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EXPEDIENTE

CEARÁ

A Federação da Agricultura e Pe-
cuária do Estado do Ceará - FAEC 
tem como missão estudar, pro-

teger e coordenar a defesa dos direitos, 
reivindicações e interesses, da categoria 
econômica rural, independente do tama-
nho da propriedade e do ramo de ativi-
dade de cada produtor, seja lavoura ou 
pecuária, extrativismo vegetal, pesca ou 
exploração florestal.

O Sistema FAEC norteia suas ações ins-
pirado na solidariedade social, na livre 
iniciativa, no direito de propriedade, na 
economia de mercado e nos interesses 
do País.

A FAEC estimula o fortalecimento do 
sindicalismo rural, buscando soluções 
para os problemas da categoria econômi-
ca que representa de forma associativa e 
tem nesse sentido prestado consultoria 
permanente, para o corpo diretivo e dos 
empregados dos Sindicatos rurais, que 
assistem de forma direta aos produtores 
rurais, para que assim prestem um servi-
ço cada dia melhor.

Na área jurídica, o Sistema dá assistên-
cia aos produtores no trato das suas rela-
ções com os agentes de crédito, orienta 
na formulação de contratos e termos de 
parceria, além de manter consultores 
para as áreas trabalhista, previdenciária, 
tributária, ambiental, fundiária, saúde e 
segurança no trabalho.

A Federação realiza há 21 anos o maior 
seminário da pecuária nordestina - o PEC-
NORDESTE-, que este ano ocorrerá no 
período de 06 a 08 de julho, no Centro 

(*) Flávio Viriato de Saboya Neto 
Presidente da Federação da Agricultura e Pecuá-
ria do Estado Ceará - FAEC

de Eventos do Ceará, e tem como tema 
– “A ÁGUA E O SEMIÁRIDO:UMA NOVA 
POSTURA” -, e mantém por mais de duas 
décadas, o AGROPACTO, com reuniões 
em que se discutem os mais relevantes 
temas de interesse direto da categoria 
econômica rural e da sociedade.

O Sistema Sindical Rural tem como 
fonte mais expressiva de seus recursos a 
Contribuição Sindical, que proporciona as 
condições necessárias para cumprimento 
de sua missão.

A contribuição sindical rural existe 
desde 1943, é cobrada de todos os pro-
dutores rurais - pessoa física e jurídica - 
conforme o que estabelece o Decreto Lei 
nº 1.166, de 15 de abril de 1971, com a 
redação dada pelo artigo 5º da Lei 9.701, 
de 18 de novembro de 1998. Tem cará-
ter tributário, conforme prevê o 149 da 
Constituição Federal/88, portanto, é obri-
gatória, independentemente de o contri-
buinte ser ou não filiado a sindicato. 

Os artigos que tratam da contribui-
ção sindical na Consolidação das Leis do 
Trabalho  - CLT,  vão do 578 ao 591, e de 
conformidade com o artigo 589, assim é 
distribuída após seu recolhimento: 60% 
para o sindicato rural; 20% para o Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE); 15% 
para a Federação da Agricultura e 5% 
para a CNA. 

A legitimidade Ativa para cobrança da 
contribuição sindical, por força da súmu-
la 396 do STJ(Superior Tribunal de Jus-
tiça) é da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil – CNA e a partir de 
convênio celebrado entre a Receita Fede-
ral e  a Confederação, passando assim,  a 
exercer a função de arrecadadora da con-
tribuição sindical rural.

O não recolhimento da contribuição 
sindical rural enfraquece os sindicatos, 
porque restringe sua atuação, diminuin-
do as discussões acerca do interesse da 
categoria e por conseqüência de todo o 
Sistema Sindical Rural, haja vista, serem 
os recursos oriundos da contribuição que 
permitem um estudo mais profundo da 
categoria, e assim proporcionar uma de-
fesa coletiva dos que são representados.
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A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) realiza-
ram, no período de 23 a 25 de maio, em Campo Grande (MS), 

um workshop de preparação de técnicos e supervisores do projeto “For-
rageiras para o Semiárido – Pecuária Sustentável”.

A iniciativa, desenvolvida pelo Instituto CNA (ICNA) em parceria com a 
Embrapa Caprinos e Ovinos, prevê uma série de ações que irão permitir o 
desenvolvimento, por meio de pesquisas de campo, de forrageiras resis-
tentes à seca e sua implantação no Nordeste e no Norte de Minas Gerais.

Foram capacitados os profissionais que atuarão nas 12 Unidades de Re-
ferência Tecnológica (URTs) do projeto nestas regiões. A programação cons-
tou de palestras, apresentações institucionais e visita técnica a uma URT da 
Embrapa Gado de Corte, referência em trabalhos de pesquisa voltados para 
espécies forrageiras adaptadas para alimentação do rebanho bovino.

Participaram da abertura do evento o presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC) e coordenador geral do 
projeto, Flávio Saboya, o diretor-geral da Embrapa Gado de Corte, Cleber 
Soares, o secretário-executivo do ICNA, André Sanches, e o coordenador 

CNA PREPARA TÉCNICOS E SUPERVISORES PARA ATUAREM 
NO PROJETO “FORRAGEIRAS PARA O SEMIÁRIDO 

– PECUÁRIA SUSTENTÁVEL”

Flávio Saboya, ao lado do Técnico Giovanni Rodrigues e do Supervisor 
Eduardo Barroso do Sistema FAEC/SENAR-CE

técnico do ICNA, Carlos Frederico Ribeiro.
No estado do Ceará, dois técnicos irão acompanhar o traba-

lho, o engenheiro agrônomo Eduardo Barroso e o Zootécnista 
Giovani Rodrigues, e a URT será sediada no município de  Ibare-
tama, onde a EMBRAPA já desenvolve em conjunto com a CNA, 
pesquisas sobe o Bioma Caatinga.

A  primeira reunião  do grupo gestor ocorreu no último 6 de 
abril, na sede da FAEC, em  Fortaleza e contou com  as presenças 
do  Secretário Executivo do Instituto CNA, André Vicente Sanches, 
do assessor Técnico do  SENAR, Joaci Medeiros, do Chefe Geral da 
EMBRAPA Caprinos, com sede em Sobral-Ce , Marco Aurélio  Del-
mondes  Bonfim,da pesquisadora do CNPC , Ana  Clara Cavalcante 
e do Assessor  Especial da  Presidência da FAEC, Paulo Remigio.

Presidente da FAEC na abertura do workshop em Campo Grande 

Gestores de programas de Aprendizagem do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) estiveram reunidos em Brasília 
para trocar experiências e debater formas de melhorar a oferta no meio rural. Ao todo, 35 representantes das 27 Administrações Regio-
nais da entidade participaram do Encontro de Gestores da Aprendizagem, que começou no dia 24 e se encerrou no dia 25.

“Temos que pensar na aprendizagem de forma estruturada, educacional e logística. É um programa extenso, que envolve instru-
tores, aprendizes, parte teórica e prática. Queremos propor um debate em nível superior e melhorar a aprendizagem no meio rural”, 
declara o assessor técnico da Área de Formação Inicial e Continuada (FIC), Marcelo Rebello Mendonça.

O Diretor Técnico do SENAR-CE, 
Eduardo Queiroz e a Coordenadora de 
Promoção Social, Kelly Cláudio, parti-
ciparam do evento. Eles disseram que o 
encontro trouxe novos conhecimentos, 
novas vivências entre vários estados, mas 
o principal foi o lançamento do Programa 
Jovem Aprendiz dentro da Aprendizagem 
Rural, que o Senar do Ceará ainda nāo 
está ofertando. Vamos nos preparar para 
atender as empresas rurais interessadas 
em contratar jovens aprendizes, disse o 
Diretor Técnico Eduardo Queiroz.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS FAVORECERÁ O AVANÇO DA 
APRENDIZAGEM NO MEIO RURAL
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Gestores do SENAR reunidos em Brasília 



4     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

CEARÁ

NUTRILETE: UMA EMPRESA CIDADÃ  QUE 
CONTRIBUI COM A CAPACITAÇÃO DO 

PRODUTOR RURAL

A Gerente de Recursos Humanos da Empresa Nutrilite, Elizabe-
te Parente, esteve em visita ao Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural - SENAR-CE, com sede em Fortaleza, no último dia três de 
maio, onde foi recebida pelo Superintendente, Paulo Helder de 
Alencar Braga, pelo Diretor Técnico, Eduardo Queiroz e pela coor-
denadora de Arrecadação, Ivoniza Holanda. Ela veio conhecer os 
produtos e serviços do SENAR- CE que possam ser implementa-
dos na Região da Ibiapaba, com “know-how” em educação para 
o agronegócio e que possam contribuir para o crescimento da Re-
gião e da Nutrilete também,  disse Elizabete Parente.

 A Nutrilite hoje é uma das maiores contribuintes do SENAR, e 
opera na produção de vitamina C a partir da extração da acerola 
orgânica, com sede na cidade de Ubajara-CE. A contribuição que 
nós oferecemos ao SENAR-CE é valiosa porque é uma instituição 
que promove ações para fortalecer o trabalho do produtor por 
meio da sua capacitação e do agronegócio, que é fundamental no 
desenvolvimento econômico do país, ressaltou a Diretora da empresa.  

Hoje a Nutrilite é a maior produtora mundial de acerola geran-
do  340 empregados diretos, contando com mais de 100 forne-
cedores de acerola na Região da Ibiapaba e nós sempre estamos 
peocupados em capacitá-los. “Vejo a Rede E-Tec  de Enisno à dis-
tância do SENAR como uma grande oportunidade de contribuição 
na capacitação dos profissionais da Região, por isso, a Nutrilete 
está analisando a possibilidade de implantar um Polo na Região da 
Ibiapaba. Ela considerou o Programa Negócio  Certo  Rural  como 
outro grande projeto, porque ele pode assessorar os pequenos 
produtores a gerenciarem de forma eficaz sua propriedade. 

Ela fez questão de destacar ainda que a Nutrilite também se 
preocupa com a parte  social e disponibiliza assistência médica  e 
odontológica para os seus colaboradores e comunidade de vários 
municípios da Ibiapaba, onde patrocina aulas de música, teatro ba-
let ,mantendo  um projeto de nutrição e de educação ambiental,  
denominado  Permacultura  (educação formal através da agricultu-
ra). Desta forma, nós nos identificamos com o trabalho do SENAR, 
que também promove esta parte social, por meio do AGRINHO nas 
escolas da zona rural, disse ela

“Foi de grande importância a visita da diretora da Nutrilete, 
abriu as portas para futuras parcerias , em várias áreas e reco-
nhecemos a destacada contribuição que ela repassa para  que 
o  SENAR-CE, possa oferecer novos projetos e ações, atingindo 
maior número de pessoas,”  disse o Superintendente do SENAR- 
CE, Paulo Helder

EMBRAPA ALGODĀO QUER  RETOMADA 
DA PRODUÇĀO NO CEARÁ 

O cultivo do algodão na década de 1950 ocupava 1,2 mi-
lhões de hectares no estado do Ceará, porém este cenário 
até pouco tempo não permanecia o mesmo em virtude de 
pragas  na plantação e o desinteresse econômico neste tipo 
de produção, segundo dados do Jornal Valor Econômico. 
Com as novas tecnologia e cultivares desenvolvidos  pela EM-
BRAPA  Algodåo, com sede na Cidade de Campina Grande, no 
estado da Paraiba, a cultura poderá ser revigorada no Ceará. 
Há  alguns anos, a EMBRAPA desenvolve  o Algodāo tecnoló-
gico de várias cores, muito utilizado na indústria têxtil.

No último dia  18 de maio, o Chefe Geral da EMBARAPA 
Algodāo, Sebastiāo Barbosa, acompanhando do represen-
tante da EMBRAPA Semiárido, Raimundo Braga Sobrinho e 
do professor e Consultor da Secretaria de Desenvolvimento 
Agrário do Estado(SDA), Marcus Vinicius Aragão, esteve em 
visita ao Presidente  da Federação da Agricultura  e Pecuária 
do Estado do Ceará, Flávio  Saboya, e ao superintendente do 
SENAR-CE, Paulo Helder de Alencar Braga, a quem  solicita-
ram o  apoio na  implantaçāo  de um programa agressivo de  
retomada da cultura algodeira no Estado. A comitiva já visi-
tou outras Instituiçoēs e segundo o Chefe Geral da EMBRAPA 
Algodāo  a receptividade tem sido muito boa, principalmente 
para a produçāo de algodão  industrial.  Segundo o assessor 
da SDA, a empresa Vicunha já tem disponível uma área de 80 
hectares para produçāo de algodāo. 

Na ocasiāo, o Presidente da FAEC disse que o Sistema 
FAEC/ SENAR-CE apoia integralmente a iniciativa e compro-
meteu-se a capacitar alguns instrutores do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural-SENAR-CE para oferecer treinamento 
aos produtores interessados a trabalharem com a visāo de 
uma nova  cultura no Ceará, baseada nos resultados das pes-
quisas da Embrapa. Saboya sugeriu ainda, a criaçāo de uma 
Câmara  Setorial do Algodāo  junto a Agência de Desenvolvi-
mento do Estado-ADECE, que tem o papel de fomentar alter-
nativas para o crescimento econômico do Ceará. 

O Superintendente do SENAR-CE, Paulo Helder Braga,  
prometeu levar a ideia da capacitaçāo dos instrutores ao 
Secretário-Executivo, Daniel Carrara. Paulo Helder, mostrou 
que o SENAR já está  atuando desde 2016  na Assistência Téc-
nica e Gerencial em várias  propriedades do Estado, podendo 
oferecer um  trabalho nesta direçāo, dentro do programa de 
revitalização do algodão no Ceará. 

Em dia com o SENAR-AR/CE

Eduardo Queiroz, Elizabete Parente e Paulo Helder

Presidente da FAEC, recebe representantes da Embrapa e SDA.



SENAR OFERECE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO AOS 
PRODUTORES  DE GALINHA CAIPIRA DE LIMOEIRO E RUSSAS

financiamentos, mercado consumidor e 
investimentos. Atualmente, na região do 
Bixopá, existem 09 famílias que caminham 
juntas em torno da avicultura e possuem 
930 aves de postura e 500 de corte. Na Re-
gião do Peixe são 08 famílias atuando com 
400 aves de postura e 350 de corte.

Na sua avaliação, Carolina Machado 
diz que “é apenas o inicio, a ideia é fortale-
cer a cadeia  através do planejamento com 
todos os elos objetivando o crescimento e 
sucesso da atividade. O INOVO é um even-
to que visa além do comércio (venda da 
produção) divulgar a atividade, o sistema 
de produção, promover o intercâmbio 
entre os produtores e a busca de novos 
conhecimentos”, finaliza. Contou com a 
participação de caravanas dos Sindicatos 
Rurais do Vale do Jaguaribe, Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais dos municípios 
envolvidos, associações de moradores, 
representantes das prefeituras, dos par-
ticipantes da Missão oriundos de outros 
municípios do estado, entre outros. 

SENAR OFERECE NOVAS OFICINAS 
CAPACITAÇÃO   

Durante todo o dia do II INOVO, o SE-
NAR-CE ofereceu três oficinas de capaci-
tações sobre: Manejo alimentar, manejo 
sanitário, manejo produtivo de avicultu-
ra caipira e manejo da palma forrageira, 
executado pela SDA.  Na programação foi 
realizada ainda, exposição de aves, venda 
de ovos e aves caipiras vivas e abatidas, 
venda de comidas típicas como tapioca, 
pastel, doces, cocadas, caldo de cana, 
canja e sucos. 
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II INOVO

REDE E-TEC PROMOVE MAIS DUAS AULAS DE CAMPO

Depois do sucesso do I INOVO - 
Encontro de Produtores, Forne-
cedores e Consumidores/ Feira 

da Agricultura Familiar, em outubro de 
2016 , resultado da conclusão do curso de 
Avicultura por meio do PRONATEC/SENAR 
-CE 2015 na região do Vale do Jaguaribe, 
este ano realizou-se no dia 27 de maio, o II 
INOVO, na localidade  de Croatá de Cima, 
no município de Limoeiro do Norte.

 O II INOVO é uma promoção do PRO-
AVI do Distritode Bixopá, município de 
Limoeiro do Norte, e do GRAC/AVI do 
distrito do Peixe, município de Russas, 
tendo como parceiros SENAR/FAEC/SIN-
RURAL/SEBRAE/SENAC/BNB, Sindicatos 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
de Russas e Limoeiro do Norte / Comu-
nidades/Associações. A abertura foi às 9 
horas, seguido com a socialização sobre 
a realização da Missão Técnica ao estado 
da Paraiba no último mês de abril, quan-

do diversos técnicos e produtores visita-
ram experiências exitosas e cooperativas 
de avicultura naquele estado, tendo como 
organizador o SENAR-CE e o SEBRAE.

Segundo a Coordenadora de Progra-
ma e Projetos/SENAR-CE e da Missão, 
Carolina Machado o objetivo do INOVO é 
divulgar as atividades e articular parcerias 
entre os elos da cadeia: produtor, forne-
cedor e consumidor, garantindo, assim,  o 
escoamento da produção de ovos e aves 
caipira da agricultura familiar, visando 
uma melhoria de renda dos envolvidos.

Segundo ela, a  partir da realização do 
curso de Avicultor através do  PRONATEC  
na região do Vale do Jaguaribe, a  ativi-
dade da avicultura caipira vem crescendo 
gradativamente apesar da situação climá-
tica que vivemos. Daí surge a necessidade 
de se organizar cada vez mais a realiza-
ção de Missões Técnicas para a troca de 
conhecimentos e a busca de parcerias, 

O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural – SENAR-CE promoveu no mês de 
maio, mais duas aulas de campo do Cur-
so Técnico em Agronegócio. Desta vez, as 
visitas ocorreram na Agropecuária Lima,  
no dia 06, e na sede da Tijuca Alimentos, 
no dia 13, também situada no município 
de Cascavel.

Durante a visita à Agropecuária Lima, 
os alunos do primeiro semestre tiveram 
a oportunidade de  aprender mais sobre 
as técnicas do Agronegócio que são pra-
ticadas naquela propriedade. Já na Tijuca 
Alimentos o tema tratado foi “Qualidade 
e Segurança Alimentar” onde puderam 
saber dos requisitos necessários que uma 

empresa precisa obedecer para se en-
quadrar ao órgão que as fiscaliza.  A pro-
fessora da cadeira de “Qualidade e Se-
gurança Alimentar” Cintya Sampaio, que 
é formada em Engenharia de Alimentos 
pela Universidade Federal do Ceará, res-
salta a importância dos alunos saírem das 
salas de aulas e poder comprovar como 
as coisas são na realidade. 

Sobre o Curso
O Curso Técnico em Agronegócio está 

sendo ofertado aqui no Ceará desde 
2015, nos Polos de Fortaleza e Cascavel e, 
agora em 2017 foram inaugurados mais 
dois polos, um em Quixadá e outro em 
Quixeramobim, somando 209 alunos.
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Em dia com o AGROPACTO

Com o tema “Os 120 anos de 
chuvas no Ceará e os açudes  in-
teligentes na convivência com o 

semiárido“, o Diretor Técnico da ANATER 
- Agência Nacional de Assistência a Técni-
ca e Extensâo Rural, José Maria Pimenta, 
fez uma retrospectiva completa dos últi-
mos anos de chuvas e seca, na reunião 
do Pacto de Cooperação da Agropecuária 
Cearense - AGROPACTO, ocorrida no últi-
mo dia 16 de maio, no auditório do Siste-
ma FAEC/SENAR- CE.

José Maria Pimenta apresentou nú-
meros sobre as séries históricas de chu-
vas e de seca no estado do Ceará. (ver 
quadro ao lado).

O Diretor da ANATER  falou ainda, so-
bre as variáveis que influenciam nos regi-
mes de chuvas, entre elas, os ventos e o 
fenômeno El Nino. Segundo ele, o Açude 
Castanhāo tem 10 anos de inaugurado e  
neste período houve um aumento de 14% 
de chuvas ali, em funçāo  da construçāo 
o que demonstra a importância da acu-
mulaçāo de água. Apesar de não ser me-
tereologista por formação, o engenheiro 
agrônomo José Maria Pimenta que já foi 
presidente da EMATERCE, disse que é um 
estudioso no assunto e que vem acompa-
nhando com rigor estes dados. 

Após a análise dos números, ele  afir-
mou categoricamente que o “açude in-
teligente” é a salvaçāo do produtor do 
semiárido nordestino. Na sua definição, 
“o  açude inteligente é aquele que  enche 

DIRETOR DA ANATER DEFENDE AÇUDES 
INTELIGENTES PARA O SEMIÁRIDO  

rápido e seca devagar, mas serve naque-
le momento de maior necessidade. Deve 
ser construído em boqueirões e em  mé-
dia tem um custo de R$1.000,00 reais por 
metro cúbico, ou  seja, um açude  com 
200 mil m3, custa apenas R$ 200 mil re-
ais, destacando o custo beneficio para o 
produtor. Segundo  ele, nāo falta local 
para fazer este tipo de açude no Ceará, 
somente em Canindé - que como a maio-
ria dos municípios cearenses  sofre no 
momento com a falta d’ água - é possivel 
construir uns 100 açudes inteligentes.  

O próprio  José  Maria Pimenta  tem 
um açude inteligente em sua fazenda no 
município  de  Quixeramobim , com água 
para pelo menos mais dois anos, com 
apenas 460 mm de chuvas. Ele  criticou 
a obra de transposiçāo do Rio São Fran-
cisco “ que está sendo  feita por meio 
de  bombeamento, o correto seria jogar 
as águas dentro do  Açude  Quixabinha, 
em Mauriti”, ressaltou. Para o diretor 
da ANATER , as  barrages subterrâneas e 
grandes açudes  sobre as serras,  também 
devem ser construídos, embora o mais 
barato e mais rápido seja o “ inteligente”.

Como contribuiçāo à palestra, o 
presidente da FAEC e Coordenador do 
AGROPACTO, Flávio Saboya, solicitou ao 
Diretor  da ANATER a criaçāo do perfil de 
um ”Açude inteligente”, para que os pro-
dutores possam tentar um financiamento 
especifico junto aos bancos. O represen-
tante do BNB, José Alves Teixeira,  disse 

que o Banco já tem o programa  FNE- 
ÀGUA, que poderá atender este tipo de 
demanda. Para o representante do BB, 
Antonione Cruz  é  preciso ter um plano 
de viabilidade econômica, mas informou 
que o Banco também  tem linhas  de cré-
dito para esse tipo de investimento na 
propriedade.   

Evandro Bezerra, ex-Diretor do DNOCS, 
chamou atenção para um fenômeno 
chamado “diminuição na obliquidade da 
eclíptica terrestre“ que ocasiona o retar-
damento e diminuição do quadro pluvio-
nal e alteração da radiação solar”, que 
está causando estes anos seguidos de 
seca, podendo a atual que já chega aos 
seis anos, se  prolongar até 2019. 

José Maria Pimenta defendeu os açudes inteligentes

SÉRIES HISTÓRICAS  DE CHUVAS
E DE SECA

 José Maria Pimenta apresentou núme-
ros sobre as séries históricas  de chuvas e 
de seca no Estado do Ceará. No quadro das 
secas a partir de 1900, o pior ano foi o de 
2012, com 270,2 mm e no quadro  de chu-
vas, o melhor ano, foi  1973, quando choveu 
1.503 mm.

“O açude inteligente é 
aquele que enche rápido e 
seca devagar”
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Em dia com o AGROPACTO

AGROPACTO  APRESENTA PROGRAMAÇÃO DO PECNORDESTE 
2017 QUE VAI DEBATER A PECUÁRIA E ÁGUA NO SEMIÁRIDO 

 As barragens 
subterrâneas 
não provocam  
desperdício e 
ainda alimentam 
os animais, e os 
lençóis freáticos, 
não deixando 
que os poços 
profundos sequem, afirmou o Francisco 
das Chagas Frota, Presidente do Sindicato 
Rural de Monsenho Tabosa

O presidente 
do Sindicato de 
Canindé, 
Uiaquerê Paiva, 
manifestou sua 
preocupação  com 
a qualidade da 
água neste tipo 
de barragem 
inteligente.

O presidente 
do Sindicato 
de Horizon-
te, Franzé de 

Sousa,  sugeriu 
um Seminário  

promovido pela 
FAEC, para tra-

tar  dos Açudes 
Inteligentes 

PRESIDENTES DE SINDICATOS
 OPINAM

Água e o Semiárido uma nova 
postura” é o tema central do 
Seminário Nordestino de Pe-

cuária - PECNORDESTE, lançado  terça- 
feira, dia 30/05, durante a reunião do 
Pacto de Cooperação da Agropecuária 
Cearense-AGROPACTO, evento promo-
vido há 21 anos pelo Sistema FAEC/ SE-
NAR/SINRURAL//CNA./SEBRAE-CE.       Na 
ocasião, o coordenador geral do evento e 
Superintendente do Senar-CE Paulo Hel-
der de Alencar Braga e o Diretor Técnico  
Eduardo Queiroz, apresentaram a pro-
gramação do PECNORDESTE 2017. Hou-
ve ainda, uma palestra sobre o Serviço 
de Assessoria Nutricional Remota-ACES-
SO NUTRI que teve como expositor Diego 
Barcelos Galvani, zootecnista,doutor em 
nutriçāo de ruminantes, pesquisador da 
EMBRAPA  Caprinos  e Ovinos, cujo tema 
será também apresentando na progra-
mação do segmento de caprinovinocul-
tura dentro do PECNORDESTE. 

O chefe  geral da EMBRAPA Caprinos 
e Ovinos, Marco Bomfim disse que  a 
Embrapa vai expor um laboratório móvel   
que tem por finalidade prestar um ser-
viço de assessoria nutricional  para pro-
dutores de caprinos e ovinos, com base 
na análise das fezes dos animais. Durante 
o PECNORDESTE serão discutidas as for-
mas de disponibilização do serviço, que 
pode reduzir em até 20% os custos de  
produção de pequenos  ruminantes. 

O Presidente da Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado do Cearâ-FAEC, 
Flávio   Saboya abriu a reunião do AGRO-
PACTO  destacando a importância da tra-
jetória de sucesso do PECNORDESTE du-

rante estes 20 anos, no primeiro evento 
foram 300 participantes e ano passado, 
foram mais de 5 mil, ultrapassando 63 mil 
produtores e meio milhão de participan-
tes durante nestas duas décadas, tendo 
um papel importante na disseminação de 
tecnologias, para o aprimoramento das 
atividades no campo, disse Flávio Saboya.

PECNORDESTE TRAZ O CAMPO 
PARA CIDADE 

Uma semana antes do evento de 3 a 9 de 
julho, o SENAR nacional vai exibir em forma 
de realidade virtual aumentada no Shopping 
Center Iguatemi, as ações do SENAR no cam-
po, uma iniciativa da CNA- Confederação  da 
Agricultura  e Pecuária  do Brasil.  

O PECNORDESTE será realizado no 
Centro de Eventos do Ceará, no período 
e 6 a 8 de julho, no pavilhão leste, e abor-
dará, diante dos anos seguidos de seca, 

a problemática e suas consequências nos 
últimos anos, a água e sua importância 
nas atividades agropecuárias e no dia-
-a-dia do homem do campo, debatendo 
ideias e  propondo alternativas para con-
viver com a escassez desse bem tão im-
portante para as atividades do agronegócio  
da pecuária, disse o presidente  da Federa-
ção da Agricultura  e Pecuária do Estado do 
Ceará- FAEC, Flávio Saboya.  Ele anunciou 
também a realização do Seminário de Co-
mércio Exterior -INTERAGRO, em coopera-
ção com a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil  e a APEX-BRASIL, sobre 
as características  e desafios do comércio 
internacional de ovinos e caprinos, mel, su-
ínos, aves , caju e produtos da Aquicultura. 

Segundo Eduardo Queiroz, Diretor 
Técnico do SENAR-CE a instituição realiza 
mais de 1.200 eventos por ano na zona 
rural, tendo uma visāo completa das ne-

Lançamento do PECNORDESTE ocorreu no Auditório do Sistema FAEC/SENAR-CE



8     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

CEARÁ
PECNORDESTE 2017

CHEFS NACIONAIS NA VITRINE DA CARNE SUINA
Com o apoio da ABSC, Associação brasileira de Criadores de Suínos e da ASCE, Associação Cearensedos Criadores e Suínos,  a coor-

denadora da Vitrine da Carne Suina Paula Braga, conseguiu trazer para o PECNORDESTE deste ano palestrantes-chefs de nível nacional 
para os cursos que serão ministrados durante dois dias do evento, uma dos chefs foi finalista do Masterchef Brasil, programa exibido 
na Rede Bandeirantes, Raquel Novais, que tem como principal assinatura o uso de ingredientes brasileiros associadas à técnicas clássi-
cas. Participarão também Daniel Barbosa Furtado - Mestre Açogueiro há 20 anos, com experiência no mercado da suinocultura,  Geny 
France Presidente da Associação de Gastronomia do Ceará (AGACE), consultora gastronômica sendo instrutora de culinária, há mais 
de 20 anos, atua na área de treinamento e consultoria na área de gastronomia, turismo e hospitalidade e  André Leonardo Rabelo Car-
neiro - Chefe de cozinha formado pelo Grande Hotel Escola do SENAC em Águas de São Pedro e Chefe proprietário do Bóris Gastrô-Bar.

cessidades do campo, e o tema central 
sobre  água vem para mostrar ao produtor 
que  a sua poupança é a ÁGUA e o ALIMEN-
TO para o rebanho. Na tentativa de incenti-
var o Turismo rural, estamos realizando um 
Seminário sobre Turismo Rural,  trazendo 
uma experiência  de Minas  Gerais , para 
que se  possa incentivar os  produtores a 
melhoraram sua renda. Teremos mais de 
100 caravanas de produtores  e trabalha-
dores  rurais de diversos municípios do Es-
tado, e a presença de técnicos de diversas 
instituições e escolas técnicas federais e de 
profissionalização, afirmou Eduardo.  

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

O PECNORDESTE vai apresentar uma am-
pla programação técnico-cientifica de capaci-
tação, envolvendo nove (9) segmentos da ca-
deia produtiva do agronegócio, por meio da 
realização de palestras, minicursos,  oficinas , 
seminários , mesas  redondas e de painéis , 
com a participação dos segmentos da Apicul-
tura , Aquicultura  e Pesca, Avicultura, Bovino-
cultura,   Caprinovinocultura, Equinocultura  e 
da Suinocultura, além das atividades não agrí-
colas no meio rural como Artesanato e Turis-
mo no Espaço Rural, importantes segmentos  
na dinamização  da economia rural.  Cada um 
desses segmentos tem  uma programação de 
palestras e oficinas, onde a temática do uso 
da água foi inserida. 

Além da programação técnica com 

mais 100 palestras, haverá 24 oficinas de 
capacitação, sendo  cinco na  Arena, seis  
na Vitrine  da carne suína, duas  na Bo-
vinocultura, uma na caprinovinocultura, 
duas da equinocultura, três no segmento 
de artesanato,  e  5 oficinas dentro da Vi-
trine  do Leite,  esta ultima vai  funcionar 
dentro da PECLEITE- que é uma  exposi-
ção especializada de bovinos e Caprinos 
de leite  que vem ocorrendo no estaciona-
mento do Centro de Eventos pela quinta 
vez consecutiva, sendo sempre um ponto 
de  grande atraçāo e de visitas. Na Vitrine 
da Carne Suína e dos Sabores Regionais 
serāo ofertados vários  cursos de capaci-
taçāo em suinocultura, Cortes de carne 
de Caprinos, uso da Palma forrageira na 
alimentaçāo Humana   e animal, aprovei-
tamento do mel  na  alimentaçāo Humana.     

O evento conta com uma área de 5 mil 
m2 para exposição, onde serão realizadas 
a XXI Feira de Produtos e Serviços Agro-
pecuários , a V PECLEITE- exposição espe-
cializada de bovinos e caprinos leiteiros, 
a III Galeria  dos Garanhões, de cavalos 
quarto de milha e manga larga machador, 
estimulando a geração de negócios nas 
áreas de máquinas e equipamentos, ani-
mais, insumos produtos agropecuários, 
agro-industriais. O segmento de equino-
cultura vai apresentar também durante 
a noite uma programação cultural com 
desfile de cavalos e o  Boteco do Suíno 

oferecerá durante dois dias degustação 
de pratos à base da carne  suína.  

SHOWROOM DE TECNOLOGIA 
Uma das novidades do PECNORDESTE 

deste ano será um showroom de  tecno-
logias, onde serão expostos seis eventos: 
um biodigestor, um kit misturador de 
alimentos, uma máquina de ensacar sila-
gem em bag, máquina de enfardar feno, 
purificador de água usando a palma for-
rageira, um carneiro hidráulico ,o labora-
tório móvel da Embrapa e o modelo de 
uma horta vertical. 

EVENTOS PARALELOS 

• Encontro Sindical Rural e dos Se-
cretários Municipais de Agricultura    
dia 6 /07

• Seminário de Comércio Exterior- 
INTEAGRO - dias 6 e 7/07

• Seminário de Contabilidade Rural 
dia7/7 

• Seminário Sertão Empreendedor - 
SEBRAE/SENAR-CE - 7/07 

• II Encontros dos Instrutores do   
SENAR- CE - 8/07 

• I Encontro de Zootecnia  do Estado 
do Ceará - 08/7 

• Seminário de Turismo  Rural-8/07

Raquel Novais
Finalista do MasterChef 

Brasil

Daniel Barbosa Furtado 
Mestre Açogueiro há 20 

anos, com experiência no 
mercado da suinocultura

Geny France 
Presidente da Associação 
de Gastronomia do Ceará 

(AGACE)

André Rabelo
Chefe proprietário do 

Bóris Gastrô-Bar
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CS MEL DISCUTE PROJETO DE APOIO À APICULTURA
A Câmara Setorial  do Mel -CSMEL, que congrega 25 representantes do segmento da 

apicultura no estado do Ceará  esteve reunida no dia 3 de maio, no Auditório da Federa-
ção da Agricultura e Pecuária  do Estado do Ceara- FAEC, para apresentaçāo e discussāo 
do Projeto de Lei de autoria da Deputada Estadual Aderlânia Noronha (SD) que dispõe 
sobre o incentivo à  apicultura no âmbito do estado do Ceará. O projeto da Deputada 
chega em boa hora, num momento em que muitos produtores perderam suas colmeias 
por falta de pólen e nectar devido a prolongada estiagem e agora precisam recompor 
seus estoques, disse Flavio Saboya, Presidente da FAEC.

 Reunião em Ibaretama, com a presença dos voluntários, da coordenadora Kelly e do Presidente de Sindicato 
Carlos Bezerra

O Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural - SENAR-CE , através da 
Coordenção de Promoção Social, 

iniciou  no dia  dia 09 de maio, a mobiliza-
ção dos voluntários que irão atuar no Pro-
grama Saúde do Homem e Saúde da Mu-
lher em 11 comunidades rurais do Estado. 
A mobilização teve como objetivo apresen-
tar os programas e capacitar as equipes de 
voluntários para atuar nos eventos e visitar 
o distrito/local onde ocorrerão as açōes. O 
Programa beneficiará os Muncipios de Alto 
Santo, Pacajus, Redenção, Ocara, Caririaçu, 
Paracuru, Itarema, Itapipoca, Ibaretama,  
Piquet Carneiro , Mombaça e Redenção. 

O Programa Saúde do Homem e da Mu-
lher tem por objetivo sensibilizar a popula-
ção do meio rural sobre a importância de 
atitudes para promoção da Saúde,  ofere-
cendo  o exame de prevenção do câncer de 
próstata e PSA para o homem e o exame 
de papanicolau para o câncer de colo do  
útero, na mulher.  Promove  também pales-
tras educativas sobre higiene pessoal, pla-
nejamento familiar, doenças sexualmente 
transmissíveis, câncer de próstata, câncer 
de pênis, disfunçāo erétil, entre outros, de 
acordo com a realidade local.

Para um melhor resultado é importantíssi-
mo o comparecimento de todos os voluntá-

PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER 
SENAR-CE MOBILIZA COMUNIDADES RURAIS 

PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS
MUNICÍPIO

Pacajus
Ocara

Redenção
Mombaça

Piquet 
Carneiro
Itarema

DATA
03/06/2017
06/06/2017
09/09/2017
14/06/2017
11/07/2017

14/07/2017 

rios que atuarão nos programas (enfermeiros, 
agentes de saúde, cadastradores, palestrantes 
e demais parceiros - secretarias de ação social, 
educação e agricultura) disse a coordenadora 
Kelly Cláudio. Na ocasião foi feito o preenchi-
mento da ficha de cadastro dos voluntários. 

O lançamento oficial do Programa  foi 
feito no dia 14 de abril, no Auditório do 
Sistema FAEC/SENAR, em Fortaleza, pelo 
superintendente do Senar no Ceará, Pau-
lo Helder de Alencar Braga e pela gestora 
do programa Ana Kelly Claúdio. O evento 
contou com a presença de prefeitos e se-
cretários de Saúde dos Municípios, que já 
haviam manifestado interesse em aderir ao 
Saúde do Homem e da Mulher.

SOBRE O PROGRAMA 
Segundo Paulo Helder, o programa de 

largo alcance social, começou em 2010 
com o nome de “Útero é Vida”, benefician-
do 6.445 mulheres no Ceará, mas devido 
a adesão e sucesso do programa, o SENAR 
Nacional resolveu incluir também, a partir 
desse ano em todo o país, o exame de pre-
venção do câncer para o homem.

Uma unidade móvel de saúde do SENAR 
com dois consultórios médicos vai até a lo-
calidade e realiza os exames físicos e labora-
toriais, de papanicolau na mulher e o PSA e 
toque retal no homem. Os exames são enca-

minhados a um laboratório especializado e 
apresentados os resultados sem nenhum cus-
to para o beneficiários ou o município parcei-
ro, inclusive a contratação de dois urologistas.

Uma equipe do Programa de Promoção 
Social do Senar realiza toda a logística, ofe-
recendo inclusive, um dia de beleza para a 
mulher e seus filhos, com a distribuição de 
um kit beleza.

Já o município, oferece em contrapartida a 
disponibilização do local para o evento, volun-
tários, água e alimentação para a equipe de 
trabalho e participantes. Cabe ainda ao muni-
cípio, a divulgação do evento, a mobilização, o 
cadastro dos participantes, a limpeza do local 
e o mobiliário (mesas cadeiras, macas).

META DE ATENDIMENTO 
Segundo Kelly Cláudio, a meta é atender 

a 100 homens e 150 mulheres, por dia, 
por Município, totalizando 3.250 pessoas, 
entre homens e mulheres nesta primeira 
etapa, que será realizada de junho a julho 
próximos.

Reunião da CSMEL e assessores da depu-
tada Adelarnia Noronha na FAEC discute 
Projeto de Lei

 Já o presidente da CSMEL, Vinicius de Carvalho, está entusiasmado com o projeto porque ele é bem amplo e traz muitos 
benefícios para os  apicultores cearenses, trata  da Assistência Técnica aos apicultores. O projeto de lei já foi discutido em outra 
reunião na ADECE e está tramitando nas comissões técnicas da Assembleia Legislativa do Ceará.

Mobilização em Redenção com a presença do Sup. 
do SENAR/CE
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SENAR APRESENTA SUAS AÇÕES EM  
REALIDADE AUMENTADA NO CEARÁ

DIA MAĒS COMEMORADO NO 
SISTEMA FAEC/SENAR-CE

Um café da manhã marcou no dia 22/05, a comemo-
ração  pelo dia das mães , na sede do Sistema FAEC/
SENAR- CE, que contou com a presença não somente 
das  mães, como dos diretores  e de todos os funcio-
nários da Casa. As mães  receberam  um mimo da 
direção, acompanhado de uma bela mensagem.
 “Mãe referência, sustentáculo, base para todos nós.“ 
Com esta frase o Presidente da FAEC, Flávio Saboya, 
saudou a todas as mães presentes. O Superintenden-
te do Senar-Ce, Paulo Helder Braga, também desta-
cou a importância das mães que cumprem seu papel 
no dia-a dia em casa, na criação e acompanhamen-
to dos filhos e no trabalho, dividindo-se em tarefas 
múltiplas em três turnos. Na ocasião, a gestora de 
RH do SENAR, Luciana Lacerda, leu uma mensagem 
da escritora Marta Medeiros refletindo sobre o papel 
da mãe.

Além de apro-
ximar o públi-
co urbano do 

universo rural, a ação de 
realidade aumentada, que 
começou em um shopping 
de Brasília, no mês de fe-
vereiro, chega ao Shopping 
IGUATEMI, no Ceará, no 
periodo de 1 a 7 de julho 
próximos. A açāo, tem 
outro papel importante: 
mostrar o trabalho que 
o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SE-

NAR) desenvolve, há 25 anos, no Brasil. Com a ação de  realidade aumentada, 
o SENAR leva o campo para a cidade, com a tecnologia que proporciona a 
interatividade das pessoas com imagens virtuais. O mundo real e o virtual se 
misturam na projeção de figuras de animais e plantações em um cenário filma-
do, o que visto de forma simultânea, em um telão separado, passa a sensação 
de se estar no ambiente de uma fazenda.

A ação faz parte da campanha “Uma janela para o futuro” e teve inicio no 
Shopping Pátio Brasil, em Brasília, até o dia  (20/2). Outras capitais do Brasil 
deverão receber a tecnologia de realidade aumentada nos próximos meses

SENAR NO CEARÁ 
 No Ceará, o SENAR- CE comemorou esse ano, 24 anos criado que foi no dia 

22 de abril de 1993, para oferecer capacitação ao homem do campo e seus fami-
liares.  Ofereceu gratuitamente nesses 24 anos, 20.717 eventos (cursos) atenden-
do a 190.380  mil produtores, com uma média de 18 participantes por turma e 
uma carga horária de 826.461  horas/aula. Os cursos de Promoção Social tiveram 
início a partir de 1996 e hoje já representam 30%  do total. Possui 103 instrutores 
e oito supervisores de campo.

Além dos ações de Formaçāo Profissional Rural- FPR e de atividades 
de Promoçāo Social - PS com uma oferta de 98 tipos, o SENAR- CE oferece 
sozinho ou em parceria com os  Sindicatos de Rurais e com o SEBRAE- CE 
,onze programas especiais, dentre os quais destacamos: Inclusāo Digital, Ser-
tāo Empreendedor, Negócio Certo Rural, Sindicato Forte, Competitividade e 
Sustentabilidade da Atividade Leiteira, Gestāo de Qualidade. Merece destaque 
especial a implantaçāo de quatro Polos  da Rede de Ensino à Distância,dois dos 
quais já agora em 2017,  com a oferta do curso Técnico em Agronegócio, que já 
beneficiam 209 participantes e a prestaçāo de Assistência a Técnica e gerencial 
a 450 propriedades rurais. 

No ano de 2016 foram executados com os recursos próprios do SENAR 
AR/CE, 1.119 eventos, sendo 631 ações de Formação Profissional Rural – FPR, 
273 atividades de Promoção Social – PS, 201 ações dos Programas Especiais e 
14 ações dos Recursos Humanos, sendo 17.642 horas/aula de FPR, com 12.060 
treinandos, 8.980 horas/aula de PS, com 4.591 participantes, 9.792 horas/aula 
de PE, com 5.467 treinandos e 1.820 horas/aula de RH, com 102 participantes.

75  MILHÕES DE BRASILEIROS JÁ ASSISTIDOS 
“Se a agropecuária brasileira é hoje pop e tecno é porque avançamos nas 

pesquisas e inovação. Mas o sucesso do setor que contribui com o crescimento 
do País não teria acontecido sem educação.  É o que o SENAR faz há 25 anos. 
Tira as pesquisas das prateleiras da Embrapa, de universidades e outras enti-
dades e  leva para o campo, em forma de cursos de formação profissional, pre-
senciais e a distância, ações de promoção social e assistência técnica”, destaca 
o secretário executivo do SENAR, Daniel Carrara. Ao longo da sua história o 
SENAR contabiliza mais de 75 milhões de brasileiros atendidos, gratuitamente. 
Só em 2016 foram 3,4 milhões.

Com o título Momentos do PECNORDESTE, a Assseso-
ria de Imprensa do Sistema FAEC/SENAR-CE com o apoio 
da Coordenação Técnica  do Seminário Nordestino de Pe-
cuária- PECNORDESTE, está divulgando semanalmente  
através de um programa de rádio na plataforma digital (fa-
cebook,site,whatsapp), a programação do evento, O objetivo 
é dar conhecimento ao público e chamar a atenção para a 
importância do seminário, que é realizado há 21 anos pelo 
Sistema FAEC/SENAR-CE/SINRURAL/CNA E SEBRAE - 
CE. Segundo a jornalista Silvana Frota,  responsável pela pro-
dução do programa até o dia 6 de julho, data da abertura do 
PECNORDESTE serão produzidos oito programas de sete a 
oito minutos,  cujo link  está  sendo também  encaminhado 
via e-mail para diversos tipos de público, incluindo órgãos 
governamentais  estaduais e federais , secretarias de agricul-
tura dos Municípios,universidades, escolas de ensino técnico 
e profissionalizantes,presidentes de sindicatos rurais, produ-
tores, emissoras de rádio, jornalistas, etc. A parte técnica do 
programa conta com o apoio do Estagiário Weider Gabriel. 

Para assistir o programa na íntegra acesse:www.pec-
nordestefaec.org.br

PROGRAMA  DE RÁDIO NA WEB DIVULGA  
“ MOMENTOS DO PECNORDESTE”  



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) 99493-2726/ (88) 99930-9902

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/ (88) 3521-6099

EMERSON PINTO 
MOREIRA  REGIÃO NORTE (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

MOBILIZADOR 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) 99952-1774/ (88) 3665.1586

TRAIRI JOÃO ALVES DE FREITAS (85) 99444.7240/ (85) 99921-0217

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

VICE PRESIDENTE REGIONAL: JOSÉ PINTO DE ALBUQUERQUE (COREAÚ) (88) 98802-6530

MASSAPÊ JOSÉ TUPINAMBÁ V. JÚNIOR (88) 99955.6915

MORAÚJO ELDER ALBUQUERQUE AGUIAR (85) 99202.3797/ (85) 98794-5384

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

LINARA FERREIRA 
PORTO CARIRI (88) 999514672

RODRIGO DIÓGENES 
PINHEIRO LITORAL LESTE (85) 99137.3393 

MARANGUAPE EDUARDO PEIXOTO ROLA 
FERREIRA (85) 98879.8949

JAGUARIBE ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS (88) 99742.0403
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MOBILIZADORES 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/ (88) 3564-0155

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

GASPAR LOUREIRO 
GOMES SERTÃO DOS INHAMUNS (85) 98678-7096/ (88) 99921-5084

ELENEIDE TORRES 
BRILHANTE MACIÇO DE BATURITÉ (85) 99174-7667 

JOÃO OSSIAN DIAS LITORAL OESTE (88) 99951-9768/                  
(88) 3665-1586

FRANCISCO ALMIR 
FRUTUOSO SEVERO SERTÃO CENTRAL (88) 99493-2726/                   

(88) 99200-6613

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL CONTINUA
Após encerrado o prazo para o pagamento da Con-

tribuição  Sindical Rural,dia 22 de maio, a Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC, 
esclarece que os boletos continuam disponíveis 
para pagamento junto às agências bancárias.

Para maiores informações procurar a Unidade de 
FAEC-Fone-85- 35358015. 

Acesse o site: www.cna.brasil.org.br

O Departamento Sindical da FAEC informa que 
foram atualizados, junto ao Ministério do Trabalho, 
os cadastros dos Sindicatos Rurais de Limoeiro do 
Norte, Milagres, Mombaça, Monsenhor Tabosa e 
Morrinhos.

 
O Sistema FAEC/SENAR-CE/SINRURAL parabeniza 

os Presidentes dos Sindicatos Rurais, aniversari-
antes nos meses de abril/maio de 2017:

- FRANCISCO ERIVANDO MAIA,18/04- PIQUET 
CARNEIRO;

- EDUARDO PEIXOTO ROLA FERREIRA,04/05-MA-
RANGUAPE;  

- JOSÉ FERREIRA LIMA, 12/05 – CEDRO;
- NORMANDO DA SILVA SOARES, 15/05 – ARACATI.
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CEARÁ

CEARÁ

SENAR

SISTEMA

Casa Civil
Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

SUPERVISORES DO PROGRAMA ATeG/
SENAR-CE RECEBEM CAPACITAÇÃO 

Depois de capacitar os instrutores do SENAR-CE so-
bre o software do programa de Assistência Técnica e 
Gerêncial – ATEG, o SENAR-CE promoveu no período de 
16 a 18 de maio a mesma capacitação para os supervi-
sores do referido programa. A capacitação ocorreu em 
três regiões atendidas  no estado do Ceara: Inhamuns, 
Norte e Centro Sul e foi coordenada pelos supervisores 
Carolina Machado e Eduardo Barroso, que integram o 
quadro de técnico do SENAR-CE.

Estiveram presentes consultores técnicos contratados 
para a execução do programa de ATEG das empresas Glo-
bal e Loureiro, bem como, o proprietário Gaspar Loureiro. 
Durante a capacitação foi detalhado e discutido o passo a 
passo para os lançamentos dos dados referentes às pro-
priedades atendidas no software do Programa. 

O Superintendente do SENAR, Paulo Helder Braga, esteve em Brasília nos dias 
23 e 24 de maio onde participou de encontro com a Direção nacional do SE-
NAR para tratar da implantaçao de um polo da Faculdade CNA, no Ceará. Nos  
dias 1 e 2 de junho, uma equipe da CNA e do MEC, estará em Fortaleza, para 
examinar as instalações da nova sede da Faculdade CNA. Toda a estrutura está 
pronta esperando a aprovação do MEC para iniciar suas atividades no segundo 
semestre, disse Paulo Helder.
ELEIÇÃO E HOMENAGEM NA ABCS
Na qualidade de Presidente da Associação Cearense dos Suinocultores, ASCE 
Paulo Helder também participou da eleição do Conselho Administrativo e Fiscal 
da Associação. Já a cerimônia de posse ocorrerá em junho, no Seminário Nacio-
nal de Desenvolvimento da Suinocultura (SNDS), em Atibaia (SP). Durante a As-
sembleia Geral Ordinária o presidente da ABCS, Marcelo Lopes aproveitou para 
homenagear os representantes do Conselho Administrativo biênio 2015/2017. 
Lopes agradeceu pelo compromisso e dedicação de cada membro e como forma 
de reconhecimento aos dois conselheiros que deixam a diretoria - Paulo Helder 
e José Arnaldo Penna, presenteou cada um deles com uma placa pintada a mão.

SISTEMA FAEC/SENAR-CE PODERÁ TER POLO DA FACULDADE CNA

Paulo Helder (CE) e  João Leite (MG) foram homena-
geados e no meio o Presidente ABCS, Marcelo Lopes

Nova Diretoria da ABCS


