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EXPEDIENTE

CEARÁ

O Banco Central publicou na 
terça-feira, dia  25 de julho, a 
Resolução 4591 que autoriza 

a renegociação de dívidas de operações 
de custeio e inves  mento de produtores 
rurais que vivem na área de atuação da 
Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene).

A decisão vale apenas para os 
municípios sob a abrangência da 
Sudene com decretação de estado de 
emergência ou de calamidade pública, 
com reconhecimento pelo Ministério 
da Integração Nacional, em razão 
da instabilidade climá  ca. O órgão 
contempla toda a região Nordeste e o 
norte de Minas Gerais e Espírito Santo.

São contempladas na resolução as 
operações de crédito rural contratadas 
de 1º de janeiro de 2012 a 31 de 
dezembro de 2016. Os interessados 
em regularizar seus débitos devem 
formalizar a renegociação até 29 
de dezembro deste ano. A primeira 
parcela será paga em 2021 e a úl  ma 
em até  2030.

Esta Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado do Ceará – FAEC 
e a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil – CNA,  atuarão junto 
com os parlamentares do Nordeste 
para estender a renegociação dos 
débitos, independente da decretação 
do estado de emergência ou 
calamidade pública.

A seca que a  ngiu estas regiões, 
considerada uma das piores nos 
úl  mos 100 anos, prejudicou a (*) Flávio Viriato de Saboya Neto 

Presidente da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado Ceará - FAEC

produção        agropecuária e causou 
prejuízos sociais e econômicos 
incalculáveis. A CNA defende que 
a renegociação inclua, também, 
contratos feitos antes de 2012 não 
atendidos pela Lei 13.340 /16 e a 
re  rada do disposi  vo que proíbe a 
contratação de novas operações de 
inves  mento.

A outra boa no  cia deste mês 
de julho, foi a aprovação no dia 
27, pela SUDENE,  da inclusão de 
15  novos municípios cearenses na 
Região Semiárida, com  possibilidade 
de recurso para  a inclusão do 
restante dos municípios  que estamos 
reivindicando, que totalizam  30 
municípios. Acompanhamos de perto 
essa luta, junto a bancada federal 
e estadual do Ceará, solicitamos e 
discu  mos  com a Funceme  novos 
critérios para o redimensionamento do 
semiárido e encaminhamos um abaixo 
assinado ao Ministro da Integração 
Nacional, que contou com o apoio  
do governador Camilo Santana e dos 
principais segmentos produ  vos do 
Estado, inclusive,  dos dois principais 
agentes  nanceiros públicos o Banco do 
Nordeste e o Banco do Brasil.  

Finalmente, par  cipamos, como 
representante da CNA, da reunião   do 
Conselho Delibera  vo da  Sudene, 
quando es  veram presentes a vice-
governadora Isolda Cela, o secretário 
de Recursos Hidricos do Estado, 
Francisco José Teixeira e outros 
representantes de diversos segmentos 
estaduais. Como resultado, os 15 
municípios cearenses inclusos no 
mapa de localidades classi  cadas 
como semiáridas são: Acaraú, Amontada, 
Beberibe, Cascavel, For  m, Granja, 
Marco, Mar  nópole, Moraújo, 
Morrinhos, São Luis do Curu, Senador 
Sá, Tururu, Uruoca e Viçosa do Ceará.

Sem duvida, estas foram duas 
grandes vitórias que comemoramos 
com todos os produtores cearenses.

DUAS GRANDES VITÓRIAS:
GOVERNO AUTORIZA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE PRODUTORES  E A  
INCLUSÃO DE NOVOS MUNICIPIOS NO SEMIÁRIDO NORDESTINO
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GOVERNADOR DESTACA A IMPORTÂNCIA 
DO TEMA DO PECNORDESTE

“O Nordeste vive um momento 
di  cil, com quase seis anos 
consecu  vos de seca. Fui 

cobrado fortemente a fazer racionamento, 
mas quem mais sai prejudicado com isso 
é a população, principalmente os mais po-
bres, que começam a armazenar água em 
casa, o que gera um problema de saúde 
pública muito forte. Nós precisamos buscar 
alterna  vas para evitar esse  po de coisa. 
Esse é um momento de muita re  exão, de 
nos atentarmos para as novas tecnologias. 
Portanto, quero parabenizar o Pecnordes-
te por essa realização, pela escolha desse 
tema, algo que é altamente per  nente nes-
te momento que o Ceará vive”, discursou 
o governador Camilo Santana, durante a 
abertura do XXI Seminário Nordes  no de 
Pecuária (PecNordeste),dia 6 de julho o 
evento realizou-se até o dia 8 no Centro de 
Eventos do Ceará e teve como tema central 
“A Água e o Semiárido: Uma Nova Postura”

Na  ocasião, o governador apresentou al-
gumas das polí  cas públicas que o Governo 
vem adotando com o obje  vo de minimizar 
os efeitos da es  agem no Ceará. “Estamos 
trabalhando fortemente no enfrentamento 
dessa crise hídrica, seja através da polí  ca 
de reuso de água, através de novas tecno-
logias. Nesses dois anos e cinco meses que 
estou à frente, foram mais de três mil poços 
profundos perfurados quando a média de 
perfuração era de 300 poços por ano. São 
adutoras sendo instaladas, parcerias reali-
zadas com o Governo Federal e municípios. 
O Ceará é referência no Garan  a Safra, um 
programa que dá o mínimo de condição 
para o pequeno agricultor viver. Temos um 
grande programa de cisternas de placa, e 
se não fosse isso muitas famílias não teriam 
água nem para beber. O desa  o é muito 
grande. É preciso todo um esforço e o Go-
verno tem feito a sua parte”, a  rmou o che-
fe do Execu  vo estadual.

O presidente da Federação da Agricultu-
ra e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC) e 
presidente do Conselho Administra  vo do 
(SENAR-CE), Flávio Viriato de Saboya Neto, 
também, reforçou a parceria com o Gover-
no do Ceará, por meio dos órgãos ligados 
ao agronegócio no Estado. “Somos um Es-
tado pequeno e por isso precisamos dar 
as mãos a parceiros como o Governo, que 
trabalha fortemente as demandas do setor 
através de suas secretarias”, reforçou Flávio 
Saboya. Ele aproveitou para solicitar o apoio 
do governo na implantação Seguro Seca.

Durante a abertura, foi assinado o con-
vênio de cooperação técnica entre a Con-
federação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), Federações de Agricultura 
do Nordeste e Embrapa para execução do 
Programa Forrageiras para o Semiárido. A 
programação contou, ainda, com a entrega 
da Medalha do Mérito Rural Prisco Bezerra 
ao secretário Execu  vo do Senar Nacional, Da-
niel Carrara; ao diretor Técnico do SEBRAE-CE; 
Alci Porto Gurgel; e ao produtor rural, Renato 
Araújo Carneiro.

A cerimônia de abertura contou com a pre-
sença de diversas autoridades federais, esta-
duais e municipais entre elas o Presidente da 
CNA, João Mar  ns  da Silva Júnior, acompa-
nhado da Diretoria Execu  va, o diretor exe-
cu  vo do SENAR, Daniel Carrara, Presidente 
da FIEC, Beto Studart, secretários estaduais 
Nelson  Mar  ns, da Casa Civil, Dedé Teixeira, 
da SDA, Euvaldo Bringel, da SEAPA e Inácio 
Arruda, da SECITECE, Superintendente do 
SEBRAE-CE, Joaquim Cartaxo,  deputado fe-
deral Raimundo Gomes de Matos, deputa-
dos estaduais Carlos Matos e Daniel Oliveira, 
Presidentes das Federações de Agricultura 
do Nordeste (BA, AL, SE, AM, RN, MG, PB, 
MA) e superintendentes do SENAR (BA, RN, 
SE, AL, PB e PI) e representando a EMBRAPA 
Nacional Celso Luiz More  .

PRESIDENTE DA CNA 
DEFENDE INICIATIVAS QUE 

TORNEM O NORDESTE 
VIÁVEL, COMPETITIVO E 

SUSTENTÁVEL

O presidente da Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA), João Mar-
 ns (foto), a  rmou que o Nordeste pode 

ser “viável, compe   vo e, acima de tudo, 
sustentável” se forem adotadas inicia  vas 
capazes de trazer soluções para o desenvol-
vimento econômico e social da região.

Em discurso na cerimônia de abertura 
do 21º Seminário Nordes  no de Pecuária     
(PECNORDESTE), em Fortaleza, Mar  ns falou 
da necessidade de o país ter uma “polí  ca de 
Estado” para atender à região que enfrenta 
uma das piores secas dos úl  mos cem anos.

“Por que mo  vo o Nordeste não tem 
uma polí  ca de Estado capaz de prepará-lo 
para conviver com essa dramá  ca situa-
ção?”, ques  onou o presidente da CNA no 
início de seu discurso.

Ao falar dos incalculáveis prejuízos sociais 
e econômicos à região trazidos pela es  a-
gem, Mar  ns disse ser possível “minimizar 
os efeitos deste fenômeno elaborando po-
lí  cas públicas que conduzam a prá  cas de 
programas e de procedimentos já validados 
para a convivência com a seca”.

Nessa busca de soluções, o Sistema CNA, 
em parceria com a Embrapa, deu um “impor-
tante passo” ao implantar em dez Estados o 
projeto “Forrageiras para o Semiárido – Pe-
cuária Sustentável”, que contemplará toda a 
região Nordeste e o norte de Minas Gerais.

A assinatura do acordo deste projeto foi 
feita, também, na abertura da PECNORDESTE. 
“Nosso obje  vo é conjugar esforços para 
pesquisar forrageiras tropicais, legumino-
sas e palma resistentes à seca”, a  rmou o 
presidente da CNA em seu discurso.

Ao enfrentar o desa  o, a CNA, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) 
e o Ins  tuto CNA vão, de acordo com Mar-
 ns, “contribuir efe  vamente para que os 

produtores rurais da região do semiárido 
tenham alterna  vas não apenas para con-
viver com a seca, mas para que esta convi-
vência seja produ  va e sustentável”. 

BALANÇO PECNORDESTE

Camilo Santana participou da abertura do PECNORDESTE
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CEARÁ

MEDALHA PRISCO BEZERRA HOMENAGEIA 3 PERSONALIDADES

 Par  cipei de reuniões e palestras em, 
pra  camente, todos os segmentos  do PEC-
NORDESTE, por isso, eu posso a  rmar que é 
um grande sucesso, com uma par  cipação 
muito grande dos produtores, com grandes 
especialistas entre os palestrantes, esse 
evento tem uma importância  fundamental 
para o estado do Ceará, porque é o maior 
instrumento para populariarizar a tecnologia 
que deve chegar no pequeno produtor”. O 
PECNORDESTE trouxe grandes avanços para 
a pecuária e tem apoiado os produtores.

Euvaldo Bringel, Secretário de Agricultura, 
Aquicultura e Pesca

AUTORIDADES AVALIAM PECNORDESTE

A inspiração do Flávio Saboya é uma forma 
de manter viva o “network intelectual” do co-
nhecimento, reunindo todas as autoridades e 
os temas que lhes dizem respeito sobre o Nor-
deste. Sobre o Ceará, acho que é um momen-
to muito especial, além de atrair todo o Siste-
ma “S” convergente para a mesma situação. 
Hoje o Nordeste discute muito o problema da 
água e do semiárido que, em um passado re-
cente, eram grandes problemas para a nossa 
Região, e de repente nós nos deparamos com 
grandes soluções. Eu vejo que é uma opor-
tunidade de crescermos tecnicamente e tec-
nologicamente. O PECNORDESTE é, antes de 
mais nada, a grande solução para o Nordeste 
e nós do Sistema S  camos sa  sfeitos em estarmos 
juntos no mesmo propósito.

Beto Studart, Presidente da FIEC

O produtor Renato Carneiro, na cetegoria  pro-
dutor rural, recebeu a medalha do Mérito Rural 
Prisco Bezerra, das mãos do Presidente da  CNA, 

João Mar  ns  da Silva e do presidente da Federação  da Paraíba, Mário Pereira Borba. Na 
categoria Desenvolvimento Cien   co e Tecnológico, foi  homenageado o diretor técnico do 
SEBRAE - CE, Alci Porto Gurgel Junior, entrege pelo governador Camilo Santana e pelo 
presidente da FAEC, Flávio Saboya. O terceiro homenageado na Categoria Polí  ca e/
ou Administração Pública foi o Secretário Execu  vo do SENAR Naional Daniel Carrara.

Alci Porto,  agradeceu em nome dos homenageados, quando destacou a importância 
da  medalha levar o nome do  engenheiro  Dr. Prisco Bezerra, que “contribuiu tanto 
para o desenvolvimento da nossa universidade federal.” Destacou ainda, a importância 
do trabalho dos demais homenageados  e dividiu a comenda com todos os funcionários 
do SEBRAE - CE. 

“É um prazer muito grande receber esta homenagem, principalmente das mãos do 
meu amigo, Flávio Saboya, quem conheço há mais de 20 anos. Nós estamos reiven-
tando o SENAR a cada ano e o SENAR-CE e a Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Ceará, está acompanhando e contribuindo efe  vamente, com sugestões e 
par  cipando de projetos pilotos. Essa homenagem é para o Brasil, o SENAR é o relfexo 
da diversidade nacional, e cabe a nós apenas pilotar esse avião.” disse Daniel Carrara.

A cada ano a gente sente que o PECNORDESTE 
melhora a sua programação. O Sistema  FAEC/ 
SENAR mostrou, mais uma vez, que é possível,  
apesar de toda a crise econômica, realizar um 
evento com uma grande programação técni-
co-cien   ca, que com certeza, está deixando 
importantes informações.

Raimundo Gomes de Matos, Dep. Federal

O governo do Estado, é um dos parceiros 
do Sistema FAEC/SENAR-CE na realização do   
PECNORDESTE, que consideramos um dos 
maiores eventos cien   cos da pecuária nordes  na, 
que consegue reunir num mesmo ambiente 
sete segmentos pecuários, discu  ndo e mos-
trando novas alterna  vas de convivência com 
o Semiárido . A SDA não só disponibilizou seus 
técnicos, como trouxe expositores da agricultu-
ra familiar para o evento.

Dedé  Teixeira- Sec. de Desenv.  Agrário

Todas as palestras que aconteceram no 
segmento de Aquicultura foram de alto nível, 
os palestrantes conhecedores das causas e 
dos problemas que existem na carcinicultu-
ra. Quem veio para a palestra ganhou muito 
e quem não veio perdeu  a oportunidade de 
adquirir mais conhecimento e ouvir palestras 
que vão ajudá-los a melhorar a sua maneira de 
criar, a sua comercialização,a troca de informa-
ções. O PECNORDESTE é um sucesso!

Cris  ano Peixoto, Presidente  da ACCC

Homenageados ao lado do Presidente da FAEC e do 

Governador Camilo Santana
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  EVENTO CONSAGRA-SE COMO O MAIOR EM CAPACITAÇÃO 
DA PECUÁRIA NORDESTINA 

FEIRA PET E DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

O 21º Seminário Nordes  no de Pecuária-PEC-
NORDESTE encerrado na tarde do úl  mo sába-
do, 8, no Centro de Eventos do Ceará, trouxe 

para a nossa capital 100 caravanas de produtores de 
diversas regiões e municípios do Estado, com a par  ci-
pação de 4.408 produtores e um público de mais de 35 
mil visitantes. Envolvendo 9 segmentos, sendo sete da 
pecuária e ainda artesanato e turismo rural, duas a  vi-
dades não agrícolas mas que impactam diretamente na 
renda do produtor, os segmentos com maior número de 
par  cipantes nas palestras  por ordem foram: Bovino-
cultura: 854; Apicultura: 799; Caprinovinocultura: 780; 
Avicultura: 536; Aquicultura e Pesca: 252;  Artesanato: 
156; Suinocultura: 161; Equinocultura: 100 par  cipan-
tes. O evento é  uma promoção do Sistema FAEC/SE-
NAR/SINRURAL, SEBRAE-CE E CNA.

 Apresentou uma programação técnico-
-cien   ca de alto nível, com 102 palestras, 
24 o  cinas de capacitação, um showroom 
com 10 tecnologias agropecuárias, 7 even-
tos paralelos entre encontros e seminários. 
Apresentou, inclusive, o lançamento de 
produtos, além do Laboratório AssessoNu-
tri da EMBRAPA Caprinos e Ovinos. Durante 
o Seminário  de Turismo Rural, promovido 
em parceria com o SEBRAE-CE, foi lançado 
o  cialmente o picolé de café que envolveu 
o Sindisorvetes. Um produto que vem agre-
gar valor ao café verde do Maciço do Batu-
rité, segundo informou o superintendente 
do SEBRAE-CE, Joaquim Cartaxo, que pa-
lestrou sobre o tema ”Des  no Inteligente”.

Para o Presidente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado do Ceará-
-FAEC, Flávio Saboya, o PECNORDESTE se 
consolida a cada dia como o maior even-
to de capacitação do produtor rural no 
Nordeste, oferecendo a oportunidade ao 
homem do campo de obter novas informa-
ções apresentando, inclusive, este ano, um 
showroom de tecnologias. O tema deste 
ano “A Água e Semiárido: uma nova pos-
tura”, serviu para lembrar, cada vez mais,  
aos nossos produtores que vivemos numa 
região semiárida, onde a reserva de  água 
e de  alimento devem fazer parte da ro  na 
de todos, como fazem os produtores de ou-
tros países secos iguais ao nosso.

  Já o coordenador geral do PECNOR-
DESTE, Paulo Helder de Alencar Braga 
disse que o evento desse ano superou as 
expecta  vas em termos de público e de 
par  cipação dos produtores, bem como 
de capacitação, foram mais de 100 pales-
tras e 24 o  cinas em diversos segmen-
tos com a par  cipação de mais de 4 mil  
produtores, sendo este o maior obje  vo 
do PECNORDESTE. “Nós não buscamos 
vendas e sim capacitação, pois somente 
através dela é que o produtor vai melho-
rar sua vida e sua renda”, ressaltou Paulo 
Helder.

CEARÁ

A Feira de Produtos e Serviços Agropecuários do PECNORDESTE 
teve uma intensa movimentação durante os três dias do evento-6 
a 8 de julho. A feira ocupou um espaço de 4.500m2, contou com 
cerca de 30 estandes e 8 boxes da agricultura familiar,  ainda com 
um Showroom de Tecnologias, o Boteco do Suíno com a presença 
de chefs locais e nacionais,  uma Arena de Capacitação e a Vitrine 
da Carne Suína e dos Sabores Regionais, as duas úl  mas onde fo-
ram ofertadas parte dos cursos sob a coordenação do SENAR-CE.

Presente pela terceira vez no PECNORDESTE, o Espaço Pet      
encantou a todos pelo bom público. Com des  les e o  cinas de 
tosa e adestramento, o local teve grande movimentação, contan-
do com a presença de animais entre gatos e cachorros. Dentro 
do espaço oito expositores venderam animais, rações, roupas e 
acessórios, com uma movimentaç o em torno  de R$ 30 mil re-
ais. O espaço também contou com a presença da ONG Abrace, 
responsável pela adoção de animais. 

Equipe técnica do Sistema FAEC/SENAR-CE que trabalhou na organização do evento.

BALANÇO PECNORDESTE
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CEARÁ PECLEITE PROMOVE TORNEIO LEITEIRO

VITRINE DE LEITE DE CABRA BOTECO DO SUÍNO

ESPAÇO DO SISTEMA “S”

O encerramento do PECNORDESTE aconteceu com a entrega da pre-
miação do Torneio Leiteiro Bovino e Caprino, no espaço da PECLEITE, 
onde ocorreu uma mostra de animais de alta linhagem  de raças varia-
das adaptadas às condições do semiárido. A coordenadora da PECLEITE, 
engenheira agrônoma Rejane Bastos Dias, e o coordenador de Pecuária 
da Secretaria de Desenvolvimento Agrário-SDA, Bruno Ferreira Marques, 
acompanharam a ordenha diária dos animais durante três dias. 

O resultado foi o seguinte:  Torneio Bovino: Raça Guzolando: 1º lugar: 
Vaca TI-0696, com 38,350 kg de leite-dia. Raça Lavigne- 1º lugar: TH-628- 
com 34,08 kg leite-dia, e Raça Guzerá: TAL 150- 20,060 kg leite-dia. To-
dos  veram como expositor Esperança Agropecuária Industria Ltda, da 
Fazenda Teotônio, em Madalena-CE.

O espaço do Sistema “S” reuniu - FAEC (SENAR -CE/SINRURAL), 
OCB/CE, SEBRAE, FIEC (SESI/SENAI e IEL) e a FECOMÉRCIO (SESC 
e SENAC). O Governo do Estado par  cipou da feira com estandes 
das Secretaria de Desenvolvimento Agrário – SDA, Agricultura, Pes-
ca e Aquicultura-SEAPA, ADAGRI- Agência  de Defesa Agropecuária,                                                                                         
EMATERCE e ADECE - Agência de Desenvolvimento Econômico. 
O Banco do Nordeste, Banco do Brasil, a COCEPAT, o CREA/CE, o                                                                 
SINDIALIMENTOS e SINDISORVETES, o MAPA e a EMBRAPA foram 
outras ins  tuições expositoras.

AGRINHO 

No estande do Sistema FEC/SENAR-CE o Governador Camilo 
Santana pres  giou os alunos de Russas que ano passados foram 
os vencedores do concurso na Categoria “Município Agrinho” 
e também na categoria “Desenho (2º ao 4º ano)”. Na ocasião o 
Governador declarou sua admiração pelo Agrinho e recebeu dos 
estudantes e professores um artesanato do municipio de Russas. 
O prefeito Weber Araújo esteve presente na solenidade de aber-
tura representando o seu município e a APRECE.

Dentro do espaço da PECLEITE - foi apresentada a Vitrine do 
Leite, sob a coordenação da Associação de Criadores de Caprinos 
e Ovinos, Clube do Berro e pelo proprietário da Capril de Estácio, 
Tarcísio Fontenele. Foram  ofertadas diversas o  cinas sobre fabri-
cação de queijos  nos de  cabra, inclusive uma o  cina de bebida 
láctea e requeijão de leite de cabra.

O Coordenador do PECNORDESTE e Presidente da ASCE, Paulo 
Helder Braga recepcionou o Governador no Boteco do Suíno onde 
houve degustação de pratos à base suína preparados por Chefs Na-
cionais como André Rabelo e Daniel Barbosa Furtado durante os três 
dias do evento. Uma das  nalistas do MasterChef Brasil, Rachel No-
vais e a Presidente da Associação de Gatronomia do Ceará, Genny 
France também ministraram o  cinas na Vitrine da Carne Suína.

BALANÇO PECNORDESTE

 O Torneio Leiteiro Caprino onde par  ciparam 12 animais, apresentou 
o seguinte resultado: Na categoria Cabrita (1ª. Muda) 1º lugar: a cabra 
Leleca, com 1,628 kg de leite -dia, do expositor Odail Lopes Carneiro, da 
Fazenda Caieiras- Banabuiu;  Na categoria Cabra Jovem (2ª a 3ª. Mudas): o 
primeiro lugar foi para a cabra Morena, com 1,754 kg de leite-dia, do expo-
sitor Valdemar Neto Lima, da Fazenda Serrote do Mato - Jaguaretama-Ce e 
na Categoria Cabra Adulta( 4ª muda), venceu o animal Ariana, com 5,702, 
do expositor Antonio Valberlândio Pereira de Souza, no si  o Sede Bana-
buiu-CE. Cada um dos selecioandos recebeu um Troféu e um pêmio no va-
lor de R$700,00 cada. Somente nestes dois torneios o evento movimentou 
R$ 4. 200,00 e muitos animais poder o ser vendidos posteriormente pois 
tratam-se dos melhores exemplares dessas raças, lembra Rejane Bastos.
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II SEMINÁRIO DE PALMA FORRAGEIRA

SEMINÁRIO DECONTABILIDADE RURAL

SEMINÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR

SEMINÁRIO DE TURISMO RURAL

O II Seminário da Palma Forrageira coordenado pelo Sistema 
FAEC/SENAR contou com a par  cipação de mais de 200 pro-
dutores nos dois dias, com palestras de vários especialistas no 
tema, como cul  vo e manejo da Palma Forrageira em sequeiro, 
micropropagação da palma forrageira, palma na alimentação de 
ruminantes, caso e sucesso de palma forrageira no Ceará, caso e 
sucesso na palma consorciada com feijão,mecanização no cul  -
vo da palma forrageira irrigada, convivência com a cochonilha do 
carmim e a úl  ma reuso da água na irrigação da palma forrageira. 

Uma das maiores atrações da Feira foi o showroom de tecnolo-
gias já comprovadas no meio agrícola e pecuário com 10 tecno-
logias: Pressurizador de biogás, carneiro hidráulico, enfardadeira 
manual de feno, ensiladeira em sacos, energia solar, puri  cação 
de água com o mandacaru, drone na agricultura de precisão, 
horta hidropônica suspensa, dessalinizador rural abrandosmose 
e um mini trator com implementos.

O evento foi uma promoção da CNA em cooperação com a 
APEX-Brasil. A superintendente de Relações Internacionais da 
CNA, Lígia Dutra, concluiu como posi  vo o Seminário de Co-
mércio Exterior - INTEAGRO. Segundo ela, o evento que reuniu 
produtores interessados em inves  r no comércio internacional 
mostrou para o público presente que a exportação é algo a ser 
pensado a longo prazo, mas viável. A coordenadora do INTEA-
GRO mostrou os bene  cios em relação a exportação de produtos 
e as oportunidades para os produtores do estado do Ceará.

O I Seminário de Contabilidade Rural, contou com a presença da 
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, Clara 
Germana Rocha, do Superintendente do SENAR-PB, Sergio Gouveia, 
e Alexandre Vasconcelos, Diretor da Divisão de Arrecadação da Re-
ceita Federal do Ceará, e presidindo a mesa, Ivonisa Holanda, Chefe 
do Núcleo de Arrecadação do SENAR-CE. O Seminário teve como 
palestrantes Gilson Fernando Ferreira Menezes, professor, Consultor 
e Auditor Fiscal; Samuel Kruger, Auditor Fiscal da Receira Federal e 
Marciel Augusto R. Lima, Consultor Contábil e Tributário.

Durante o Seminário  de Turismo Rural promovido em parceria 
com o SEBRAE-CE foi lançado o  cialmente o picolé de café, que 
envolveu o Sindisorvetes. Um produto que vem agregar valor ao 
café verde do Maciço do Baturité, informou o superintenden-
te do Sebrae-CE, Joaquim Cartaxo, que palestrou sobre o tema   
”Des  no Inteligente”. Cartaxo disse que o Sebrae está envolvido 
com este  po de turismo, que para ele é o futuro do segmento, 
quem buscar este  po de ação terá sucesso.

I ENCONTRO DA ZOOTECNIA DO ESTADO DO CEARÁ
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará re-

alizou o I Encontro da Zootecnia do Estado durante o PECNORDESTE. O 
Secretário da Associação Brasileira de Zootecnistas, Emanoel Elzo Leal 
Barros, ministrou uma palestra sobre “O panorama do mercado de 
trabalho nas diversas regiões brasileiras”. O evento contou ainda com 
a par  cipação de doutores, professores e estudantes do curso de Zoo-
tecnia. A mesa redonda com o tema: O Zootecnista e a atuação como 
Responsável Técnico e teve como Presidente: João Paulo Arcelino do 
Rêgo e membros: Rafael Carlos Nepomuceno; Thalles Ribeiro Gomes; 
Geraldo Nascimento Aguiar; Margarita Augusto do Nascimento Silva; 
Gabriel Bandeira; Agaciane Rodrigues da Silva e Raimundo Reis.
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 BALANÇO PECNORDESTE 2017

100 CARAVANAS  E MAIS DE 4 MIL 
DE PRODUTORES 

PRESIDENTES DE SINDICATOS RURAIS E 
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE 

AGRICULTURA DEBATEM AÇÕES CONJUNTAS

Cem Caravanas de mais de 75 municípios do Estado  par  cipa-
ram nos três dias 6 e 7 e 8 de julho, do  Seminário Nordes  no de 
Pecuária- PECNORDESTE, no total de  4.480 par  cipantes   das 
regiões do Cariri, Litoral Leste, Centro Sul, Região Norte e Maçi-
co de Baturité. Além das caravanas o PECNORDESTE recebeu a 
visita de alunos de Escolas Técnicas e Pro  ssinalizantes  de Tian-
guá, Sobral, Quixadá, Quixeramobim, Tauá e alunos dos Pólos 
da Rede e-Tec do SENAR-CE, de Fortaleza, Cascavel, Quixadá e 
Quixeramobim. As caravanas foram coordenadas pelo Departa-
mento Sindical da FAEC, com a par  cipação dos presidentes e 
sindicatos instrutores do SENAR E do SEBRAE - CE. 

Diversos secretários Muncipais de  Agricultura do Estado par-
 ciparam de um encontro  com os presidentes de sindicatos ru-

rais, alinhando ações e projetos conjuntos. O Diretor Técnico do 
SENAR/CE, Eduardo  Queiroz  de Miranda, apresentou  as princi-
pais ações e cursos ofertados pelo SENAR - CE. Seguindo- se,  uma 
palestra pelo Presidente do Ins  tuto CNA, Mário Brants, sobre o 
Observatório da Criminalidade no Campo, criado pela CNA, para 
ajudar o produtor na inves  gação e até punição dos criminosos 
que estão roubando nas fazendas, principalmente animais. 

Segundo Mário Brants “A intenção da CNA, é  ter um real diag-
nós  co da situação em todo o país e, futuramente,  trabalhar 
um Projeto de lei que visa endurecer as penas  de furtos em  fa-
zendas, a exemplo do que já ocorre em outros países, como nos 
Estados Unidos.“Diversos prefeitos acompanharam as caravanas de produto-

res. O  prefeito de Cedro, Nilson Diniz trouxe uma caravana de 33 
produtores de sua cidade e segundo ele, o PECNORDESTE  é um 
momento único de troca de experiências  e de novas tecnologias. 

O QUE VOCÊ ACHOU DO PECNORDESTE?

Essa é a primeira vez que venho, par  -
cipei dos 3 dias do evento e estou encan-
tada, pois essa é uma oportunidade das 
pessoas que estão aqui renovar os seus 
conhecimentos, a equipe da organização 
está de parabéns!

Juceline Castro, Secretária de Agropecuária de Paracuru

O Governador durante a abertura reconhe-
ceu a importância do tema do PECNORDESTE 
deste ano e como se deve trabalhar as par-
cerias com o Sistema FAEC/SENAR-CE e as 
prefeituras. Trouxemos três caravanas, Mo-
raújo, Mar  nópole e Uruoca.

É a primeira vez que par  cipo do            
PECNORDESTE, para mim é uma experiên-
cia nova, onde quero aprender para repas-
sar o conhecimento para os produtores 
rurais do meu município.

Eraldo Lima, Scretário de Agricultura de Uruoca

Elder Aguiar, Presidente do Sindicato Rural de Moraújo

Danúbio Alencar, Secretário de Agricultura e Presidente do 
Sindicato Rural de Mombaça

O meu balanço do PECNORDESTE é de 
100% de aproveitamento, desde o come-
ço eu par  cipo e tenho certeza que está 
sendo um dos melhores exatamente por 
causa desse showroom de tecnológias. 
Mobilizamos três caravanas: Morrinhos, 
Paracuru e Marco

Ossian Dias, Presidente do Sindicato Rural de Morrinhos

Achei importante juntar os Secretários de 
Agricultura com os Presidentes de Sindicatos 
Rurais. Mais uma vez o PECNORDESTE é um 
sucesso!

Caravanas de produtores na entrada do Centro de Eventos Mário Brants, Flávio Saboya e Carlos Bezerra no encontro de secretários

Presidentes de sindicatos
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PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER CHEGA A 
5 MUNICÍPIOS E JÁ BENEFICIOU 700 MULHERES E 500 HOMENS
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR-CE por meio 

da sua equipe de Promoção Social,esteve  no ul  mo dia 28 de ju-
lho, na localidade de Córrego da Volta, Munciipio de Itarema, ofe-
recendo os serviços de prevenção do câncer ginecológico e pre-
venção do câncer em próstata e PSA, através do Programa Saúde 
do Homem e da Mulher. No evento foram realizado 128 exames 
PSA e 118  consultas com o médico urologista e 156 exames de 
prevenção do câncer de útero.

Es  veram presente além do prefeito do município de Itarema, 
Elizeu Monteiro, o Superintendente do SENAR-CE , Sergio Oliveira, 
José Ossian  Dias, Vice- Presidente Regional Litoral Oeste -  FAEC  
o Presidente SINRURAL Morrinhos, Elder Aguiiar e o presidente  
SINRURAL de   Amontada,Humberto Albano.

Com este já são cinco municípios atendidos pelo SENAR/CE  este ano, 
o primeiro foi Ocara no dia 6 de junho, Redenção: dia 9/6, Mombaça: 
dia 14/06, Piquet Carneiro: 11/07 e Itarema: 28/07. Em cada Muncípio 
foram atendidas uma média de 150 mulheres e 100 homens.  

Segundo o superintendente Sergio Oliveira a  meta em 2017 é 
realizar 15 eventos. Já realizamos 05 programas  e atendemos apro-
ximadamente 800 mulheres com exame de “papanicolau” e 600  
homens como exame de PSA e o exame clínico (toque retal)., disse 
ele.  Os  municípios interessados em receber o atendimento do Pro-
grama  devem procurar os Sindicatos dos Produtores Rurais.

EVENTOS EM AGOSTO 
No  dia 25 de julho, ,a Diretora  Técnica  do SENAR ,Kelly  Cláudio e a  

técnica  Carolina Machado par  ciparam  da reunião  de mobilização  no 
município de Jaguaretama. Nesta, es  veram presentes todos que orga-
nizarão o evento junto ao  SENAR-CE, dentre eles o Vice- Presidente Re-
gional  do Médio Jaguaribe/FAEC e presidente do  SINRURAL Jaguaribe,  
Expedito Diógenes e  a Secretária Municipal de  Saúde de Jaguaretama,  
Sra. Francisca Airlene Dantas e Silva. 

No dia 24 de  agosto,  o Programa Saúde do Homem e da Mulher vai 
ao distrito de Alagamar, dentro da programação de comemoração do ani-
versário do município de Jaguaretama. Confira a programação de Agosto:  

PROGRAMAÇÃO MÊS DE AGOSTO 

Ibaretama – Oi  cica 17/08/2017 
Paracuru – Poço Verde 19/08/2017 

Jaguaretama - Alagamar 24/08/2017 
Itapipoca - Tabocal 26/08/2017

SOBRE O PROGRAMA 
O Programa Saúde  do Homem e da Mulher por obje  vo levar 

assistência médica e social aos produtores rurais e seus familiares, 
através da realização de exames  sicos e laboratoriais  de prevenção 
do câncer: papanicolau na mulher e o PSA e toque retal no homem. 
Os exames são encaminhados a um laboratório especializado e 
apresentados os resultados sem nenhum custo para o bene  ciários 
ou o município parceiro, inclusive a contratação de dois urologistas.

Uma equipe do Programa de Promoção Social do SENAR  realiza 
toda a logís  ca, oferecendo inclusive um dia de beleza para a mu-
lher e seus  lhos, com a distribuição de um kit beleza.

Já o município, oferece em contrapar  da a disponibilização do 
local para o evento, voluntários, água e alimentação para a equipe 
de trabalho e par  cipantes. Cabe ainda ao município, a divulga-
ção do evento, a mobilização, o cadastro dos par  cipantes, a lim-
peza do local e o mobiliário (mesas cadeiras, macas).

O SENAR está montando um caminhão com dois consultórios 
médicos para ampliar os serviços e levar aos locais mais distantes 
do Estado

Em Ocara, no dia 06 de junho Em Redenção, no dia 09 de junho Em Mombaça, no dia 14 de junho

Em Piquet Carneiro, no dia 11 de julho Em Itarema, no dia 28 de julho
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Em dia com o AGROPACTO

A convite do Pacto de Cooperaç o 
da Agropecuária Cearense-A-
GROPACTO, promovido pelo Sis-

tema FAEC /SENAR - CE, o Diretor de Agro-
negócio da Agência de Desenvolvimento 
do Estado-ADECE, Silvio Carlos Ribeiro 
(foto), apresentou a  carteira de projetos  
da Agência, com 22 ações voltadas para 
o segmento do agronegócio. Segundo 
ele, a ADECE foi contemplada com um 
orçamento da ordem de 4 milhões  e 700 
mil reais para 2017, afora os convênios 

de cooperaç o com outras ins  tuiço s e 
anunciou que em breve, será assinado um 
convênio importante  com o Banco Mun-
dial.  Silvio  Carlos  anunciou  também  
novos projetos como o de Revitalizaç o 
do Algod o, a instalaç o de um Centro 
de Carcinicultura  intensiva, a introduçao 
de culturas alterna  vas na  oricultura, a 
criaç o de mais duas câmaras setoriais: a 
do pescado marí  mo e da equinocultura. 
Hoje são 26 câmaras setoriais em funcio-
namento junto a ADECE.

Outro  trabalho novo é o de compensação 
 nanceira por perda da produç o, em parce-

ria com movimento SOS Jaguaribe, que popôs 
uma compensação  nanceira aos produtores 
que estão deixando de produzir na bacia do 
Rio Jaguaribe, por falta de transferência de 
água. Ano passado, o governo já compensou 
os produtores de Morada Nova e a FAEC e a 
ANA já propuseram isso em algumas situa-
ções, e nós estamos es  mando qual o impac-
to desses produtores, inclusive na parte do 
emprego, disse o Diretor da ADECE.

Carteira  de   Projetos 
 Entre os projetos apresentados pela 

ADECE está o Estudo das Águas, as cinco 
bacias que serão as receptoras das águas 
do São Francisco. Este projeto terá um 
aporte de  200 milhões de reais.

-Avaliação de frutas alterna  vas para o 
Ceará

-Treinamentos  em convênio com o    
CETREDE; Atualizaç o dos Mapas dos Po-
los de Produção; Projeto de seleção de 
espécies do polo moveleiro do Marco, em 
parceria com a EMBRAPA; Diagnós  co da 
situação da cajucultura no Estado, com a 
realização de quatro seminários em qua-
tro Pólos, com o Museu do Caju; Progra-
ma Leite 2- em convênio com a APROLE-
CE, SEBRAE e SENAR/CE.

-Introdução de culturas alterna  vas  na 
área de  oricultura; Projeto hortaliças do 
Ceará  incen  vando cada vez mais a cultu-
ra do pimentão; Iden   caç o  natural dos 
inimigos da Carnaúba, (câmara setorial da 
Carnaúba) - ADECE e Associação Caa  nga.

SEAPA APRESENTA RESULTADOS DOS SEMINÁRIOS NOSSO OURO VERDE 
“Resultados dos Seminários Nosso Ouro 

Verde: o mogno africano”, foi o tema central 
da reunião do Pacto de Cooperação da Agrope-
cuária Cearanse-AGROPACTO, promovido no 
último dia 25 de julho, pela FAEC, que contou 
com três palestrantes: o engenheiro agronomo 
e coordenador da SEAPA, Hélio Chaves, o pro-
dutor de mudas Henrique Aragão e o produtor 
e instrutor do SENAR, Antônio Rosa, os três tem 
experiência com reflorestamento no Estado. 

Segundo Hélio Chaves, já  foram realizados  
seis seminários cuja ideia surgiu dentro do 
AGROPACTO, quando o Banco do Nordeste  
acenou com o apoio e ainda abriu novas linhas 
de crédito para os produtores.  O Banco do Brasil  
também está apoiando a iniciativa e deve partir 
para este tipo financiamento pela primeira vez.

Ele citou os resultados  ob  dos nos seis  se-
minários em diversas regiões do Estado: foram 
mobilizadas diretamente 400 pessoas, dentre 
elas representações, lideranças, gestores, pro-
dutores rurais e estudantes e cadastradas 180 
produtores rurais interessados em receber 
mudas para iniciar as plantações. Foram reali-
zadas também três visitas Técnicas à proprie-
dades em São Luís do Curu, Viçosa e Limoeiro 
do NOrte A próxima meta é envolver o gover-
no do Estado para que libere  o MAPP 108 e 
dar início a segunda fase do Projeto Ouro Ver-
de, com a distribuição das mudas e implanta-
ção dos projetos.

Conforme Hélio Chaves, hoje o Brasil mo-
vimenta negócios em torno de meio bilhão  
de reais e o estado do Ceará já conta  com 
mais de 40 Municípios que  trabalham com 
o mogno africano.Os  seminários receberam 
o  apoio do BNB, Governo do Estado, Fun-
dação  Terra e SEAPA. O mercado do mogno 
está aberto não só no Polo de Marco, na zona 
norte do Estado, onde  28 empresas movelei-
ras atuam recebendo madeira do Estado do 
Pará, disse o engº agronômo Antonio Rosa, 
que também palestrou no evento. Ele informou 
que no último dia 25 de julho, o deputado Antô-
nio Balhamn esteve  em Nova Russas, visitando 
a área de reflorestamento daquela cidade. A 
ideia é implantar uma indústria para exploração 
de madeira na ZPE, do Porto do Pecém.  

Henrique Aragão, produtor e viveirista em 
Viçosa do Ceará, fez um breve histórico do 

mogno africano, tendo iniciado seu plan  o 
com 12 mil pés, que já estão  com três anos 
e meio. Com o incen  vo  de outros produto-
res elaborou um projeto  piloto apresentou 
a SDA,  e abriu uma empresa que  começou 
com 40 mil mudas e hoje tem potencial de 
produção três vezes maior. 

Já o professor Marcos Vinicius , assessor 
da SDA, engenheiro agrônomo com  50 anos 
de a  vidade , informou sobre o trabalho que 
vem sendo feito através do projeto Hora de 
Plantar do Governo do Estado, que está dis-
tribuindo mudas de várias espécies desde 
2015, até julho de 2017 já foram distribuídas 
140.780 mudas de mogno senegalês, 
cedro australiano e acácia mangium. Só 
de mogno foram mais 59.403 mudas nos 
úl  mos três  anos.Ele sugeriu uma união 
de esforços entre a SEAPA e a SDA.

Representantes do AGROPACTO discutem refl orestamento

ADECE APRESENTA 22 AÇÕES DO AGRONEGÓCIO NO CE 



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

PRESIDENTE DO SINRURAL DE QUIXERAMOBIM 
COMEMORA APROVAÇÃO DE NOVA RENEGOCIAÇÃO DAS 

DÍVIDAS RURAIS
 O Presidente do Sindicato dos Rurais 
de Quixeramobim, Cirilo Vidal Pessoa,  
comemorou com entusiasmo a vitória  
dos produtores rurais que conseguiram 
renegociar suas dividas rela  vas ao ano 
de 2012 a  2016, autorizada no ul  mo dia 
25 de julho,  pelo Conselho  Monetário 
Nacional.Cirilo Vidal,  disse que esteve 
34 vezes na Câmara Federal, defendendo 
os interesse dos produtores cearenses. 
”Gostaria de agradecer ao Deputado Júlio 
Cesar, um deputado lá do Piauí , nordes  no 
que conhece exatamente a di  culdade de se produzir na Região  e que vem  
defendendo, batalhando e lutando pra resolver de vez o problema da questão 
do endividamento rural, assim como o deputado Raimundo Gomes de Matos, 
representante do Ceará, que não tem um palmo de terra, mas é um dos maiores 
defensores dos produtores rurais. Eu sou lá de Quixeramobim, no Ceará, es  ve 
aqui há quatro anos atrás onde conheci um grupo de produtores , então nós 
entramos nessa luta junto com a CNA e com essa já são  34 vezes que eu venho 
a Brasília trabalhar a questão da dívida rural”, ressaltou  Cirilo Vidal em sua fala 
na reunião da Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara  Federal.
Para ele, o que estava  faltando era  decisão polí  ca e união em favor do 
Nordeste que tem uma das maiores bancadas na Câmara Federal, precisava de 
um trabalho conjunto como  faz o Sul e   o Cen  ro Oeste , a  rma .”A   minha 
dívida que eu  z em 93,  ainda trabalhava no Banco do Brasil, e não consegui 
mais pagar porque vinha as secas, novas  leis, - foram 27 leis de 93 pra cá - que 
foram  editadas e a  conta foi  aumentando, aumentando e   cou impagável.  
Com a aprovação da  Lei  13.340 em 2016, , que permi  u a regularização das 
dívidas contratadas até 2011, eu  já paguei uma que era o PES .Agora, com a 
aprovação desta Resolução temos que  agradecer e tenho a esperança de que o 
Nordeste  vai resolver todo esse problema e que vai voltar a produzir e  ser um 
grande celeiro de produção nacional,  concluiu Cirilo .



CEARÁ

SENAR-CE TEM NOVO SUPERINTENDENTE E 
DIRETORA TÉCNICA

SÉRGIO OLIVEIRA DEFENDE  O FORTALECIMENTO  DA 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL E DA PROMOÇÃO SOCIAL

O  engenheiro agrônomo Sérgio Oliveira 
da Silva, assumiu a par  r do dia 19/07/2017 
a Superintendência  do Serviço Nacional  de 
Aprendizagem Rural - Administração Regio-
nal do Ceará - SENAR-AR/CE. O mesmo faz 
parte do quadro técnico do SENAR-AR/CE 
há 10 anos, atuando, primeiramente, como 
Técnico em Formação Pro  ssional Rural, 
coordenando diversos programas, den-
tre eles o Negócio Certo Rural, Cadastro 
Ambiental Rural, Proteção de Nascentes, 
etc.,  se tornando, posteriormente, Gestor 
do Departamento de Assistência Técnica e 
Gerencial. Ressalta-se, que novo Superin-
tendente além de Engenheiro Agrônomo, 
é Licenciado em Ciências, Mestre em Fito-
tecnia e Especialista em Gestão Ambiental. 

Conversamos  com ele, para saber quais  
as metas  futuras e projetos que o SENAR 
está desenvolvendo no Ceará.

 União Rural: Como você recebeu a 
indicaç o para assumir a  Superin-
tendência  do SENAR?

Superintendente:  Como um desa  o 
grande, pois é sabido que o SENAR cresceu 
muito nos úl  mos anos, principalmente 
com a entrada na Educação Formal, mas 
ainda é possível con  nuar melhorando o 
que a ins  tuição de ensino rural conquistou 
nestes úl  mos anos.

 União Rural: Você tem um Projeto 
novo para a Ins  tuiç o? 

Superintendente – Fortalecimento da 
Formação Pro  ssional Rural - FPR e a Pro-
moção Social - PS, pois com o advento da 
Educação Formal (Curso Técnico em Agro-
negócio, Centro de Excelência e da Facul-
dade CNA) os holofotes estão voltados mais 
para estes, porém, não podemos esquecer 

que o produtor rural, mesmo com as 
tecnologias que temos hoje tem como 
principal fonte de capacitação a FPR e 
PS, pois são treinamentos realizados nas 
reais condições do produtor, trabalhador 
rural e suas famílias.
União Rural: Quais as principais pro-
jetos e aç es do SENAR/CE?

Superintendedente:  – Os Projetos do 
SENAR-AR/CE em andamento hoje são: Ser-
tão Empreendedor, onde desenvolve-se a 
Assistência Técnica e Gerencial; Programa 
Negócio Certo Rural; Empreendedor Rural; 
Mulheres em Campo; Saúde do Homem e 
da Mulher; Programa Agrinho; Curso Técnico 
em Agronegócio, além das propostas futu-
ras, como: Faculdade CNA (já aprovada pelo 
MEC) e o Centro de Excelência em Educação 
Pro  ssional em Ovinocaprinocultura, ainda 
em fase de negociação.

KELLY CLÁUDIO ASSUME DIRETORIA TÉCNICA DO SENAR- CE 
dos Programas de Formação Pro  ssional 

Rural-FPR e de Promoção Social-PS, funda-
dora do Programa Agrinho no Estado, Coor-
denadora do Programa Saùde do Homem e 
da Mulher. Kelly Claúdio destaca seus pro-
jetos ao informa  vo União Rural. 

União Rural: Kelly quais os seus projetos 
na Diretoria Técnica  do SENAR? 

Kelly: Farei uma gestão par  cipa  va, 
contando com o apoio e a experiência pro-
 ssional de cada técnico que compõe a di-

retoria, obje  vando sempre ofertar os me-
lhores serviços para o homem e a mulher 
do campo, fortalecendo  o sistema FAEC/
SENAR/SINRURAL.

União Rural: Em que  fase se  encontra  o  Agri-
nho que vai comemorar 15 anos no Estado? 

Kelly: O Agrinho está na fase de execução 
dos projetos didá  cos nas escolas, envolven-

do os professores, alunos e a comunidade em 
geral. Este ano o Agrinho completas 15 anos 
e fazendo parte da comemoração, um dos 
prêmios será um carro zero km. Os maiores 
detalhes vocês só saberão na Solenidade de 
Premiação, prevista para o dia 24/11/2017. 

União Rural: Qual a meta do Programa Saúde 
do Homem e da Mulher? 

Kelly: A meta em 2017 é realizar 15 even-
tos. Já realizamos 05 progrmas e atende-
mos aproximadamente 700 mulheres com 
exame de “papanicolau” e 500 homens 
como exame de PSA e o exame clínico (to-
que retal).

União Rural: Como conciliar a vida de mulher, 
mãe e profisional ? 

Kelly: Hoje este papel faz parte da ro  na 
de grande parte das mulheres, o segredo é 
saber dividir o tempo e a atenção. 

Presidente da FAEC, Flávio Saboya apresenta o novo Superintendente do SENAR-CE, Sérgio Oliveira durante reunião do AGROPACTO do dia 25/07

Kelly Claúdio Diretora Técnica do SENAR-CE

A assistente social, mestre em educação, 
Ana Kelly Cláudio Gonçalves assumiu a Di-
retoria Tècnica do SENAR-CE, no ul  mo dia 
19 de julho. Kely integra os quadros do SE-
NAR-CE há varios anos, foi Cooordenadora 


