDES MARTINS (85) 99915.5745/  

(88) 3672.1231 

9TAMBORIL 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

CRATO FRANCISCO FERNANDES 
FERREIRA (88) 9969.6011/ (88)94690362MAURITI 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

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO 

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

AURORA MARCÍLIO ROBERTO 
MACEDO TAVARES (88)3543.1438/ (88) 9998.7374PIQUET CARNEIRO FRANCISCO ERIVANDO MAIA (88) 99859.1737/  

(88) 99469.0355 
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4ª SEMANA DA CARNE SUINA

Paulo Hélder de Alencar Braga, Superinten-
dente do Senar-CE e Presidente da ASCE-Asso-
ciação dos Suinocultores do Ceará,  participou 
no últimop dia 16/9 da abertura da 4ª Semana 
da Carne Suina, promovida pela ABCS- Asso-
ciação Brasileira de Criadores  de Suinos, em 
São Paulo, buscando novas informações  so-
bre o segmento.,que deseja crescer mais aqui 
no Estado  em termos de consumo per capita 
.  A gestora do Programa   Nacional de Desen-
volvimento da Carne Suina-PNDL no Ceará- 
Paula Braga também participou do evento. 
De lá, Paulo Hélder, seguiu para Brasilia onde 
participa ao lado do presidente da FAEC.
A parceria entre ABCS (Associação Brasilei-
ra dos Criadores de Suínos), Sebrae Nacio-
nal, Abras (Associação Brasileira de Super-
mercados), Grupo Pão de Açúcar e o Mapa 
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento), sob o slogan “A Carne Suína é 10”, 
leva o produto a todas lojas do GPA (Grupo 
Pão de Açúcar) para estimular o consumo do 
produto e trazer maior sustentabilidade a 700 
mil empregos diretos mantidos hoje pela su-
inocultura no Brasil.

FACULDADE CNA OFERECE CUR-
SO DE EXTENSÃO EM GESTÃO DE 

PESSOAS NO SETOR RURAL
Com o objetivo de promover o desenvolvi-
mento das propriedades rurais por meio da 
capacitação pessoal e profissional de colabo-
radores e empreendedores a Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) ofere-
ce o curso de extensão “Gestão de Pessoas no 
Setor Rural”, desenvolvido pela Faculdade CNA.
O curso aborda temas motivacionais, adminis-
trativos e referentes à legislação trabalhista. 
É dividido em cinco módulos: legislação tra-
balhista na prática do campo; relacionamento 
interpessoal e qualidade de vida no campo; 
recrutamento, seleção e treinamento; remu-
neração, incentivos e avaliação de desempe-
nho; procedimentos de Recursos Humanos 
(RH) e contabilidade na gestão rural.

PIB DO AGRONEGÓCIO  CRESCE 2,45% 
NO PRIMEIRO SEMESTRE

       O Produto Interno Bruto do agronegócio brasileiro cresceu 0,62% em junho e registrou 
alta de 2,45% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o igual período de 2015, 
segundo dados da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do 
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA).
       O crescimento semestral se deve principalmente à alta na cadeia produtiva da agricultu-
ra, que registrou avanço de 3,64%.
       Todos os setores do agronegócio tiveram avanços no primeiro semestre, mas o setor 
primário se destacou com expansão de 3,05% atribuída à alta dos preços agrícolas, o que 
compensou a queda na produção, especialmente de soja e milho, afetada pela seca.
        Já o PIB da Agroindústria registrou alta de 2,28% no primeiro semestre de 2016 em 
comparação com o mesmo período de 2015, principalmente devido à indústria de processa-
mento vegetal, que teve aumento de preços no semestre.
       Os serviços, que incluem a comercialização e distribuição de produtos primários e 
agroindustriais, também tiveram alta de 2,27%. O setor de insumos também cresceu 1,84%, 
impulsionado pela indústria de rações, segundo o CNA e CEPEA.
        A cadeia produtiva de pecuária registrou um recuo de 0,14% no PIB, puxada pela retra-
ção nos setores primário, industrial e de serviços.

 1º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA

              O Presidente da FAEC, Flávio Saboya e o Superitendente do SENAR -CE, Paulo Helde 
de Alencar Braga participaram  no último dia 13 e 14 de Setembro do Seminário“Resiliên-
cia Climática e Descarbonização da Economia”, promovido pela CNA e pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR),  em Brasília.
                     Uma agropecuária sustentável, que respeita o meio ambiente, passa 
pela Assistência Técnica e Gerencial das propriedades. Essa foi a principal conclusão 
do painel que tratou do assunto durante o 1º Seminário Internacional Resiliência 
Climática e Descarbonização da Economia.               
 O painel apresentou as ações de adaptação, mitigação e resiliência climá-
tica que tornam o SENAR um catalisador de todo o processo, por meio de capa-
citação e Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) ao pequeno e médio produtor. A 
metodologia da entidade promove geração e diversificação de renda, incorporação 
de tecnologias e sistemas agrícolas resilientes para fixar e estocar carbono, segu-
rança alimentar, sucessão familiar, fixação do produtor no campo e ganho de escala 
de produção. Hoje, a entidade conta com 2 mil técnicos de campo e atende 40 mil 
produtores rurais. 

SOBRE A CARNE SUÍNA
Os benefícios da carne suína para sua saúde 
A carne suína é saudável e saborosa. No mun-
do todo ela é a carne mais consumida (64%, 
contra 27% da bovina e 8% da carne de fran-
go), com exceção do Brasil, onde ela aparece 
em terceiro lugar. Por quê? Porque até uns 
trinta anos atrás, no Brasil, o porco era cria-
do sem cuidado, solto ao redor das casas de 
fazendas, comendo tudo o que encontrava. E 
a sua finalidade principal era produzir banha, 
pois era tempo em que não havia óleos ve-
getais e todos os alimentos eram preparados 
com ela, inclusive a conservação dos alimen-
tos.Quando a preocupação era extrair a banha 
do porco, o ideal era que o animal pesasse até 
300 quilos. Hoje um animal médio, pesa em 
torno de 110 quilos. Sua gordura foi reduzida 
em até 80%, porque o objetivo hoje é a carne, 
e não mais a banha. Mas, o preconceito ficou 
e é o que a campanha

PRESIDENTE MICHEL TEMER SANCIONA 
LEI DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE 

PRODUTORES RURAIS
 O presidente da República, Michel 
Temer, sancionou, nesta quinta-feira, (29/09), a 
Lei 13.340/2016, que estabelece condições para 
liquidação ou renegociação de dívidas de ope-
rações de crédito rural de produtores rurais das 
regiões Norte e Nordeste, atingidos por intempé-
ries climáticas como chuvas e estiagens. O texto 
é resultado de negociações feitas entre governo 
federal, Congresso Nacional e a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
             A lei vale para produtores que vivem nas 
áreas de atuação da Superintendência do Desen-
volvimento do Nordeste (SUDENE) e da Supe-
rintendência do Desenvolvimento do Amazonas 
(SUDAM). No caso da Sudene, além dos estados 
da região situados no semiárido, serão contem-
plados, ainda, agricultores do norte do Espírito 
Santo e Minas Gerais e dos Vales do Jequitinho-
nha e Mucuri, também abrangidos pela atuação 
da Superintendência. 


