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XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA       

A  Confederação dos Engenheiros 
Agrônomos do Brasil-CONFEA  
promove, com o apoio da Asso-

ciação dos Engenheiros Agrônomos do 
Estado do Ceará- AEAC e outros parceiros, 
de 12 a 15 de setembro, o XXX Congres-
so Brasileiro de Agronomia- CBA, com o 
tema : “Segurança Hídrica – Um Desafio 
para os Engenheiros Agrônomos do Bra-
sil” que, com certeza, vem ao encontro 
das preocupaçōes da categoria agronô-
mica e da sociedade como um todo. 

Na qualidade de engenheiro agrôno-
mo formado na Escola de Agronomia da 
Universidade Federal do Ceará, sinto-me 
honrado no exercício da profissão, res-
ponsável pela produção e a produtivida-
de agrícolas. 

Seu trabalho está presente em todas as 
fases da produção agrícola, desde o pre-
paro da terra ao beneficiamento dos pro-
dutos colhidos. O profissional pode ope-
rar tanto com foco nas plantações – com 
o manejo de culturas, produção de se-
mentes e mudas, tratamento de doenças 
de plantas, estudo de formas adequadas 
de eliminação de pragas – quanto na área 
animal, com a criação e o melhoramento 
de raças das espécies exploradas.

 Há ainda outras áreas de atuação, 
como Defesa Sanitária (controle e ins-
peção de vegetais);  Economia e Admi-
nistração Agroindustrial (administração 
das operações de distribuição e venda 
de produtos agrícolas); Engenharia Rural 
(projeto e acompanhamento da constru-
ção de obras em fazendas); Fitotecnia 
(estudo dos vegetais – cultivo, colheita, 
produtividade e industrialização); Indús-
tria e Comercialização de Alimentos); 
Manejo Ambiental (exploração racional 

dos recursos naturais); Produção Agroin-
dustrial (gerenciamento da industrializa-
ção de produtos agrícolas); e Silvicultura, 
no uso racional e recuperação de matas 
devastadas e manejo em  áreas de reflo-
restamento. 

O Congresso Brasileiro de Agronomia  
nos traz a oportunidade de atualização 
de conhecimentos, troca de experiências  
e fortalecimento da categoria. Na progra-
mação estão previstas palestras e mesas 
redondas embasadas em  cinco eixos 
temáticos:  Recursos Hídricos,  Política 
Profissional,  Meio Ambiente e Produção 
Sustentável,  Segurança Alimentar e Ino-
vações Tecnológicas. Sua comissão técni-
ca é constituída, em grande maioria, por 
profissionais do Centro de Ciências Agrá-
rias da UFC, da  e da EMBRAPA. Cerca de 
800  trabalhos científicos serão analisa-
dos e publicados nos anais do Congresso, 
que apresenta-se como um dos maiores  
dos últimos anos.

A Federação da Agricultura e Pecuá-
ria do Estado do Ceará, integrante do           
Sistema FAEC/SENAR/AR-CE/SINRURAL, 
é parceira do Congresso Brasileiro de 
Agronomia-CBA e deverá apresentar seu 
mais novo programa de Assistência Técni-
ca e Gerencial (ATeG) do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural - SENAR, que está 
em curso no Estado do Ceará . O modelo 
que alia adequação tecnológica e consul-
toria gerencial das propriedades rurais  
desenvolve ferramentas que auxiliam 
agricultores e pecuaristas a se tornarem 
empreendedores, para que gerenciem 
suas propriedades como uma empresa 
sustentável e lucrativa. Esta é mais uma 
contribuição da categoria de engenheiro 
agrônomo ao desenvolvimento do Ceará 
e do Brasil.

“Na qualidade de engenheiro 
agrônomo formado na Escola de 
Agronomia da Universidade Fede-
ral do Ceará, sinto-me honrado no 
exercício da profissão, responsável 
pela produção e a produtividade 
agrícolas.“
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O Serviço Nacional  de Aprendizagem 
Rural -SENAR-AR/CE realizou no 
dia 29 de agosto, em Fortaleza, um 

Encontro com os coordenadores municipais 
do Programa Agrinho de 46  Municípios que 
trabalham em 9 mil escolas públicas rurais. 
O objetivo foi  fazer o acompanhamento da 
segunda etapa do programa, os detalhes do  
regulamento do concurso  que premia cinco 
categorias: desenho, redações:  do  2º ao 5º 
ano, do 6º ao  9º ano, experiência pedagógica 
(professores) e Município Agrinho( Prêmio do 
gestor municipal). Na abertura do evento no 
Hotel Amuarama, o Presidente  da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceara- 
FAEC e presidente do Conselho Administrativo 
do SENAR-CE, Flavio  Saboya anunciou que o 
Agrinho estará sorteando um carro zero quilo-
metro entre os  coordenadores e professores  
municipais em comemoração aos 15 anos do 
Programa,  e que serão destacados também,  
este ano, os casos exitosos de alunos e profes-
sores, muitos deles hoje sāo  produtores rurais 
bem sucedidas, ressaltou.

 O tema do Agrinho desse ano é “Cidadania: 
Saber atuar para melhorar o Mundo: Agrinho 
sai em Defesa  da Cidadania”, discutindo a con-
vivência  em grupo, os instrumentos  do exer-
cício da Cidadania, o direito de ação e defesa, 
os partidos políticos,os  três Poderes, a Cons-
tituição, o Código de Defesa do Consumidor, e 
outras formas de participação na vida pública.

 Desde o inicio do ano, a temática do 
Programa vem sendo repassada pelos pro-
fessores nas escolas municipais da zona 
rural a cerca de 200 mil alunos benefician-
do estudantes do 2º ao 9º ano do Ensino 
fundamental. Segundo a Diretora Técnica 
do SENAR-CE, Ana Kelly Cláudio Gonçalves 
o tema è apresentando de forma trans-
versal na grade curricular, os professores, 
orientadores pedagógicos e diretores re-
ceberam desde o inicio deste ano  um trei-
namento e depois receberam um Manu-

al do Professor e um Guia de Atividades, 
enquanto os alunos recebem uma cartilha  
ilustrada com linguagem diferenciada para 
cada grupo de estudantes.

 Estamos entrando para a segunda fase do 
Programa que é o recebimento dos trabalhos 
dos concursos, que complementam as ativi-
dades e visam incentivar a participaçāo de 
estudantes e professores que deverāo ser en-
tregues nos   dias 3 e  4 de outubro próximos. 
No dia 24 de novembro, será a solenidade de 
premiaçāo  no auditório do Centro de Negó-
cios do SEBRAE-CE. Serāo premiados os  10 
trabalhos em cada uma das cinco categorias. 
Os prêmios vāo de computadores, bicicletas, 
motocicletas disse Kelly Cláudio.

 O Superintendente do SENAR -CE, Sergio 
Oliveira da Silva, que também esteve presen-
te a abertura do Encontro fez questão de res-
saltar que nestes 15 anos, o SENAR já levou 
informação sobre Saúde, Meio Ambiente, 
Como Viver Bem no Semiárido e Cidadania a 
mais de 2 milhões de alunos da. Zona rural, 
somente este ano serão 200 mil alunos. Ser-
gio Oliveira inclusive já  foi professor do Agri-
nho na temática do Meio Ambiente. A psico-
loga Germana Moreira Rocha foi apresentada 
Diretora Técnica do SENAR/AR-CE como nova 
coordenadora do Agrinho.

AGRINHO PROMOVE ENCONTRO  COM COORDENADORES MUNICIPAIS  
E REALIZA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DIA 24 DE NOVEMBRO

 MUNICÍPIOS PARTICIPANTES
 Aratuba, Carnaubal, Pacoti, Morada 

Nova, Coreaú, Barreira, Palmácia, Quixe-
ré, Ibiapina, Baturité, Redençāo, Russas, 
Ipu, Capistrano, Aracati, Beberibe, São 
Benedito, Caridade, Cascavel, Ibicuitin-
ga, Tianguá, Guaiúba,Fortim, Tabuleiro 
do Norte, Ubajara ,Guaramiranga, Icapui, 
São Joāo do Jaguaribe, Frecheirinha, Ita-
piúna, Itaiçaba, Pindoretama, Mucambo, 
Mulungu,Jaguaruana,Iguatu,Acarape,O-
cara, Limoeiro do Norte, Saboeiro, Ara-
coiaba,  Mortinhos, Marco, Paracuru, Boa 
Viagem e Itarema.

“Estamos enfatizando na 
zona rural a importância do 
primeiro documento, do 
respeito ao idoso e o que 
faz o Poder Legislativo e 
Executivo em cada cidade.”

Gilmara Rodrigues Lourenço, Coordenadora 
municipal em  Limoeiro do Norte

“O Agrinho é im-
portante pois traz o 
desenvolvimento da 
comunidade local, 
fortalecendo o convivio 
entre eles”

Adriana Pinheiro, Coordenadora 
municipal em Pacoti

“A partir da capacita-
ção, teremos os subsídios 
na elaboração do projeto 
final, onde vai consolidar 
todas as ações que nós de-
senvolvemos em 2017 ”

Márcia Pinheiro, Coordenadora municipal
em Jaguaribe

Cinco regiões do Ceará reunidos em grupo de trabalho

Dirigentes do Sistema FAEC/SENAR/AR-CE com os coordenadores do Maciço de Baturité
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DIRIGENTES DO SISTEMA FAEC/SENAR-CE DESTACAM 
IMPORTÂNCIA DO AGROPEC SEMIÁRIDO

O AGROPEC SEMIÁRIDO promo-
vido pela CNA, por meio da 
Federação da Agricultura e Pe-

cuária do Estado do Rio do Norte-FAERN, 
na cidade de Parnamirim, foi um evento 
de pleno sucesso com a participação ex-
pressiva de produtores rurais de vários 
estados.  Sessenta e duas pessoas, entre 
técnicos do Sistema FAEC/SENAR e do Se-
brae-CE, presidentes de Sindicatos Rurais 
e produtores de 34 municípios cearen-
ses, participaram da programação, que 
foi realizada nos dias 7 e 8 de agosto últi-
mo. A avaliação é do Presidente da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária do Estado 
do Ceará, Flávio Viriato de Saboya Neto,  
que esteve na  abertura do evento e do 
Congresso Brasileiro da Palma Forragei-
ra. Segundo Saboya foi muito importante 
para os técnicos e produtores a troca de 
experiências, pois o Sistema FAEC/SE-
NAR/AR-CE já realiza, aqui no Ceará, há 
21 anos e  com muito êxito, o Seminário 
Nordestino de Pecuária - PECNORDESTE. 
Fomos em busca de novas informações 
para o evento de 2018, disse Saboya.

Já o superintendente do SENAR-CE, 
Sérgio Oliveira da Silva, que participou da 
caravana cearense,  disse que o AGRO-
PEC SEMIÁRIDO além de trazer informa-
ções de tecnologias e boas práticas para 
o semiárido nordestino, tem o papel de 
replicar o conhecimento adquirido ao 
longo dos seus 25 anos de atuação. O 
SENAR, que tem como lema ” aprender 
a fazer fazendo”, cumpre assim, uma im-
portante tarefa dentro de um evento des-

ta dimensão mostrando sua capilaridade 
na oferta de cursos de capacitação.  Gos-
taria de ressaltar, ainda, a participação 
de um grupo de técnicos do SENAR-CE e 
do SEBRAE-CE, que atuam no Programa 
Sertão Empreendedor, oferecendo Assis-
tência Técnica e Gerencial a 455 produto-
res rurais no estado do Ceará. A diretora 
técnica do SENAR-CE, Kelly Cláudio, disse 
que o diferencial do AGROPEC semiári-
do e que os participantes se inscrevem 
no evento e podem participar de todas  
palestras que são repetidas em horários 
diferenciados. O evento contou, ainda,  

com um segmento de gestão e inovação, 
focando em casos de sucesso na agro-
pecuária e no semiárido. Na parte de 
oficinas foi preparado  um espaço onde 
aconteceram as vitrines do leite de gado, 
da carne caprina e do camarão, avaliou a 
diretora técnica.

O presidente do Sindicato Rural de Ho-
rizonte, Francisco José de Sousa, destacou 
a importância do AGROPEC, observando 
que ele surgiu a partir do PECNORDESTE, 
no Ceará. No caso  do SINRURAL de Hori-
zonte, ”vamos aproveitar as experiências 
divulgadas com o reuso da água, vamos 
implantar através da secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente, dois exemplos de 
utilização da água de tratamento de esgoto 
para irrigação de capineiras e a implanta-
ção de uma Unidade de Água Cinza (de pia 
e banheiro) para pequenas irrigação.

MUNICÍPIOS DO CEARÁ PRESENTES AO 
AGROPEC SEMIÁRIDO

Horizonte, Ubajara, Caucaia, Iguatu, 
Cascavel, Barreira, Tamboril, Quixera-
mobim, Crato, Cedro, Ibaretama, So-
lonópole, Milagres, Limoeiro, Beberibe, 
Mauriti, Coreaú, Jaguaribe, Acopiara, 
Banabuiú, Amontada, Jaguaretama, Au-
rora, Lavras da Mangabeira, Monsenhor 
Tabosa, Moraújo, Massapê, Crateús, Mar-
co, Senador Pompeu, Santana do Acaraú, 
Granja e Mombaça.

Presidente da CNA, na abertura do AGROPEC SEMIÁRIDO

“O Sistema FAEC/SENAR-CE participou do AGROPEC 
SEMIÁRIDO com uma caravana de 67 participantes entre 
técnicos e produtores de diversos municípios do Ceará.”
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SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER JÁ ATENDEU 
A 1.827 PRODUTORES E FAMILIARES

O Programa Saúde do Homem e 
da Mulher desenvolvido pelo 
Serviço Nacional de Aprendiza-

gem Rural, SENAR-CE  realizou, no mês de 
agosto, três atendimentos nos municípios 
de Ibaretama (dia 17), Paracuru (dia 19) 
e Jaguaretama (dia 24). No segundo se-
mestre de 2017 o Programa já esteve em 
oito municípios, os outros foram: Oca-
ra (6 de junho), Redenção (9 de Junho), 
Mombaça (14 de junho), Piquet Carneiro 
(11 de julho) e Itarema (28 julho). Bene-
ficiando 1.827 produtores e familiares. O 
próximo município a receber o Programa 
Saúde do Homem e da Mulher é Itapipo-
ca, no dia 6 de setembro.

Segundo a Coordenadora do Progra-
ma, Carolina Machado, em Ibaretama 
foram atendidos 101 homens com o exa-
mes de prevenção do câncer de próstata 
(PSA e toque retal) e 89 mulheres com o 
exame de papanicolau para o câncer de 
colo do útero. Em Paracuru foram aten-
didos 111 homens e 112 mulheres e em 
Jaguaretama 115 homens e 99 mulhe-
res. O evento de Jaguaretama coincidiu 
com a data de aniversário da cidade e 
foi realizado no posto médico da comu-
nidade de Alagamar, tendo contado com 
a presença do prefeito da cidade, Glair-
ton Cunha, da primeira-dama, Maria da 
Conceição Cunha, da Secretária de Saú-
de, Francisca Airlene Dantas e Silva e do 
presidente do Sindicato Rural de Jagua-
retama que é também o vice-presidente 
regional do médio Jaguaribe, Expedito 
Diógenes Filho. 

Em Paracuru o evento contou também 
com o prefeito RIbamar Barroso Batista e 
do vice-presidente regional Ossian Dias. 

Em Ibaretama destacamos a presença do 
prefeito municipal e do Vice-Presidente 
da FAEC e Presidente do Sindicato Rural 
da cidade, Carlos Bezerra Filho

SOBRE O PROGRAMA
O Programa Saúde do Homem e da 

Mulher visa sensibilizar a população do 
meio rural sobre a importância de atitu-
des para promoção da Saúde, realizan-
do para o homem e a mulher exames 

A Administração Central do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR 
vem desenvolvendo uma série de atividades no âmbito do projeto de Nivelamen-
to das Unidades Regionais, destinadas a estreitar o relacionamento e promover o 
alinhamento e a convergência das ações gerenciais e de controles voltadas ao aper-
feiçoamento institucional.  Neste contexto, uma equipe formada pelo Superinten-
dente do SENAR-CE, Sérgio Oliveira, pela Diretora Financeira, Alberlúcia Magalhães, 
pela contadora, Francileite Furtado e pela Coordenadora de Controle, Cláudia Mota, 
participaram de um diálogo com o Tribunal de Contas (TCU) e o Ministério da Trans-
parência e Controladoria-Geral da União (CGU) nos dias 17 e 18 deste mês, na sede 
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA.

O diálogo intitulado como “Transparência, Governança e Gestão Institucional de 
Risco” contou com a presença do Presidente da CNA, João Martins da Silva Junior, 
dos ministros Augusto Nardes e André Luís de Carvalho, ambos do TCU, além do 
ministro de Estado da Transparência, Wagner Rosário.

COMITIVA DO SENAR-CE PARTICIPA DE DIÁLOGO COM TCU E CGU

que em muitos locais nunca tinham 
sido ofertados. Além disso, as mulheres 
participam de um dia de beleza com a 
disposição de um kit. Promove também 
palestras educativas sobre higiene pes-
soal, planejamento familiar, doenças 
sexualmente transmissíveis, câncer de 
próstata, câncer de pênis, disfunção 
erétil, entre outros, de acordo com a 
realidade local.

Em Paracuru

Em Jaguaretama

Em Jaguaretama

Em Ibaretama
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BNB APRESENTA PRIMEIROS RESULTADOS DO PRODETER E FAEC 
DESTACA PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ATEG

O Banco do Nordeste do Brasil-BNB, apresentou no dia 
1 de agosto último, durante a reunião do Pacto de 
Cooperação da Agropecuária Cearense-AGROPACTO, 

realizado pelo Sistema FAEC/SENAR-CE, um novo programa 
em execução pelo Banco com a participação de diversos ór-
gãos e instituições ligadas ao setor  produtivo – Programa de 
Desenvolvimento Territorial no Ceará -PRODETER. Segundo 
a Gerente Executiva Estadual e Coordenadora do Programa, 
Francisca Jeânia  Rogério Gomes, o mesmo teve início a um  
ano e meio como projeto piloto em dois territórios do Estado: 
Sobral e Médio e Baixo Jaguaribe, atendendo a 290 produto-
res em 10 municípios e os resultados hoje já  são considerados 
positivos, adiantando que é um programa inovador de muitos 
parceiros dando às  mãos, sendo um caminhar de ”formigui-
nhas”, a partir do produtor rural que tem que enxergar a ação 
como uma atitude que vai promover o seu crescimento e o 
desenvolvimento   da propriedade. Neste período já foram 
realizados 21 cursos no Território do Baixo e Médio  Jaguari-
be,  8 dias de campo, e o Banco já  financiou  R$1.900.000,00. 
Em Sobral foram 12 dias de campo, três seminários verdes, 
30 cursos entre outras ações, com financiamento de R$ 
1.623.000,00, o que representa um total de R$ 3.523.000,00 
investidos pelo programa nos dois territórios.

Entre os objetivos do PRODETER, Je-
ânia Gomes citou o fortalecimento das 
cadeias produtivas das atividades priori-
zadas pelos próprios produtores, incorpo-
rar inovações tecnológicas em atividades 
produtivas; potencializar a participação 
dos agentes econômicos locais no pro-
cesso de desenvolvimento; promover fi-
nanciamento estruturado de atividades 
produtivas e Melhorar as condições de 
vida da população regional.  Jeânia mos-
trou que o conhecimento do produtor  é 
fundamental e o dinheiro para financiar 
também. Entre os parceiros do PRODE-
TER  ela citou as Prefeituras Municipais,  
o Sistema FAEC/ SENAR e os Sindicatos e 
Produtores  Rurais,SEBRAE-CE,  Lacticínios. 
Foi criado até um grupo de whatsapp, onde  
os produtores discutem entre si sobre 
mercado, preços  dos produtos, através 
dos Conselhos Gerenciais  Municipal  e 
Territorial ( CGM e CGT) e os parceiros, 
que são  acompanhados pelos técnicos 
do BNB, disse Jeânia Gomes.

O Plano de trabalho é feito após a reali-
zação de no mínimo três oficinas de capa-
citação com a participação de 18 agentes 
de desenvolvimento do BNB,  que foram 
capacitados na metodologia do PRODE-
TER . A seleção dos municípios é feita 
com as agências do Banco e com a parti-

cipação dos agentes de desenvolvimento, 
através do Comitê  gestor territorial, com 
dois representantes de cada Município 
que  indicam as atividades a serem traba-
lhadas no território.  Até o final do ano, o 
Banco pretende  atender a 51 municípios.

Projetos implementados no 
Ceará  pelo PRODETER:

• Projeto Piloto da Bovinocultura de 
Leite do Polo de Sobral atendeu 150 
bovinocultores dos municípios de 
Sobral, Cariré, Santana do Acaraú, 
Miraíma e Irauçuba

• Projeto Piloto da Bovinocultura 
de Leite Território Médio e Baixo 
Jaguaribe atendeu 140 bovinocul-
tores dos municípios de Alto Santo, 
Iracema, Limoeiro do Norte, Morada 
Nova e São João do Jaguaribe

Projetos em  implementação:
• Território de Iguatu – 06 municípios
• Território de Aracati – 03 municípios
• Território do Maciço de Baturité – 

06 municípios
• Território de Jaguaribe – 05 mu-

nicípios
• Território do Cariri – 06 municípios

PRESIDENTE DA FAEC MOSTRA 
TRABALHO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

DO SENAR

Considerando esse trabalho do BNB 
da mais alta importância, aproveito para 
trazer mais informações que poderão ser 
incorporadas ao PRODETER, trata-se do 
Programa de Assistência Técnica e Gerên-
cial-ATeG criado pelo SENAR nacional, e 
que já está em execução no Estado do 
Ceará desde 2015, beneficiando 455 pro-
dutores, em conjunto com o Programa 
Sertão Empreendedor, que conta tam-
bém a parceria do SEBRAE-CE. O SENAR 
nacional foi credenciado pelo MAPA a 
fazer assistência técnica gerencial  e nós 
do Ceará,  temos toda condição de nos  
aliarmos a este projeto do BNB, reforçou 
Flávio  Saboya, Presidente  da FAEC e do 
Conselho Administrativo do SENAR-CE,  
que fez questão de exibir um vídeo sobre 
a ATEg.

A  assistência técnica do SENAR é men-
sal e individual a grupo de produtores, 
sendo coordenada  por uma equipe es-
pecializada formada por supervisores, 
onde  cada técnico atende de  25 a 30 
produtores, no máximo, explicou Saboya. 
A remuneração do técnico depende da 
meritrocacia.

Em dia com o AGROPACTO

Jeania Gomes, do BNB, foi a palestrante do AGROPACTO
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 AGROPACTO DISCUTE DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA 
CAJUCULTURA E LANÇA FRENTE CEARENSE

O estado do Ceará já foi  o segundo 
maior exportador de castanha de 
caju,agora estamos na décima po-

sição, teve 25 indústrias, agora são apenas 5 
e emprega cerca de 120 mil pessoas no cam-
po, mas já chegou a empregar mais de 200 
mil pessoas. Segundo dados do IPECE, em 
200O o Ceará exportou 28,2 mil ton de cas-
tanha e em 2016, foram exportadas 12,2 mil 
ton. Apesar da regressão na produção e pro-
dutividade o caju é um grande negócio, des-
de que sejam estabelecidas  políticas focadas 
na cadeia como um todo para incorporação 
do diferencial tecnológico brasileiro, integra-
ção de produção, processamento e aprovei-
tamento integral do caju. Esta foi a conclusão 
da apresentação feita no último dia 22 de 
agosto, na reunião do Pacto de Cooperação 
da Agropecúaria Cearense-Agropacto, pelo 
chefe adjunto da Embrapa Agroindústria Tro-
pical, Gustavo Adolfo Pinto. 

Caravanas de produtores de Beberibe, 
Ocara, Horizonte, Tejussuoca, Morada 
Nova, Morrinhos, Aracati, Paracuru, Mar-
co, secretários de Agricultura de vários 
municípios, presidentes dos Sindicatos 
de Morinhos, Ibaretama, Horizonte, Mo-
rada Nova, Viçosa do Ceará  e Caucaia, 
representantes da SDA, BNB, BB, SEBRAE, 
ADECE, EMATERCE CONAB, participaram 
da reunião promovida pela Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Cea-
rá,-FAEC, com a participação do deputa-
dos federal Raimundo Gomes de Matos e 
do estadual, Manoel Duca da Silveira.

No final da reunião, foi lançada pelo 
Presidente da FAEC e coordenador do 
AGROPACTO, Flávio Saboya, a Frente da 
Cajucultura Cearense, que contou com 
a assinatura de mais de 80 produtores e 
representantes de instituições públicas e 
privadas O deputado federal Raimundo 
Gomes de Matos, que integra a Subco-
missão de Agricultura e Políticas  de De-
senvolvimento  Sustentável  na Câmara 
Federal, presente ao Agropacto,  ressaltou 
que a meta até dezembro é criar uma po-
lítica nacional para o caju e estabelecer o 
FUNCAJU. O parlamentar sugeriu ainda, 
a  formação dentro da Frente Parlamentar 
da Agricultura na Câmara federal de uma 
Subcomissão Permanente  da Agricultura 
Sustentåvel. Já o deputado estadual  Ma-
noel Duca da  Silveira, disse que já existe a 
Subcomissao do caju na Assembleia Legis-
lativa do Ceará, mas que precisa de apoio 

técnico para desenvolver os trabalhos, in-
clusive fazer seminários em regiões do es-
tado, estamos apostos para ajudar no que 
for preciso, disse ele.

EMBRAPA TEM A  BASE CIENTÍFICA 
Em sua palestra, Gustavo Pinto da EM-

BRAPA Agroindústria Tropical, com sede em 
Fortaleza, lançou os maiores  desafios den-
tro do cenário da cajucultura no Ceará, entre 
eles citou: 1) A ampliação  da base técnico-
-científica. 2) Incorporação de tecnologias 
desenvolvidas para o campo 3) Substituição 
extensiva do cajueiro comum gigante pelo 
cajueiro anão, capacitação técnica 4) Inte-
gração  do setor de produção as diferentes 
indústrias 5) Aproveitamento integral do 
caju (castanha e pedúnculo).

“Temos um novo patamar tecno-
lógico,  o que  precisa é  implantar 
uma estrutura para fazermos uma 
cajucultura moderna e competiti-
va, o homem ter a consciência de 
que precisa aprender  mais e mudar, 
disse o chefe da Embrapa Agroin-
dústria Tropical, Lucas de Sousa,in-
dicando que  é preciso no mínimo, 
dobrar a produção.” 

Na visão da Embrapa Agroindústria Tropical 
para 2037, a política do caju para funcionar 
precisa ser discutida como cadeia produtiva, 
temos que aumentar a produtividade, aplicar 
a tecnologia desenvolvida pela Embrapa, é 
possível  hoje produzir mil kilos em sequeiro 
e três mil quilos em áreas irrigadas. Produzir 
aproximadamente 500.000 toneladas de cas-

tanha, aumentar o rendimento do caju/cas-
tanha para 28%, participar 5% no mercado 
mundial de amêndoas, produzir suco clarifi-
cado, desaromatizadas, concentrado de caju,  
hambúrguer de caju. Além disso o caju  poder 
ser utilizado como potente  oxidante. 

PRODUTORES E INDÚSTRIAIS OPINAM 
O coordenador da Câmara Setorial da 

Cajucultura junto à ADECE, professor José 
Ismar Parente disse que há necessidade de 
uma maior integração das instituições e dos 
representantes dos 4 Polos da cajucultura 
no Ceará. O presidente do SINCAJU, Paulo 
de Tarso Meyer lamentou a falta de assis-
tência técnica ao produtor, o que produziu 
a  doença chamada “ oídio“.  Na opinião do 
representante da indústria de caju do Cea-
rá-SINDICAJU, Adeliro Nogueira, temos hoje 
pomares consolidados em torno de 400 mil 
hectares e no Brasil 700 mil , sendo a maior 
área plantada do mundo, o que está faltando 
é  investimento público e privado. Segundo 
ele, funcionam no Ceará  quatro (4) empre-
sas e cinco (5) indústrias: Cione, Usibras,Re-
sibras e Amêndoas do Brasil-com capacida-
de de produção de 120 ton/ano, produzindo 
hoje em torno de 70 mil ton, sendo que 50% 
é importado da África. 

 O presidente da ASCAJU, engenheiro 
agrônomo Francisco José de Sousa, sugeriu 
que a palestra da Embrapa fosse feita para a 
cúpula do Governo Federal, da Câmara e da 
Assembleia, para uma tomada de decisão. A 
cajucultura gera  de 100 a 150 mil empregos, 
precisamos virar o jogo, o que falta é  decisão 
política, tecnologia e solos adequados nós 
temos, a cajucultura tem quatro  vertentes 
a serem destacadas nesse momento, a curto 
prazo ele  citou a assistência técnica dirigida.

Dois deputados e diversas lideranças participaram do AGROPACTO

Em dia com o AGROPACTO
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CURSO TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO COM 
NOVAS TURMAS NO CEARÁ

O Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural-SENAR/AR-CE abriu, 
neste segundo semestre de 

2017, mais 120 vagas para o curso Técnico 
em Agronegócio da Rede de ensino à dis-
tância, Rede e-Tec dos Polos de Fortaleza, 
Cascavel, Quixeramobim e Quixadá. As au-
las virtuais foram iniciadas no último dia 3 
e as presenciais no dia 19 e no dia 23 para 
as turmas  de 2017.2 dos polos de Casca-
vel e Fortaleza. Das 120 vagas oferecidas 
em todo o Estado, 98 foram preenchidas, 
sendo 30 em Fortaleza, 20 em Cascavel, 25 
em Quixadá e 23 em Quixeramobim. Hoje 
os três Polos concentram 222 alunos.

Com a abertura das 98 vagas o curso 
passa a contar com 307 alunos no Ceará.  
Em todo o País 14.239 candidatos partici-
param da seleção para as 2.055 vagas ofe-
recidas em 57 polos da rede, distribuídos 
por 19 estados. Um grande contingente de 

perfis variados, incluindo desde trabalha-
dores e jovens do campo, que antes não 
tiveram a chance de continuar os estudos, 
produtores rurais interessados em apro-
fundar seus conhecimentos sobre o agro-
negócio, até profissionais com formação 
superior em diversas categorias desejosos 
de atuarem no setor agropecuário.

A abertura da aula presencial do Polo 
de Fortaleza, que já conta com quatro 
turmas e 75 alunos, contou com a pre-
sença da Coordenadora Regional Karilena 
Montenegro e do coordenador do polo 
David Garcez. No do Polo de Quixadá se fize-
ram presentes o presidente do SINRURAL da 
cidade, Fausto Fernandes, do SINRURAL 
de Ibaretama, Carlos Bezerra, a coorde-
nadora Regional, Karilena Montenegro,os 
dois coordenadores Jerlan e Romeiro. Em 
Quixeramobim, a abertura do curso con-
tou com a presença da Coordenadora re-

gional e o presidente do SINRURAL, Cirilo 
Vidal. Já em Cascavel a abertura foi co-
mandada pelo presidente do SINRURAL, 
Paulo Helder de Alencar Braga Filho.

Veja como ficou os alunos em 
cada Polo

Fortaleza: 4 turmas - 75 alunos
Cascavel: 4 turmas - 61 alunos
Quixadá: 2 turmas - 45 alunos
Quixeramobim: 2 turmas - 41 alunos

Entrega de certificados do 
PECNORDESTE 

No Polo de Fortaleza, a coordenação 
da Rede e-Tec  aproveitou a aula presen-
cial para fazer a entrega, aos alunos que 
participaram do PECNORDESTE 2017, de 
um certificado que conta ponto na grade 
curricular. 

SENAR PROMOVE 3º FÓRUM DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL (ATEG) 
QUE IMPLANTARÁ NOVA PLATAFORMA

No período de 21 a 23 de agosto aconte-
ceu em Brasília o 3º Fórum de Assistência 
Técnica e Gerencial - ATeG, evento promo-
vido pelo Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural - SENAR Administração Central 
com a participação de Coordenadores e 
Supervisores da ATeG de 25 Administra-
ções Regionais do SENAR. No primeiro dia 

do Fórum foi apresentado pelo Coordena-
dor Nacional da ATeG, Matheus Ferreira, a 
nova plataforma do Sistema de Assistência 
Técnica e Gerencial - SISATeG. A necessida-
de da mudança para o novo sistema, desen-
volvido pela equipe da Assistência Técnica e 
Gerencial, da Tecnologia da Informação do 
SENAR e com a experiência de técnicos da 
ATeG das Administrações Regionais, ino-
vando com inclusão dos índices zootécnicos 
e mantendo os parâmetros de gestão admi-
nistrativa da atividade. Com essa inovação 
a atividade produtiva assistida pelos técni-
cos da ATeG SENAR será melhor analisada 
do ponto de vista econômico e zootécnico, 
apresentando ao produtor assistido diversas 
informações para a sua tomada de decisão, 
ou seja, subsidiando-o de dados produtivos 
e econômicos, isso é gestão.

Nos demais dias ocorreu a operaciona-
lização do novo Sistema ATeG - SISATeG 
com os cadastros iniciais, os vínculos dos 
usuários, a visão geral do aplicativo pelo 
técnico de campo, o inventário de recursos 
(receitas, despesas, questionários), o plane-
jamento, os resultados, os relatórios e o con-
trole produtivo, apresentados pelos técnicos 
do SENAR Administração Central.

Representando o SENAR Ceará estiveram 
presentes no aludido Fórum os Engenheiros 
Agrônomos Eduardo Queiroz de Miranda, 
Gestor da Assistência Técnica e Gerencial - 
ATeG do SENAR Ceará e Cláudio Ribeiro 
Coutinho, Supervisor de ATeG - Bovinocul-
tura de Leite.O SENAR Ceará atualmente 
assiste 370 propriedades na atividade bovi-
nocultura de leite por meio de 13 técnicos 
de campo e 02 supervisores. 

Polo de Fortaleza Polo de Quixeramobim Polo de Quixadá

Secretário Executivo do SENAR, Daniel Carrara
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ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DO AGRONEGÓCIO REÚNE-SE 
NO CEARÁ PARA PREPARAÇÃO DO II CONGRESSO NACIONAL

Mobilizar as mulheres traba-
lhadoras rurais, presidentes 
de  Sindicatos Rurais e for-

madoras de opinião  para participarem 
do II Congresso Nacional das Mulheres 
do Agronegócio, que se realizará em São 
Paulo, nos dias 17 e 18 de outubro próxi-
mos, foi com esta finalidade que esteve 
no último dia 4 de agosto, na sede do 
Sistema  FAEC/ SENAR-CE, a Presidente e 
a secretária  da Comissão de Produtoras  
Rurais da Federação da Agricultura do Es-
tado do Rio Grande Sul -FARSUL, respecti-
vamente Zenia Aranha da Silveira e Lenira 
de Almeida Liriartte.

Segundo Zenia Oliveira, ano passado o 
evento contou com a participação de 700 
mulheres e este ano, a expectativa é con-
tar com um número maior de mulheres 
de vários estados do país. Ela informou 
ainda, que realiza um trabalho voluntá-
rio com mulheres do Rio Grande do Sul, 
que criaram dentro da Associação a ONG 
ISAR – Instituto Sócio-Ambiental Rural, 
que hoje está ministrando palestras 
juntamente com o SENAR-RS sobre pre-
venção das DST’s, doenças sexualmente 
transmissíveis, para escolares e seus pais. 
Instituiu também o Troféu Destaque Fe-
minino Rural, abrangendo 10 categorias

A saudação de boas vindas foi feita 
pelo Presidente da Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado do Ceará-FAEC, 
Flávio Saboya, que esteve acompanhado 
do Superintendente do  SENAR-Ce, Sérgio 
Oliveira da Silva e dos vice-presidentes 
Paulo Helder Braga e  Carlos Bezerra. Fla-
vio Saboya fez questão de destacar  a im-
portância e  a força  da mulher no campo 
e na  defesa das produtores rurais.

Segundo Ivonisa Holanda, articuladora 
do Movimento das Mulheres do Agro-

negócio no Ceará, estiveram presentes 
nesta reunião de sensibilização cerca de 
quinze mulheres representando o Siste-
ma FAEC/SENAR-CE, entre produtoras, 
presidentes e secretárias de sindicatos 
rurais. A diretora Técnica do SENAR-CE, 
Ana Kelly Cláudio, também presente ao 
encontro, considerou importante a parti-
cipação feminina no agronegócio, elabo-
rando e planejando ações para fortalecer 
o campo.

Zenia Silveira, que também faz parte 
do Conselho Administrativo do SENAR-
-RS, apresentou o histórico da instituição 
criada há 17 anos atrás com o objetivo de 
defender a propriedade rural contra in-
vasões de terras e que teve a adesão em 
vários municípios e o apoio do Presidente 
da FARSUL, Carlos Rivaci Sperotto. Zenia 
Silveira foi durante muitos anos Presi-
dente da Associação dos Produtores de 
Quarto de Milha, em Bagé- RS.

Entre as participantes, uma das mais 
entusiasmadas era a vice-presidente do 
SINRURAL de Jaguaribe, Zimar Pinheiro 
Diógenes, ela participou ano passado do I 
Congresso das Mulheres do Agronegócio, 
e considerou muito rico o momento, com 
palestras importantes que motivam a 
mulher a participar mais ativamente da 

vida no campo e na política, trazendo 
como resultado o Programa “Com Li-
cença Vou à Luta”.

A ex-prefeita de Redenção, Francisca 
Torres Bezerra, que foi a primeira verea-
dora e prefeita do Município, sendo ainda 
produtora rural, disse que a mulher não 
sofre mais nenhuma discriminação, por 
isso, deve participar ativamente de todos 
os movimentos pois tem mais sensibili-
dade para tratar determinados assuntos 
inclusive na política. A Vice-Presidente 
Regional do Maçico de Baturité e presi-
dente do SINRURAL de Barreira Eleneide 
Torres, também confirma sua presença 
no evento. “Ano passado estivemos par-
ticipando e saímos de lá com novas infor-
mações que visam a melhoria da nossa 
participação e empoderamento da mul-
her.” disse Eleneide.

PARTICIPANTES
Participaram da reunião de sensibilização 

para o II Congresso Nacional das Mulheres 
do Agronegócio: Jussara Dias Soares, Presi-
dente do SINRURAL de Tamboril; Alberlúcia 
Magalhães, representando o SINRURAL de 
Iguatu; Zimar Pinheiro Diógenes, Vice-pres-
idente do SINRURAL de Jaguaribe; Francis-
ca Torres Bezerra, de Redenção; Eleneide 
Torres de Oliveira, Presidente do SINRU-
RAL de Barreira; Maria Elizabeth Medeiros 
Saraiva, representando o SINRURAL de 
Senador Pompeu; Eliete Oliveira de Farias, 
Secretária do SINRURAL de Caucaia; Rita 
Luiza Granjeiro da APROLECE; Márcia Maria 
Cavalcante Rocha, Secretária do SINRURAL 
de Sobral; a Diretora Técnica do SENAR-CE, 
Kelly Cláudio Gonçalves; Carolina Mach-
ado, Técnica do SENAR-CE; Silvana Frota, 
assessora de imprensa do Sistema FAEC/
SENAR-CE; Francisca Ivonisa Holanda, Ar-
ticuladora do Movimento junto ao Sistema 
FAEC/SENAR-CE e a Jornalista Silvana Frota, 
Assessora de Imprensa.

Dirigentes do Sistema FAEC/SENAR/AR-CE com as mulheres do AGRO no Ceará
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SENAR-CE RECEBE DIRETORES DA CIONE
O Presidente do Conselho Administrati-

vo do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural-SENAR-CE, Flávio Saboya, o Supe-
rintente do SENAR-CE, Sérgio Oliveira, a 
Gestora do Núcleo de Arrecadação, Ivonisa 
Holanda, recepcionaram no último dia 4 de 
agosto, na sede do Sistema FAEC/SENAR-CE 
membros da diretoria da CIONE, Compa-
nhia Industrial de Óleos do Nordeste, Tarcí-
sio Magalhães Carneiro, Diretor Executivo, 
Francisco José Lima de Almeida, Gerente 
Administrativo, Max Araújo Dantas, Dire-
tor Jurídico e o Consultor, Técnico Valdecir 
Queiroz Filho.

No encontro foram tratados assuntos como a 
revitalização da cajucultura, a qual historicamente 
empenha-se a CIONE e este Sistema, a certifi-
cação orgânica do produto, a contribuição devida 
ao SENAR, parcerias que podem ser desenvolvi-
das SENAR-CIONE no âmbito da formação Profis-
sional Rural, Promoção Social, Assistência Técnica 
Rural, Rede e-Tec e Faculdade CNA.

A visita da CIONE faz parte de uma ação do 
Núcleo de Arrecadação do SENAR-CE que recebe 
mensalmente a visita de empresas contribuintes 
para  que conheçam a estrutura e os projetos e  
programas desenvolvidos por esta administração 
regional.

GOVERNO PUBLICA REGRAS 
SOBRE O FUNRURAL

OFICINAS E AGROPACTO 
ITINERANTE NA EXPOSI-
ÇÃO AGROPECUÁRIA DE 

ITAPIPOCA

O Sistema  FAEC/SENAR-CE partici-
pa no período de 29 de agosto a 3 de 
setembro, da 22º Exposição Agrope-
cuária de Itapipoca com um estande 
e a oferta de oito oficinas de capaci-
tação, com os temas: beneficiamen-
to do caju, da banana, da palma e da 
mandioca, pães artesanais, casquea-
mento em equinos e uma oficina so-
bre o Cadastro Ambiental Rural.

No dia 31 de agosto, foi  realizada 
no Auditório do Parque de Exposição 
Hildeberto  Barroso, uma reunião 
itinerante do Agropacto,- Pacto de 
Cooperação da Agropecuária Cea-
rense –  com o tema “ Inserção dos 
Municípios no Semiárido do Estado 
do Ceará”, tendo como palestrante, 
o presidente da FAEC, Flávio Saboya. 
Haverá outra palestra ministrada pelo 
assessor  técnico da CNA, Edvaldo dos 
Santos Brito, sobre “Renegociação  
das Dívidas Rurais de 2012 a 2016 – 
Resolução 4.591.

O engenheiro agrônomo  do SENAR, 
Eduardo Barroso e médica veteriná-
ria, Carolina Machado coordenam 
as oficinas oferecidas pelo Sistema 
FAEC/SENAR-CE.

 Brasília - O governo publicou no dia 1 de agosto, no “Diário Oficial” da União, a Medida 
Provisória (MP) 793, que define nova alíquota a partir de 2018 e as condições de renego-
ciação das dívidas do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) para produto-
res rurais pessoas físicas e adquirentes de produção. 

Uma das mudanças foi a redução, a partir de 1º de janeiro de 2018, de 2% para 1,2% na 
alíquota do Funrural sobre o faturamento bruto da comercialização para aqueles produto-
res que não têm dívida com a União.

Para quem tem débitos em atraso, a contribuição será de 2%, equivalente a 1,2% da 
nova alíquota do próximo ano e mais 0,8% do valor do passivo a ser liquidado em parcelas.  

1. Redução da Alíquota
A Medida Provisória trouxe importante cnquista aos produtores rurais, a redução da 

alíquota da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, que atualmente 
é de 2% para 1,2%. Uma redução de 40% na alíquota efetiva sobre a comercialização da 
produção agropecuária. Essa redução entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018

2. Quitação de débitos
A presente Medida Provisória nº 793 de 31/07/2017 trata da quitação de débitos das 

contribuições previdenciárias de que trata a Lei nº 8.212 de 1991, art. 25, devidas pelos 
produtores rurais pessoas físicas e adquirentes da produção rural, vencidos até 30 de abril 
de 2017, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, inclusive quando 
já tenham sido parcelados.  Trata-se de forma de quitação ou parcelamento para fins de 
regularização de débitos junto à União.

3. Quais débitos podem ser incluídos?
Poderão ser objeto do Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) os débitos ins-

critos ou não, constituídos ou não, de natureza previdenciária (chamado de FUNRURAL), 
vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive quando objeto de parcelamentos anteriores 
rescindidos ou ativos, ou em discussão judicial, mesmo que em fase de execução fiscal já 
ajuizada, devidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização 
da produção agropecuária, que trata a Lei nº 8.212 de 1991, em seu art. 25
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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 SÍLVIO STÊNIO LEITE (85) 98747-4735

CAUCAIA HENRIQUE MATIAS DE PAULA 
NETO (85) 99997.2618

BANABUIÚ

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 FERNANDES (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

MORRINHOS JOÃO OSSIAN DIAS (88) 99952-1774/ (88) 3665.1586

TRAIRI JOÃO ALVES DE FREITAS (85) 99444.7240

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

REGIÃO DA IBIAPABA

GUARACIABA DO NORTE

IBIAPINA

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

SOLONÓPOLE

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

AVISO DE ELEIÇÃO

A Federação da Agrivultura e Pecuária do Estado 
do Ceará - FAEC, situada na Av. Eduardo Girão nº 
317, térreo, bairro Jardim América, Fortaleza- Ceará, 
CEP: 60-410-442, faz saber que será realizada eleição 
sindical no dia 13 de novembro do ano de 2017, na 
sede desta Entidade, no horário de 12h00min, em 
primeira convocação. Não se obtendo quorum em 
primeira convocação, a aleição será realizada em se-
gunda convocação, no dia 14 de novembro de 2017 
e em terceira convocação, no dia 16 de novembro de 
2017, no mesmo horário e local, para a composição 
da Diretoria Plena e do Conselho Fiscal, com seus 
respectivos Suplentes, devendo o registro de chapas 
ser apresentado às 13h00min às 17h, no período de 
15 dias, contados a partir do dia 24 de agosto de 2017. 
O Edital de Convocação da eleição encontra-se fixa-
do nas dependências da sede da entidade e enviado 
aos Sindicatos filiados, regulando-se os procedimen-
tos eleitorais pelo disposto no seu Estatuto.

Flávio Viriato de Saboya Neto, 
Presidente da FAEC.



CEARÁ

MAIOR CONGRESSO DE AGRONOMIA SERÁ EM FORTALEZA 
E É APRESENTADO NO AGROPACTO

O tema “Segurança hídrica: um 
desafio para os engenheiros-a-
grônomos do Brasil” será am-

plamente debatido através de palestras, 
painéis, mesa-redonda e visitas técnicas 
como  parte da programação do XXX Con-
gresso Brasileiro de Agronomia (CBA), 
que será realizado de 12 a 15 de setem-
bro próximos, no Salão Atlântico Hall do 
Marina Park Hotel,em Fortaleza.

O Governador do Estado do Ceará, 
Eng. Agrônomo Camilo Sobreira de San-
tana, abrirá o evento proferindo a confe-
rência e será agraciado com a Medalha 
Engenheiro Agrônomo Guimarães Du-
que, maior condecoração concedida pela 
AEAC, pelos relevantes serviços presta-
dos ao Estado do Ceará, honrando sobre-
modo a categoria agronômica. 

Realizado bienalmente, o maior evento 
da agronomia brasileira é uma promoção 
da Confederação dos Engenheiros Agrô-
nomos do Brasil (CONFAEAB) e, neste 
anos, será desenvolvido pela Associação 
de Engenheiros Agrônomos do Ceará 
(AEAC), com apoio institucional do Con-
selho Federal de Engenharia e Agronomia 
(Confea), do Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE), 
da Caixa de Assistência dos Profissionais 
do Crea (Mútua) e do Sindicato dos Enge-
nheiros no Estado do Ceará (Senge-CE).

Este Congresso  será um marco de re-
novação de conhecimentos, com troca de 
saberes e experiências, onde a agronomia 
brasileira se posicionará à frente aos no-
vos desafios que se apresentam, dentre 
eles, a escassez hídrica nacional, em es-
pecial no Semiárido,  explica o  presiden-

te da AEAC, engenheiro agrônomo José 
Flávio Barreto Melo. O evento abordará 
temas de relevância profissional, propor-
cionando a difusão das novas tecnologias 
voltadas ao desenvolvimento sustentado 
da agropecuária. Dentre os temas trata-
dos está a água como elemento de pro-
dução e consumo, bem como seu uso e 
reuso de forma eficiente e consciente, 
garantindo assim às gerações futuras um 
ambiente equilibrado e produtivo.

 Como será sediado no Ceará, o esta-
do terá maior evidência dentro da pro-
gramação, apresentando as estratégias 
do governo, com espaço para realização 
da conferência de abertura com o tema 
“Plano de sustentabilidade para o de-
senvolvimento do Estado – Ceará Sus-
tentável e Recursos Hídricos”, “cases” de 
sucesso da indústria do agronegócio ce-
arense, espaço para profissionais locais 
de renome nacional para realização de 
palestras, apresentação de trabalhos e 
visitas técnicas.

Durante o Congresso serão apresen-
tados os trabalhos científicos que estão 
em processo de avaliação por meio de 
e-post. Um total 868 trabalhos já estão 
sendo avaliados e  1.200 congressistas 
de diversos estados do Brasil e até do ex-
terior já estão inscritos. A expectativa é 
que o  número  chegue a 1.500 inscritos. 
A Comissão Técnica é constituída por pro-
fissionais do Centro de Ciências Agrárias 
da UFC, CNPq ,AEAC, e da  EMBRAPA. 

Como marco, o XXX CBA deixará a “Car-
ta de Fortaleza”, que será redigida no 
transcurso do evento, a qual será apre-
sentada, discutida e aprovada na plená-
ria de encerramento e, posteriormente, 
amplamente divulgada.

XXX  CBA LANÇADO 
NO AGROPACTO

O XXX Congresso Brasileiro  de Agrono-
mia-CBA foi lançado no dia 22, durante 
reunião do Pacto da Agropecuária Cea-
rense- Agropacto. O presidente da Asso-
ciação dos Engenheiros Agrônomos do 
Ceara-AEAC, José Flávio Barreto de Melo, 
apresentou a programação com cerca 
de 21 palestras, um fórum dos coorde-
nadores dos cursos de agronomia, uma 
mesa redonda e  7 visitas técnicas. Se-
gundo ele, a expectativa é contar com a 
presença  de cerca de 1.200  engenheiros 
agrônomos e estudantes de agronomia 
de diversos estados do país. O Estado do 
Pará já está com 220 inscritos. O CBA  de-
verá bater  recorde em apresentação de 
trabalhos científicos, já são mais de 800 
trabalhos que serão classificados  e publi-
cados  nos  anais do Congresso.

Presidente da AEAC apresenta CBA no AGROPACTO

Flávio Barreto entregou o convite da CBA ao dep. Raimundo Gomes de Matos e ao presidente 
da FAEC, Flávio Saboya


