
ANO 22 – Nº 244–Março 2017 

Informativo Mensal da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC ● Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -  
SENAR-AR/CE e do AGROPACTO - Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense

AGRINHO capacita 
coordenadores Municipais

SENAR lança Programa Sáude 
do Homem e da Mulher

AGROPACTO lança 
AGROPEC SEMIÁRIDO

PG 3 PG 9PG 7

EM MARÇO TEM INÍCIO AS INSCRIÇÕES PARA O PECNORDESTE FIQUE ATENTO AO SITE 
www.pecnordeste.com.br

SENAR INAUGURA MAIS 2 POLOS DA REDE e-TEC EM 
QUIXADÁ E QUIXERAMOBIM



PALAVRA DO PRESIDENTE

2     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

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

do Estado Ceará - FAEC e do Conselho 
Administrativo do SENAR - AR/CE

2     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

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 Oliveira
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
Diretor Técnico
Eduardo Queiroz de Miranda
Diretora Administrativa Financeira
Alberlúcia Bezerra Queiroz Magalhães

INFORMATIVO FAEC/SENAR-AR/CE
Jornalista responsável
Silvana Frota - MTB 432
(Editora e Redatora)
Estagiário
Weider Gabriel
(Design e Diagramação)
Revisor
Anízio de Carvalho Júnior
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

EXPEDIENTE

CEARÁ

Encerramos 2016 com mais um 
ano sequenciado de secas que já 
duram cinco anos.

O retraimento da atividade agro-
pecuária, longe de nos arrefecer os 
ânimos, instigou-nos a pelejar em 
várias frentes de luta, no sentido de 
minorar os efeitos deletérios de um 
período de secas, que tem sido clas-
sificado com o maior dos últimos 
cinquenta anos.

Assim foi que o Sistema FAEC/SE-
NAR-CE/SINRURAL, tendo recebido 
demandas das diversas cadeias pro-
dutivas atuou junto às esferas go-
vernamentais do Estado e da União, 
buscando a promoção de apoios e 
ações que, de alguma forma, miti-
gassem os prejuízos impingidos aos 
produtores rurais.

Dentre as principais ações imple-
mentadas destacamos:
- Trabalho intenso junto a deputa-
dos, senadores, ministro e Presi-
dência da República para a solução 
do endividamento rural dos produ-
tores;
- Solicitações aos representantes do 
Ceará no Senado pleiteando suas 
interferências, objetivando a sus-
pensão dos processos de execução 

de dívidas rurais dos agricultores 
inadimplentes, do Ceará;
- Capacitação de pessoal para a rea-
lização do Cadastro Ambiental Rural 
– CAR;
- Apoio aos cajucultores junto ao 
Ministério da Apricultura, Pecuária 
e Abastecimento-MAPA, buscando 
o controle e a redução da importa-
ção de castanha de caju in natura, 
provenientes da África;
- Participação exaustiva nas inúme-
ras reuniões promovidas pela CO-
GERH, nas quais se buscou a con-
tinuidade do fornecimento d’água 
necessário à manutenção das ati-
vidades agropecuárias, com ênfase 
na irrigação;
- Atuação junto ao MAPA e a Com-
panhia Nacional de Abastecimento 
– CONAB, para a manutenção de 
um estoque mínimo, destinado a 
atender as necessidades de milho 
dos rebanhos cearenses, pelo Pro-
grama “Venda em Balcão”;
- Consecução de recursos junto à 
CNA para a construção de um sis-
tema de captação e dessalinização 
d’água, com uso de energia solar 
necessária à continuidade do Proje-
to Bioma Caatinga;
- Elaboração de Projeto e defesa da 
criação do “Seguro Seca” como um 
dos principais instrumentos para 
assegurar a convivência produtiva 
com o semiárido;
- Intervenção junto à Secretaria da 
Fazenda do Estado do Ceará - SEFAZ 
para a manutenção da isenção do 
ICMS sobre a energia elétrica con-
cedida para a categoria dos produ-
tores rurais.

A ATUAÇÃO DO SISTEMA 
FAEC/SENAR/SINRURAL
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15 ANOS DO AGRINHO:PROGRAMA CAPACITA COORDENADORES 
MUNICIPAIS DE 46 MUNICÍPIOS 

O Programa Agrinho chega aos seus  15 anos no 
Ceará , aumentando o número de municípios 
de 40 para 46,o número de alunos assistidos  e 

sorteando um carro zero quilômetro entre os professores  
participantes . O anúncio foi feito pelo Superintende do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR- CE, Pau-
lo Hélder Braga, presente a abertura do encontro com os 
coordenadores municipais do AGRINHO. Ele solicitou uma 
participação dos municípios do AGRINHO no PECNORDES-
TE - Seminário Nordestino de Pecuária que será realiza-
do de 6 a 8 de julho , no Centro de Convenções, como 
forma de divulgar cada vez mais este programa que leva 
informação e inclusão social  aos alunos da zona rural .

 O encontro teve por finalidade apresentar a progra-
mação de 2017 e capacitar os Coordenadores para serem 
multiplicadores na formação dos professores das escolas 
rurais que serão atendidas pelo AGRINHO este ano, ex-
plicou a Coordenadora do Programa junto ao SENAR- CE 
Kelly Cláudio. A capacitação será baseada na temática: 
AGRINHO sai em defesa da Cidadania: saber atuar para 
melhorar o mundo. Estamos   começando com o pé direi-
to  os 15 anos do AGRINHO, abrindo a capacitação com 
a presença da diretoria do Sistema  FAEC/ SENAR-CE que 
se empenha totalmente na execução deste Programa.   

Glória Maria, coordenadora do Agrinho no mu-
nicípio de Barreira, disse que o programa surgiu no 
seu município desde 2005 e veio para mostrar ao alu-
no da zona rural, que mesmo ele estando no campo, 
há uma possibilidade de vida melhor, antes do AGRI-
NHO ele não enxergava isso. Já participamos 4 vezes 
do Agrinho e em 2010 nossa escola Pedro Alexandri-
no de Lima, foi o primeiro lugar e eu ganhei uma moto.

 A abertura do evento contou ainda com as presenças  
do Presidente  da Faec e  do conselho de administração 
do Senar-CE, Flávio Viriato de Saboya ,do  diretor técni-
co Eduardo Queiroz e do, vice-presidente da FAEC e Pre-
sidente  do sindicato  rural de Morrinhos, Ossian Dias, e 
a facilitadora foi a professora Maria José Barbosa. Flávio 
Saboya disse que “ este é um dos programas de responsa-
bilidade social do SENAR, citando exemplos de boas práti-
cas desenvolvidas em vários municípios durante estes 15 
anos, mudando a forma de agir e pensar das crianças e de 
seus pais, na maioria das vezes produtores rurais, sobre 
temas como meio ambiente, uso de agrotóxicos, saúde, 
cidadania. Acho que este ano atingiremos uns 200 mil alu-
nos da zona rural, isso é muito significativo, disse Saboya. 

 O vice-presidente regional da FAEC e Presidente do 
sindicato Rural de Morrinhos, Ossian Dias, foi um mobi-
lizador do SENAR neste programa levando a mensagem 
do AGRINHO e do PECNORDESTE a vários Municípios, 
trazendo  esse ano mais quatro Municípios para inte-
grar-se ao AGRINHO.  Eduardo Queiroz, diretor técnico 
do SENAR/CE  disse que  a instituição desenvolve mui-
tas ações “mas este programa  AGRINHO é de suma im-

portância porque forma as crianças e adolescentes, muitas vezes fi-
lhos de produtores  que já vão iniciar sua profissão com outra visão.” 
Para ele o  tema deste ano “ cidadania”, é sempre muito oportuno.  

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES
Aracati, Beberibe, Cascavel, Fortim, Ibicuitinga, Icapui, Itaiçaba, 

Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Pindoretama, Quixeré, 
Russas, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Iguatu, Saboeiro, 
Mauriti, Morrinhos, Boa Viagem, Paracuru, Belza Cruz, Marco, Jagua-
ribe, Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Cari-
dade, Guaiuba, Guaramiranga, Itapiuna, Mulungu, Ocara, Pacoti, Pal-
mácia, Redenção, Frecheirinha, Ibiapina, Ipu, São Benedito, Tianguá, 
Ubajara e Viçosa do Ceará.

Tema central: CIDADANIA: saber atuar para mudar o mundo

O QUE É O AGRINHO 
O AGRINHO é um programa social do Senar -CE , que visa levar 

informações aos alunos da zona rural de forma transversal dentro da 
grade curricular das escolas, visando a inclusão de jovens do 2º ao 9º 
ano do ensino  fundamental. Para complementar o programa e  incen-
tivar a participação dos jovens e professores, o Senar promove tam-
bém  um concurso  de redação e desenho e no final do ano, premia 
os 10 melhores trabalhos em cinco categorias: desenho, redação do 
2º ao 5º e do 6º ao 9º ano( premia alunos), Experiência Pedagógica 
(  professor) e Município AGRINHO ( que premia o gestor municipal).

Diretoria do Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL participou da abertura do evento

Prof. Mazé Barbosa foi a facilitadora da capacitação
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SENAR-CE  INAUGURA DOIS NOVOS POLOS DA REDE e-TEC 
EM QUIXADÁ E QUIXERAMOBIM

O Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural – SENAR-CE, abriu 
no último dia 18 de março, 

dois novos polos da Rede e-Tec de ensino 
à distancia com a presença dos alunos na 
aula inaugural. Com o apoio dos  Sindi-
catos dos Produtores Rurais de Quixadá 
e Quixeramobim, foi feita uma parceria 
com duas universidades. Em Quixeramo-
bim, o Curso está funcionando dentro da  
FATEC- Faculdade Técnica  e em Quixadá, 
no Campus da UECE, oferecendo o Curso 
Técnico em Agronegócio, com 25 vagas 
para cada Polo. O curso é gratuito, tem 
uma duração de dois anos, de forma se-
mipresencial e presencial. 

O evento contou com presença do Su-

perintendente do SENAR-CE, Paulo Hel-
der de Alencar Braga, do Diretor Técnico 
Eduardo Queiroz e dos presidentes dos 
Sindicatos Rurais de Quixadá, Francisco 
Fausto Nobre Fernandes e de Quixeramo-
bim, Cirilo Vidal Pessoa e diversas autori-
dades municipais.

A aula inaugural do polo de Quixadá 
aconteceu às 9 hrs e foi ministrada pelo 
instrutor Carlos Igor e a do polo de Qui-
xeramobim às 15 hrs, também ministrada 
por Carlos Igor. 

Com estes dois polos inaugurados, o 
Senar passa contar com  quatro (4)  Po-
los da Rede e-Tec no Estado, os dois pri-
meiros foram implantados em 2015, em 
Fortaleza e no município de Cascavel, e já 

vão formar a primeira turma em agosto 
deste ano, informou o Superintendente 
do SENAR-CE, Paulo Helder de Alencar 
Braga.  “Vamos colocar no mercado 167  
profissionais com uma formação dife-
renciada em Agronegócio, uma profissão 
que a cada dia é mais demanda pelo mer-
cado do setor agropecuário, o que mais 
cresceu nos últimos  anos, apesar da cri-
se, contribuindo com a elevação do PIB, 
disse Paulo Helder.

NOVAS  TURMAS 
 Os Polos de Fortaleza e Cascavel 

também abrirão duas novas turmas em 
março,  cada um com 20  alunos. Os qua-
tro Polos estão  oferecendo juntos neste 
primeiro semestre de 2017, 90 vagas do 
Curso Técnico em Agronegócio, disse a 
Coordenadora Pedagógica do Programa 
Rede e-Tec, Karolina Alves Montenegro. 
Hoje, funcionam 3 turmas no Polo de For-
taleza e 3 no Polo de Cascavel.

SOBRE O CURSO
Este é o primeiro Curso Técnico de 

nível medido na modalidade à distância 
promovido pelo SENAR em parceria com 
a Rede e-Tec Brasil  do Ministério da Edu-
cação – MEC, cuja principal finalidade 
è promover de maneira democrática o 
acesso à Educação Profissional e Tecno-
lógica( EPT) , beneficiando-se das possi-
bilidades de alcance e estratégias meto-
dológica da Educação à Distancia (EAD). 
O Curso de Técnico em Agronegócio exe-
cutado pelo SENAR, tem duração de 4 se-
mestres (2 anos), cargo horária de 1.230 
horas, sendo 20% destinada a encontros 
presenciais.

“  O curso vai proporcionar 
tecnificação para a popula-
ção do município, sendo a 

ferramenta que a cidade estava 
precisando. Tivemos uma pro-
cura enorme pelo curso apesar 
de termos divulgado apenas 15 
dias antes, teremos agricultores 
de várias regiões que serão bene-
ficiados coma o curso. Já temos 
alunos do município de banabuiú, Ibare-
tama, Quixadá, Quixelô e Cariús e para 
a segunda turma que formaremos no se-
gundo semestre. A demanda com certeza 
será bem maior.”

Fausto Fernandes, Presidente do SIndicato
Rural de Quixadá

“A receptividade foi muito 
boa, pois Quixeramobim 

é um município tradicional-
mente produtor,  que produz 
a maior quantidade de leite 
no Ceará. O rebanho bovino é 
maior que a população do mu-
nicípio, somando mais de 83 
mil animais. Para Quixeramo-
bim o curso técnico em Agro-
negócio vai ser de muita importância  pois 
vai ajudar aos produtores locais como ter 
uma melhor gestão em seus negócios. “

Cirilo Vidal, Presidente do SIndicato
Rural de Quixeramobim

Alunos na aula inaugural do Polo de Quixadá
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL: SENAR JÁ ASSISTE A 
455 PROPRIEDADES NO CEARÁ E ESTÁ CAPACITANDO MAIS 

17 TÉCNICOS PARA AMPLIAR ATENDIMENTO

Visando suprir uma necessidade do 
pequeno e médio produtor rural 
no Estado do Ceará, o Serviço Na-

cional de Aprendizagem Rural- Senar-Ce, está 
desde o ano passado prestando assistência 
técnica a produtores rurais interessados. O 
programa denominado de Assistência Técni-
ca e Gerencial –ATeG, já atende hoje a 455 
propriedades, em  38 municípios. A meta é 
aumentar essa clientela no próximo ano. Para 
tanto, o Senar está preparando novos técni-
cos  e entregando um software com a ferra-
menta de gestão de como administrar uma 
propriedade rural, disse o Diretor Técnico do 
Senar-CE, Eduardo Queiroz de Miranda .  

O programa oferece uma metodologia 
inédita de assistência técnica com foco em 
adequação tecnológica, capacitação, ges-
tão e meritocracia, fundamentada em 5 
passos: Diagnóstico

Produtivo Individualizado; Planejamen-
to Estratégico;Adequação Tecnológica; 
Capacitação Profissional. Complementar; 
e  Avaliação Sistemática de Resultados. A 
assistência às propriedades rurais é acom-
panhada por técnicos agrícolas, engenhei-
ros agrônomos, veterinários e zootécnicos 
treinados pelo Senar.

ENTREGA DO SOFTWARE
Esta é a terceira  turma  de técnicos que 

capacitamos no estado do Ceará na meto-
dologia do ATEG, disse o Diretor Técnico do 
Senar-CE, Eduardo Queiroz , durante o encer-
ramento do curso ocorrido hoje, dia 17. Du-
rante duas semanas, 17 técnicos  receberam 
todas as informações e no final,  passaram por 
um  treinamento  sobre o uso de um software 
que foi desenvolvido  para o lançamento de 
todos os dados das atividades da bovinocul-
tura de leite e ovinocultura de corte. Esses da-
dos vão facilitar toda a gestão da atividade na 

propriedade, ao longo de um ano.  Com esses 
dados sendo lançados ,a propriedade recebe-
rá informações que servirão para tomadas de 
decisões do produtor, auxiliado pelo técnico 
de campo e o supervisor, os profissionais que 
assistem àquela atividade para que eles deci-
dam as mudanças necessárias para a  melho-
ria de toda a  atividade. Melhoria no sentido 
de produtividade, aumento da produção, re-
dução de custos, implementação de algumas 
outras atividades, aumentando  a performan-
ce da atividade no setor rural.

É importante salientar que o software  
servirá para auxiliar essas tomadas de deci-
sões, sem os dados é impossível acertar com 
firmeza quais decisões precisam ser toma-
das. Vemos muitos produtores trabalharem 
apenas pelo intuito, pelo conhecimento que 
receberam dos pais, e acabam não fazendo 

uma análise mais detalhada, destaca o Dire-
tor Técnico do Senar-Ce  

Estamos com as ferramentas de gestão, 
tanto a metodologia como o software para 
que o produtor possa escolher melhor o que 
fazer, e aí sim buscamos resultados deste tra-
balho que o SENAR está desenvolvendo em 
parceria com outras instituições aqui no Es-
tado do Ceará e em outros estados do Brasil.

O projeto é inovador e traz uma visão não 
só técnica  mas da gestão do negócio, acredi-
to que estamos no momento certo, saímos de 
cinco anos de seca e esperamos que este ano 
seja diferente, sendo um momento oportuno 
para nós retomarmos estas atividades com 
este viés que é a gestão do negócio. Esta é a 
metodologia que o SENAR desenvolve na As-
sistência Técnica e Gerencial – AteG.  

O zootécnista Beto Machado que está 
participando do treinamento atende a mais 
de 30 produtores na região de Sobral, que 
estão na atividade da bovinocultura de leite 
e afirmou que vai repassar os conhecimen-
tos obtidos para os produtores, para que 
eles possam se organizar melhor dentro 
da cadeia produtiva. O engenheiro agrô-
nomo Claúdio Ribeiro Coutinho destacou 
a importância do treinamento para os téc-
nicos, que serão pessoas capacitadas para 
dar continuidade ao trabalho de assistência 
técnica e gerenciamento de propriedades e 
empresas que atuem no segmento da bovi-
nocultura de leite. 

O Diretor Técnico Eduardo Queiroz durante a entrega do Software
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CEARÁ PECNORDESTE: MAIS DE 100 PALESTRAS E 
17 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO 

Três painéis no seg-
mento de aquicul-
tura sobre Racio-

nalização do uso da água 
na Aquicultura; Sistema de 
Produção Integrado usando 
Efluentes da Dessalinização 
e  Reuso da água, estão na 
programação do Seminá-
rio Nordestino de Pecuária 
PECNORDESTE, que  vai 
debater durante três dias 
de 6 a 8 de julho próximos, 
em Fortaleza, as principais 
novidades e problemas que 
envolvem  nove(9), segmen-
tos do agronegócio da pe-
cuária. O evento que é pro-
movido pelo Sistema FAEC/ 
SENAR / CNA E SEBRAE- CE 
oferecerá cerca de 100 pa-
lestras, numa média de 10   
por segmento nas áreas de 
avicultura, apicultura, bo-
vinocultura, equinocultura, 

raças de equinos, uma atividade que cresce 
a cada dia no Estado , disse Paulo Helder.

NOVIDADES NA FEIRA DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 

 No intuito de valorizar cada vez mais 
a Exposição de Produtos e Serviços Agro-
pecuários, por isso, esse ano, toda a pro-
gramação técnica  do evento se encerra 
às 16 horas, para  dar espaço a diversos 
eventos que estão programados para 
dentro da feira, como o Boteco do Suíno, 
com a degustação de produtos à base de 
carne suína, apresentação de produtos 
por parte dos expositores, lançamento 
de livros , etc. As oficinas também serão 
realizadas no mesmo espaço da Feira, 
que todos os anos, traz uma mostra das 
novidades dos diversos setores da agropecuária. 

Este ano, deverá ser apresentada uma 
máquina que faz o corte de palma, vindo 
diretamente do Estado de Alagoas. 

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO EM ARENA  E 
NA VITRINE DA CARNE SUÍNA 

O PECNORDESTE - Seminário Nordestino 
de Pecuária é um espaço de capacitação 
do produtor uma oportunidade para atu-
alização dos conhecimentos e troca de 
experiências, disse o Coordenador  das 
oficinas Engenheiro agrônomo Lauro Ra-
mos Torres de Melo Filho. No pavilhão  

leste - térreo do Centro de Eventos será 
montada uma arena onde no centro fica-
rá o instrutor fazendo a demonstração  dos 
temas escolhidos pelos próprios produtores.

Serão realizadas seis oficinas, no pe-
ríodo de 6 a 8 de julho, com os seguintes 
temas: Manejo Alimentar: Amonização;  
avicultura e as alternativas de produções 
de alimento na propriedade; manejo ali-
mentar - silagem de grãos úmidos de mi-
lho; apicultura e o manejo das colmeias 
na alimentação no período da estagiarem 
e bioenrrequecimenfo da palma forrageira.   

O departamento de promoção social 
do SENAR- CE promoverá  ainda oficinas 
no aproveitamento do mel e da palma 
forrageira  na alimentação humana, in-
forma a coordenadora Ana Kely Cláudio 
Gonçalves . E na vitrine da carne suína 
serão ofertados outros cursos de cortes 
e culinária com suìnos , sob a coordena-
ção de Paula Braga, secretária executiva 
da ASCE- Associação Cearense de Suino-
cultores. Este ano, está prevista também 
a vitrine da carne de caprinos e ovinos, 
com cursos de corte e culinária. 

suinocultura, artesanato, e turismo no 
espaço rural e natural.

Em cada uma dessas áreas o tema 
central do evento “Água no Semiári-
do: uma nova postura”, será abordado, 
como forma de levar mais conhecimento 
ao produtor disse o Presidente da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Ceará- Flávio Viriato de Saboya Neto, 
que anunciou também como novidade, 
o I INTEAGRO - Rede Agropecuária de 
Comércio Exterior, com a participação 
direta de especialistas da Confederação 
da Agricultura  e Pecuária do Brasil-CNA, 
com a finalidade de ajudar os produtores 
a pensarem na exportação como alterna-
tiva de venda de seus produtos. 

Na programação técnica  consta ainda 
o II Seminário  Cearense da Palma Forra-
geira e 17 Oficinas de capacitação,  sendo 
seis voltadas somente para produtores  
em uma arena especialmente montada 
para levar  informações na prática. As de-
mais  oficinas serão  realizadas  na Vitrine 
da Carne Suína e na vitrine de Cortes de 
Caprinos e Ovinos, esta última, será uma 
novidade explicou o Coordenador geral 
Paulo Hélder de Alencar Braga. No pavi-
lhão externo do Centro de Eventos, será 
montada uma Exposição de caprinos e 
bovinos de leite - a VI PECLEITE e outra de 
cavalos, com uma galeria das melhores 

COMO PARTICIPAR

As inscrições para as palestras e oficinas
  devem ser feitas pelo site: 

(wwwpecnordestefaec.org.br)
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Em dia com o AGROPACTO

AGROPACTO LANÇA AGROPEC SEMIÁRIDO NO RN 

A Federação da Agricultura  e Pe-
cuária do Estado do Ceará - FAEC 
promoveu no dia 21, mais uma  

reunião  do Pacto de Cooperação da Agro-
pecuária Cearense- AGROPACTO – quando 
ocorreu  a apresentação  da programação do  
AGROPEC SEMIÁRIDO 2017, pelo Assessor 
da Presidência da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Rio Grande do Norte – FAERN; 
Rodrigo Melo. O evento será realizado em 
Natal/RN, de 7 a 8 de agosto onde acontece-
rá  palestras técnicas,  debates, painéis, au-
las práticas em  arenas envolvendo  10 seg-
mentos da cadeia produtiva do agronegócio 
e sediando ainda o V Congresso  Brasileiro 
da Palma, numa promoção da CNA, FEDE-
RAÇÕES DE AGRICULTURA DO NORDESTE, 
SENAR E SEBRAE.  

O  I AGROPEC SEMIÁRIDO foi realizado 
em 2015 ,em Salvador - BA, sendo uma ação 
da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil - CNA, em conjunto com suas Fe-
derações do Nordeste    e este ano  será rea-
lizado no Estado do Rio Grande do Norte  O 
objetivo é levar as tecnologias mais avança-
das e as práticas mais modernas que estão 
sendo desenvolvidas pelo mundo para pro-
dução semi-árida. Para o presidente da Con-
federação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) e do Sistema FAEB/SENAR, João Mar-
tins,  “ de  nada adiantam essas tecnologias 
se continuarmos com um Brasil desigual e 
sem políticas públicas específicas para a re-
gião. É fundamental um tratamento diferen-
ciado para o Nordeste para que possamos 
amenizar essas disparidades econômicas e 
sociais – cobrou.

Rodrigo Melo disse que o  desafio é fa-
zer o segundo evento cada vez melhor do 
que o da Bahia, principalmente  a qualida-
de e com um caráter inovador., por isso o  
tema central era Inovação e Gestão. “ Esse 
ano a gente procurou trazer o tema Ino-
vação  dos assuntos no trato com os agro-
pecuaristas. Serão dez assuntos, com sala 
temáticas: Inovação e gestão,,Boas práticas 
agropecuárias, Consórcio agrosilvapastorial 
, Produção e geração geleia real, de pólen é 
rainha Piscicultura , Ave e Suino , Bovinocul-
tura  de corte com destaque para Nutrição 
e forragem. Muitos casos de sucesso serão 
apresentados pelos próprios produtores. 

A primeira das inovações desse ano é 
que  o AGROPEC acontecerá  no ambiente  
muito parecido  com  uma fazenda ,  será 
no  Parque de Exposições  de Natal ,com 
27 há de parque, terá uma pista de desfile,  
pavilhões , 10  salas temáticas tipo seminá-
rio , com estrutura para  atender exposição,  
uma sala  da palma e um espaço externo 
para  dinâmica sobre a palma  com algu-
mas tecnologias de manejo e condições 
de chuva, e uma fazendinha , terá também 
sete arenas  a céu aberto onde ocorrerão 
14 dinâmicas,  Restaurante, uma praça de 
convivência, temas como Barragens de 
subterrâneas, tecnologias de maior arma-
zenamento de água, renegociação de dívi-
das, foram sugeridas pelos presidentes de 
sindicatos  do Ceará . O presidente da FAEC 
garantiu a participação de duas caravanas 
de produtores cearenses ao evento. A Ins-
crição  será gratuita para os produtores. 

O AGROPEC semiárido é um seminá-

rio que aproxima a tecnologia validade nos 
centros de pesquisa ao produtor rural em 
um rico ambiente de discussão , com uma 
ampla programação técnico-cientifica tendo 
a participação de palestrantes de nomes de 
destaque nacional e internacional, além de 
exibição de empresas produtoras de máqui-
nas e implementos e outros insumos. 

 SOBRE O V CONGRESSO  DE 
PALMA 

O coordenador de projetos  do SENAR 
nacional Joaci Medeiros , fez a apresenta-
ção do V Congresso  Brasileiro da Palma e 
outras Cactáceas,  que será realizado den-
tro do AGROPEC , que  teve início em, 2009, 
e em 2013 foi em Fortaleza , dentro do PEC-
NORDESTE. Neste período houve um cres-
cimento de 13% no número de inscritos 
de 458 para 519 é um aumento e 62% nos 
trabalhos  apresentados  , que saltou e 61 
para 99 , mostrando a importância da te-
mática da  palma que definitivamente en-
trou na agenda de várias instituições. Este 
ano, o Comgreso da Palma terá a parceria 
da ACaa, CNA. Senar , Sebrae  e  Emparn. A 
ideia é trazer o 10o Congresso  Internacio-
nal de Palma para o Brasil em 2020, anun-
ciou Rodrigo. 

A PALMA E O
PECNORDESTE 

O  Seminário Nordestino de Pecuária- 
PECNORDESTE, foi destacado na ocasião, 
como um evento que inspirou o AGROPEC 
SEMIÁRIDO lançado pela CNA de forma  
itinerante na Região  Nordeste. O Coor-
denador do PECNORDESTE, Paulo Hélder 
de Alencar Braga, disse que essa iniciativa 
da CNA vem se somar ao trabalho do PEC-
NORDESTE., que este ano fará o I Congres-
so Cearense  da Palma. O coordenador do 
Congresso dentro do PECNORDESTE , Jorge  
Prado destacou a importância do AGRO-
PEC, “ estamos trabalhando para implantar 
a palma no Ceará, com tecnologia, é um 
evento  como esse traz muita informação, é 
muito importante participar,  a  gente aca-
ba aprendendo  muito, uma dessas experi-
ências que aprendi recentemente  foi sobre 
o uso da palma picada na copa de áreas 
frutíferas , a planta deu um maior desen-
volvimento, disse ele.

INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser feitas 

através do site:
agropecnatal.com.br

O Diretor da FAERN Rodriogo fez a apresentação do AGROPEC
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CEARÁ ESTÁ CRIANDO UM PROGRAMA DE 
DESBUROCRATIZAÇÃO DO AGRONEGÓCIO - AGROSIMPLES

O Governo Federal  criou  um pro-
grama de desburocratização do Agrone-
gócio- o Agromais , aqui no Estado um 
grupo liderado pela SEAPA- Secretaria 
de Agricultura, Pesca e Aquicultura , está 
trabalhando a  criaçāo  do  Agrosimples 
Ceará.  O assunto  está em discussão  no 
Brasil desde a a chegada do novo minis-
tro da Agricultura,  originário do setor  
produtivo - sendo  grande produtor de 
soja - foi levado à  reuniāo  do Pacto de 
Cooperação da Agropecuária Cearense  
– AGROPACTO, no dia 7 de março,  pelo 
Secretário  executivo da – SEAPA., Euval-
do Olinda Bringel. Segundo ele o AGRO-
SIMPLES só  terá  resultados, se  houver 
a participação  da iniciativa privada, da 
FIEC representando o Setor industrial  e  
da FAEC e o Setor produtivo  , para que  
exista  uma adesão  das instituições  e da 
sociedade. Ele anunciou  uma nova reu-
niāo no  dia 20, no Auditório da vice – go-
vernadoria  com estas  instituições , onde 
serão criados vários grupos de trabalho, 
com o objetivo de instrumentalizar o 
AGROSIMPLES Ceará.

O presidente da Federação da Agri-
cultura  e Pecuária  do Estado do Cea-
rá- FAEC  e Coordenador  do Agropacto, 
Flavio Saboya considerou o tema da mais  
alta importância, haja vista os  gargalhos 
que o setor  ainda enfrenta em diversas 
àreas. Flávio  Saboya falou da sua expe-
riência quando esteve na Austrália, onde  
os  animais são   ” chipados” , sugerindo  

que a  ADAGRI- Agência  de Defesa Agro-
pecuária  informatize os  lançamentos 
das vacinações  e outros  serviços  como 
a GTA – Guia de Transporte  Animal ,  que 
poderiam  trazer bons resultados  e avan-
ços nessa área. Segundo ele, o estado do 
Ceará tem quase 80% das suas  proprie-
dades  cadastradas, cerca de 400 mil imó-
veis, destacando a importância de inserir  
na desburocratização também da análise 
do  leite.  “Acho que a CONAB poderia 
desburocratizar a obrigação da comuni-
cação   do número  de rebanhos de cada 
produtor, facilitando o trabalho de libera-
ção do milho” disse Saboya.

O Secretário executivo da SEAPA apre-
sentou algumas propostas que já estāo 
em discussāo  e que estāo sendo desen-
volvidas em outros estados como no Rio 
Grande  do Sul, onde o programa  se  cha-
ma AGROMAIS  e em  São Paulo, AGRO-
FÁCIL , que já   estāo bem adiantados. Em 
outros estados como o  Distrito Federal, 
Mato  Grosso,Pernambuco, Rio Grande  
do Norte, Bahia  e Ceará,  estāo em fase  
de implantaçāo .O grupo tem que apon-
tar a necessidade de  modificação    na 
legislação , instruções  normativas, decre-
tos,  organizaçāo interna. Dois técnicos 
da SEAPA estāo trabalhando diretamente 
nas ações, levantando  os dados,  Paula 
Rattacaso  – Coordenadora Jurídica  e  
Osvaldo Segundo  ,Coordenador de orde-
namento e fiscalizaçāo . Vamos resgatar 
todas as propostas das entidades e das 

câmaras  setoriais  da ADECE que estāo 
travando o Desenvolvimento  do Agro-
negócio, e  a simplificaçao  é necessária 
, pois há uma infinidade  de legislação a 
nível federal e Estadual que precisam ser 
unificadas,disse Osvaldo Segundo.

A reuniāo contou com a participaçāo   
de representantes da  FIEC, Sindialimen-
tos, BNB,ADECE,  CONAB, ADAGRI, SDA.
SENAR, FAEC, Presidentes de Sindicatos 
Rurais que ofereceram várias sugestões 
ao Programa.

Em dia com o AGROPACTO

O Secretário Executivo da SEAPA, Euvaldo Bringel, apresentou o AGROSIMPLES

AGROSIMPLES CEARÁ 
propostas preliminares

 Transparências e parcerias (ar-
ticulaçāo com as entidades gover-
namentais e envolvimento com 
entidades da sociedade civil,orga-
nizaçāo)
 Atualizaçāo  da RIISPOA  – Regu-

lamento da Inspeçāo industrial e sani-
tària  de produtor de Origem  animal, 
Emissāo   da permissāo  de trânsito ve-
getal e da Guia do trânsito  animal

  Terceirizaçāo  da Inspeçāo  de 
Produtos de Origem animal

 Simplificaçāo  do licenciamento 
ambiental  (unificaçāo  do processo de 
outorga de água da Uniāo e do estado)  
o Setor de áreas marinhas é um dos 
mais  complexos para exploraçâo)

 Implantaçāo do Cadastro Único  
de pesca e aquicultura no âmbito do 
estado do Ceará (grande número de 
pessoas ainda  estāo ilegais)

 Crédito  Rural- simplificaçao da 
rede  de crédito  rural, necessita do de 
uma unificaçāo  maior por parte do Go-
verno federal, uma demanda já apre-
sentada pelo MAPA.

 Simplificaçao do acesso as  li-
nhas de crédito

 Facilitaçåo do Comércio  Exterior
Fim   da reinspeçāo  nos Portos  pde car-

regamento vindos de Unidades  com o SIF
 Revisāo de Regras de Certifica-

çāo  Fitossanitárias
 Simplificaçāo  de procedimen-

tos da Vigilância INTERNACIONAL, em 
Portos e Aeroportos, sem abrir mão da 
qualidade e Segurança do Serviço.
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SENAR LANÇA PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER 
DA ZONA RURAL EM 13 MUNICÍPIOS DO CEARÁ 

Já imaginou fazer seu exame de pre-
vençāo  do câncer no local onde você 
mora , sem nenhum custo? Isto já  é uma 
realidade e  vem sendo realizada  pelo Ser-
viço Nacional de Aprendizagem  Rural- SE-
NAR- CE,  beneficiando mulheres da zona 
rural com o exame de papanicolau e ho-
mens, com o exame do PSA e da próstata. 
Trata- se  do  Programa  Saúde  do Homem 
e da Mulher, que neste primeiro semestre 
de 2017, deverá beneficiar 13 Municípios 
do Estado. O objetivo é sensibilizar a po-
pulaçāo do meio rural sobre a importância 
de atitudes para promoçāo da Saúde.

O lançamento do Programa foi feito no 
dia 14 de março, no Auditório do Sistema 
FAEC / SENAR- CE  em Fortaleza, pelo  Su-
perintendente  do Senar- CE , Paulo Hélder 
de Alencar Braga  e a gestora do Programa, 
Ana Kelly Claùdio, com  a presença de pre-
feitos e secretários  de Saúde dos Municí-
pios, que já haviam  manifestado interesse 
em aderir ao  Saúde do Homem e Saúde 
da  Mulher. O Programa promove também 
palestras educativas sobre higiene pesso-
al, Planejamento familiar, doenças sexual-
mente transmissíveis, câncer de próstata, 
câncer de pênis, disfunçāo  erétil , entre 
outros, de acordo com a realidade local.

Uma Unidade Móvel de Saúde do Se-
nar com dois consultórios e médicos vai 
até a localidade e realiza os exames físicos 
e laboratoriais, de papanicolau na Mulher 

e  o PSA e toque retal no Homem. Os exa-
mes sāo  encaminhados a um laboratório 
especializado e apresentados  os  resulta-
dos sem  nenhum custo para o benefici-
ários ou o município parceiro,  inclusive 
a contrataçāo de dois urologistas. Uma 
equipe do Programa de Promoçāo Social 
do Senar realiza toda a logística, ofere-
cendo inclusive, um dia de Beleza para a 
mulher e seus filhos, com a distribuiçāo de 
um kit beleza.

Já o município, oferece em contra-
partida a disponibilizaçāo  do local para o 
evento, voluntários, água e alimentaçāo 
para a equipe de trabalho e participantes., 
a divulgaçāo, a mobilizaçāo  ,o  cadastro 
dos participantes. Segundo  a gestora do 
Saúde do Homem  da Mulher no Senar- 
CE, Kelly Cláudio, a meta é atender a 100 
homens e 150 Mulheres, por dia,por Mu-

nicípio,  totalizando 3.250 pessoas, entre 
homens e Mulheres nesta  primeira eta-
pa, que serà realizada nos meses de abril, 
maio e junho . No segundo semestre,  ou-
tros Municípios  serāo beneficiados .

Os  prefeitos de Alto Santo, Maria 
Irisneile Gadelha Sousa  e  de Ibaretama 
,Francisco Edson de Moraes,  destacaram  
a importância do Programa voltado para o 
homem e a Mulher da zona rural e a ini-
ciativa do Senar em promover alèm da ca-
pacitaçāo do Homem do campo,também 
a Saúde , o que traz  reflexos positivos na  
melhoria da produçāo .

MUNICÍPIOS QUE SERÃO 
BENEFICIADOS:

Alto Santo, Pacajus, Redenção, Ocara, 
Caririaçu, Paracuru, Itarema, Itapipoca, 
Ibaretama, Jaguaretama, Moraújo, Piquet 
Carneiro e Mombaça.

FAEC REÚNE CONSELHO DE REPRESENTANTES APRESENTA 
NOVOS PROJETOS, RELATÓRIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Federação  da Agricultura  e Pecuária  
do Estado do Ceará- FAEC  reunio nos dias 
20 e 21,  em seu auditório , em Fortaleza, os 
representantes  do Conselho de Adminis-
tração, diretores, presidentes de sindicatos 
e vice-presidentes regionais- para a apre-
sentação do Relatório de Atividades e da 
Prestação de Contas da Diretoria referentes 
ao exercício de 2016  trazendo ainda novas 
informações aos seus associados.

A abertura dos trabalhos foi no dia 20,   
pelo Presidente da FAEC  Flávio Viriato de 
Saboya Neto, seguindo-se informações so-
bre o Programa Cadastro Ambiental Rural 
– CAR;  Dívidas Rurais;  Implantação da Uni-
dade de Pesquisa com forrageiras adapta-
das às condições do semiárido no  munici-
pio de Ibaretama e a implantação das Salas 
de capacitação nos Sindicatos Rurais.

Foi feita ainda a apresentação  do Re-
latório de Atividades e da Prestação de 
Contas da Diretoria, referentes ao exercício 
de 2016, por Carlos Bezerra Filho e Maria 
do Socorro Correia, Vice-Presidente de Ad-
ministração e Finanças e Contadora, res-
pectivamente, da FAEC; haverá a • Leitura 
do Parecer do Conselho Fiscal da FAEC; • 
Contribuição Sindical Rural: Os  Resultados 
obtidos da cobrança Pessoa Jurídica/2017 
• Mobilização e apoio dos Sindicatos na 
divulgação da CSR Pessoa Física/2017, cujo 
vencimento se dará no dia  22 de maio 
•Apresentação das normas dos proces-
sos eleitorais dos Sindicatos, pela Chefe 
do Departamento SIndical, Nilza Luna. o  
CCIR 2015/2016, informaçōes sobre Ca-
dastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR 
, pela consultora jurídica ,Jucileide Noguei-

ra •Apresentação  do XXI PECNORDESTE 
2017, pelo Coordenador do evento, Paulo 
Helder de Alencar Braga.

SEGUNDO DIA:
Lançamento do AGROPEC SEMIÁRIDO 

2017, no AGROPACTO pelo Assessor da Presi-
dência da Federação da Agricultura e Pecuá-
ria do Rio Grande do Norte – FAERN; Rodrigo 
Melo. •Apresentação das Ações e Atividades 
realizadas pelo SENAR/CE, em 2016; a Opera-
cionalização do novo Contrato SINRURAL/SE-
NAR 2017; Orientação da Prestação de Conta 
do novo Contrato SINRURAL/SENAR 2017 para 
indicação e acompanhamento dos eventos do 
SENAR/CE, finalizando com a Aplicação do for-
mulário de contratualização das metas para o 
2º trimestre/2017 e repactuação das metas 
não atendidas do 1º trimestre, pelo Diretor 
Técnico Eduardo Queiroz. 
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SINDICATO RURAL DE MORAÚJO LANÇA PROJETO 
            DOUTORES DO SERTÃO

Nesta entrevista com o Presidente do Sindicato Rural de Morrinhos, Elder Aguiar, 
você vai conhecer a estratégia do Programa “ Doutores do Sertão”, que pretende tra-
zer de volta para o campo os filhos de agricultores que estão estudando na cidade em 
áreas ligadas ao meio rural, levando mais informação e conhecimento aos seus pais 
e  outros produtores em cada cidade de origem.  O projeto já conta com o apoio do 
Instituto Federal de Educação- Campus de Sobral, e coma  aprovação do Ministério da 
Educação –MEC.

EM DIA COM O SINDICATO

UNIÃO RURAL - Como surgiu a ideia do Projeto “Doutores do Sertão”. O que se pretende com este projeto?
O “Doutores do Sertão” surgiu numa constatação do Sindicato de Moraújo fez com relação a realidade dos nossos agricultores, nós 
vivemos em um município semiárido, onde vem sendo castigado pelas estiagens e com esse modo de agricultura de subsistência 
não permite que os filhos de agricultores continuem os trabalhos de seus pais, eu sempre digo que as propriedades tem herdeiros, 
mas não estão tendo sucessores. Eu constatei que os filhos dos agricultores conseguiram ir além, em relação aos seus pais, e foram 
estudar em Sobral, também identifiquei que estes jovens fazem cursos agropecuários e eu fiquei me questionando qual seria o 
futuro deste jovem, com certeza eles não voltariam, uma vez concluindo seus estudos, a aplicar seus estudos nas suas proprieda-
des, então o “Doutores do Sertão” nasceu nesta constatação, de fazer com que o conhecimento acadêmico possa ser difundido 
no meio rural,  através de uma extensão universitária e também fazer com que haja uma provocação na sucessão do campo, para 
que esse jovem, uma vez oportunizando à ampliar, divulgar ou empregar seus conhecimentos no meio rural, ele possa também 
ser um ser um empreendedor nesta atividade, aplicando as técnicas de convivência com o semiárido, procurando acrescentar o 
conhecimento no meio rural, daí nasceu esse projeto. Fomos buscar parceria com o Instituto Federal de Educação- Campus de 
Sobral e a direção do Instituto nos abraçou , mapeou os alunos entre os cursos de irrigação, fruticultura e agroindústria. Estamos 
estabelecendo um convênio com eles, para que os estágios, que são obrigatórios nos currículos deles, sejam feitos no seus muni-
cípios de origem, inclusive estamos fazendo parcerias com os sindicatos de municípios vizinhos , para que eles possam fazer esse 
diagnóstico e mapeamento de jovens.

UNIÃO RURAL - O projeto tem o apoio também do MEC?
Resposta- O  Projeto Doutores do Sertão  foi encaminhado ao MEC e o método  foi aprovado , mas não teve a liberação dos recur-
sos. Estamos buscando parcerias, com a CNA, o SENAR, instituições privadas para viabilizar a sua  execução. O SENAR-AR/CE está 
incrementando o projeto dentro do Programa Agrinho, pegando alunos que não são do ensino fundamental, mas do nível superior. 
Como se sabe o Agrinho é um grande programa do Senar, que  leva informação sobre o campo para  os alunos da zona rural da  2ª 
a 9ª série, promovendo inclusive um concurso de redação e desenho no final do semestre. 

UNIÃO RURAL - Quando esse projeto começa a ser executado?
Estamos na fase de sensibilização dos alunos, tivemos um encontro no Instituto Federal de Educação em Sobral, e foi lá que o 
diretor sugeriu que esses alunos façam seus estágios no município de origem, mas também existe um gasto por parte do Instituto 
Federal, em enviar esses alunos para outros municípios, então é importante que os alunos façam o estágio ainda na fase acadê-
mica. Vai ser um processo de enriquecimento curricular desses alunos  que vão adquirir experiência profissional, ainda na fase 
acadêmica. Iniciaremos no próximo mês de abril  a reunião entre o Instituto Federal e os Sindicatos Rurais, para que estes estágios 
possam ser feitos com a participação dos Sindicatos.

ENTREVISTA

SENAR-AR/CE IMPLANTA OUVIDORIA  
Com o objetivo de dar mais transparência as ações do SENAR - CE e até melho-

rar o atendimento, foi oficialmente instalada a Ouvidoria que tem como gestora 
master a advogada Alberlúcia Magalhães. As denúncias e sugestões  devem ser 
encaminhadas via internet, pelo site do SENAR-CE (www.senarce.org.br/novo) , 
acessando  o menu Ouvidoria, e preenchendo um formulário. Dentro de 15 dias, 
será dada uma resposta à solicitação. A Ouvidoria não aceita denúncias  anônimas, 
no entanto,  preserva o autor da informação, disse a Ouvidora,  que afirmou ainda  
ser uma das maneiras para oficializar críticas e sugestões e do Senar estar mais 
próximo dos produtores e da população de um modo geral. 

Os presidentes  de sindicatos rurais ligados à Federação da Agricultura e Pecu-
ária  do Estado do Ceará- FAEC  e os produtores rurais  que recebem os  cursos de 
capacitação  do SENAR-CE, foram comunicados do novo serviço durante a Assem-
bleia Geral do Conselho de Representantes  da FAEC,realizada no último  dia  21.   



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

BATURITÉ FRANCISCO INÁCIO SILVEIRA (85) 99961.4911

CANINDÉ BERTOLDO UIAQUERÊ DE O. PAIVA (85) 99646-4749

CAUCAIA HENRIQUE MATIAS DE PAULA 
NETO (85) 99997.2618

BANABUIÚ JOSÉ ERNANDO DE OLIVEIRA (88) 99965.0181

IBARETAMA CARLOS BEZERRA FILHO (85) 99198.9826

MADALENA FRANSCISCO ALMIR FRUTUOSO 
SEVERO  (88) 99223.0282/ (88) 99200.6613

MOMBAÇA FRANCISCO DANÚBIO DE ALENCAR (88) 98806.8846/ (88) 99667.0089

ARACATI NORMANDO DA SILVA SOARES (88) 99652.5699

BEBERIBE RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO (85) 99137.3393 

CASCAVEL PAULO HELDER DE ALENCAR 
BRAGA FILHO (85) 99933.0204

LIMOEIRO DO NORTE LUIZ MENDES ANDRADE DE SOUSA (88) 99958.8000

MORADA NOVA FCO EDUARDO B.DE LIMA JUNIOR (88) 99736.8919

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

REGIÃO DO CARIRI
VICE PRESIDENTE REGIONAL: FRANCISCO FERNANDES FERREIRA (CRATO)

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

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

ITAPIPOCA ANTÔNIO ALVES AGUIAR (85) 99991.7237

MARCO ALEXANDRE MAGNUM LEORNE 
PONTES (88) 99637.0304/ (88) 3664-1655

MORRINHOS JOÃO OSSIAN DIAS (88) 99951-9768/ (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

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

REGIÃO DA IBIAPABA

GUARACIABA DO NORTE JULIÃO FERREIRA SOARES (88) 99904.7336

IBIAPINA JOSÉ NOGUEIRA JÚNIOR (88) 99962.5895

UBAJARA INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (88) 99953.5382/ (88) 99737-1999

VIÇOSA DO CEARÁ WILLAME REIS MAPURUNGA (88) 99237.1085/ (88) 99671.1673

QUIXERAMOBIM CIRILO VIDAL PESSOA (88) 99239.1527/ (88) 99971.1489

SENADOR POMPEU JOSIEL BARRETO DA SILVA (85) 99986.4789

REGIÃO DO BAIXO JAGUARIBE

RUSSAS PEDRO MAIA ROCHA JÚNIOR (88) 99450.2819

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/  
(85) 99616-9442

INDEPENDÊNCIA MOACIR GOMES DE SOUSA (88) 99277.8459/  
(88) 99693-8150

MONSENHOR 
TABOSA

FCO DAS CHAGAS FROTA 
ALMEIDA

(85) 8777.4275/                     
(85) 99965-3125

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) 99117-0399

LAVRAS DA MANGA-
BEIRA 

DORIMEDONTE TEIXEIRA 
FERRER FILHO 

(88) 99963.7449/  
(88) 9 9712-6719

MILAGRES FRANCISCO WILTON FURTA-
DO ALVES (88) 99999.1562

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

JAGUARIBE ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS (88) 99742.0403
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SUPERVISORES REGIONAIS

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

IGUATU JOSÉ QUEIROZ MAGALHÃES (88) 98872.0315 

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

A direção do Sistema Faec/ SENAR brin-
dou a todas as mulheres com um almoço no 
Restaurante do Hotel Amuarama, em home-
nagem ao Dia Internacional da Mulher ,que 
transcorreu no último dia 8.

A comemoração se estendeu no dia 10, 
quando o setor de Recursos Humanos do 
Senar promove no final da tarde um Evento 
Especial preparado com todo carinho para as 
mulheres do Sistema FAEC/SENAR, será uma 
tarde dedicada a cuidar da sua Beleza. Este 
momento compreenderá uma Palestra sobre 
Cuidados com a Imagem, e todas as mulhe-
res serão presenteadas com um SPA da Pele, 
SPA das Mãos e uma aula de Make com a Ma-
quiadora Barbara Alves.

HOMENAGEM DO SISTEMA  FAEC/SENAR-AR/CE 
ÀS MULHERES
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A Federação  da Agricultura e Pecuária  do Estado do Ceará, colocou em 
sua sede uma unidade demonstrativa  de dessalinizador de água e apresen-
tou aos presidentes de sindicatos rurais do Estado, logo após a reunião do 
Agropacto . O equipamento é móvel e visa propiciar o acesso ã água para con-

FAEC  INSTALA UNIDADE DEMONSTRATIVA DE DESSALINIZADOR  
sumo humano das comunidades rurais e tornar 
a água potável para consumo humano. O inte-
ressante do equipamento é que ele pode gerar 
renda para o,produtor que poderá vender água 
tratada a partir da aquisição de  uma unidade de 
tratamento de água  comunitária. A tecnologia  
é 100%  cearense , desenvolvida pela empresa 
Policaly Nanotecn- AGUABRAS. 

Esse mesmo equipamento será instalado no 
Projeto Bioma Caatinga, em desenvolvimento 
pela CNA  E EMBRAPA., na fazenda Triunfo, mu-
nicípio de Ibaretama. 

Ali será  instalada  em breve uma UTR- Uni-
dade de seleção e adaptação de desenvolvimen-
to de plantas forrageiras tolerantes a seca e seu 
uso racional no semiárido brasileiro, da Embra-
pa. O presidente da FAEC, Flávio Saboya será o 
coordenador de 12  UTRs  que serão instaladas 
na Região Nordeste. 

O Presidente  da FAEC Flávio Saboya esteve 
em Brasília, do dia 13 ao dia 15, onde par-
ticipou de vários eventos na Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA,           
devendo reunir-se ainda com o Chefe Geral 
da Embrapa Caprinos e Ovinos para tratar da 
questão da assistência técnica do Senar-CE 
e com a coordenação do Programa Sertão 
Empreendedor junto a Diretoria do Sebrae 
nacional.
De 27 à 30/3, participou de uma reunião no 
MAPA/Secretaria de Política Agrícola/SPA – 
Encontro com o Secretário Neri Geller.
E no dia 28 participou de uma jantar oferido  
pelo Presidente da CNA,  ao Presidente da   
República, Michel Temer.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA considera lamentá-
vel a denúncia de que alguns dos principais frigoríficos do país, com o apoio 
de uma rede de fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura, estariam 
envolvidos num esquema de venda ilegal de carnes ao consumidor. As inves-
tigações fazem parte da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal 
nesta sexta-feira, 17 de março.
Como representante dos produtores rurais, a CNA defende que os fatos 
envolvendo frigoríficos e fiscais agropecuários sejam apurados com rigor. 
E que, uma vez comprovados, possam levar à punição exemplar dos envol-
vidos.
Os produtores rurais têm dado uma grande contribuição ao desenvolvi-
mento nacional. Geram emprego, renda e alimentos de qualidade para a 
população.  Portanto, não é justo que tenham a sua imagem maculada pela 
ação irresponsável e criminosa de alguns.

Presidente da FAEC com 
agenda movimentada

O presidente da CNA,  João Martins da Silva Júnior,  designou o presidente 
onda FAEC, Flávio Saboya,  para  ser o Coordenador   do Nordeste  do Progra-
ma  de Seleção, adaptação e desenvolvimento de plantas Forrageiras tolerantes 
à Seca e seu Uso Racional no Semiárido Brasileiro, – UTRs em cooperação com 
a EMBRAPA, que  implantará   URT  nos nos estados do Nordeste  e no norte de 
Minas Geraisn, na área de atuação da SUDENE.  Serão duas em Minas Gerais , 
duas na  Bahia  e uma unidade nos demais estados, Vai ser contratado um técnico 
engenheiro agrônomo  para cada unidade . A unidade do Ceará, será  implantada 
no Município de Ibaretama, onde a EMBRAPRA E A CNA  já desenvolvem  há três 
anos pesquisas com essências florestais para o semiárido.

As URTs visam impulsionar o desenvolvimento de forrageiras tolerantes à seca e 
seu uso racional por meio do orçamento forrageiro anual, no semiárido brasileiro.

Presidente da FAEC vai coordenar 
UTRs do Nordeste

FAEC E CNA EMITEM NOTA OFICIAL 
SOBRE A OPERAÇÃO CARNE FRACASENAR PROMOVE PALESTRA 

SOBRE MERCADO DO LEITE, 
DESAFIOS E OPORTUNIDADES  

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -SE-
NAR-CE promoveu no dia, 9, de 17 às 18:30 hs, na 
sede do Sistema FAEC/ SENAR- CE, uma palestra   
sobre ”MERCADO DO LEITE: DESAFIOS E OPORTU-
NIDADES“. A palestra foi proferida pelo engenhei-
ro agrônomo, mestre em Agronegócio especialista  
na cadeia  de lácteos  e instrutor do Senar Nacional 
na Metodologia de Assistência Técnica Gerencial- 
ATeG e foi voltada para produtores, técnicos e es-
pecialistas na área. 


