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Temos insis  do, nos úl  mos 
meses, na necessidade de 
conciliar a exigência de 

uma suinocultura moderna, po-
rém com sustentabilidade na a  vi-
dade agropecuária cearense.

Em qualquer região desenvolvi-
da do Brasil e do mundo, os dejetos 
provenientes da suinocultura são 
transformados por biodigestores 
em biofer  lizantes, que u  lizados 
na produção agrícola retornam 
como alimentos para a criação de 
suínos, demonstrando claramente 
a possibilidade de desenvolvimen-
to com sustentabilidade.

Diferentemente de outras regi-
ões do País e do mundo, a visão 
local dos órgãos ambientais é de 
reação a essa efe  va proposta de 
desenvolvimento moderno.

Não entendemos como um 
subproduto que vira insumo para 
a mesma a  vidade seja visto como 
inadequado e não sustentável.

Também, não aceitamos trata-
mento desigual para essa a  vida-
de que já enfrenta no contexto 

nacional diversos desafi os e con-
corrência, em termos de custos de 
produção versus receita.

A produção e a u  lização do bio-
fer  lizante faz reduzir a necessida-
de de fer  lizantes químicos, o que 
vai ao encontro da tão desejada 
sustentabilidade ambiental da ex-
ploração suinícola.

É muito importante enfa  zar 
que as propriedades que empre-
gam técnicas de sobrevivências e 
não geram passivos ambientais se-
jam vistas de forma diferente.

Vamos conciliar as difi culda-
des de um setor que luta por sua 
sobrevivência, em um ambiente 
acossado por anos consecu  vos 
de secas em contraponto com as 
regiões desenvolvidas, onde o uso 
dos dejetos da suinocultura retor-
nam ao campo sob a forma de um 
excelente insumo na adubação e 
redução de custos.

Com a palavra, o Governo do Es-
tado.

SUINOCULTURA SUSTENTÁVEL

“É muito importante en-
fa  zar que as propriedades 
que empregam técnicas de 
sobrevivências e não ge-
ram passivos ambientais 
sejam vistas de forma dife-
rente.”
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PROGRAMA “DOUTORES DO SERTÃO” VAI CAPACITAR JOVENS DA ZONA NORTE

O Sindicato Rural de Moraújo, 
fi liado a Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado do 

Ceará -FAEC, em parceria com o Ins  tuto 
Federal Ceará – IFCE, Campus de Sobral, 
realizaram no úl  mo dia 22, a solenidade 
que celebrou a assinatura do convênio 
para realização de estágios obrigatórios 
e não obrigatórios do Projeto “ Doutores 
do Sertão”’,  com o apoio e interlocução 
junto às comunidades rurais do Sindicato 
Rural de Moraújo. O evento aconteceu 
no auditório principal do Campus do IFCE 
de Sobral e contou com a presença do 
Presidente da FAEC, Flávio Saboya, Presi-
dente do Sindicato Rural de Moraújo,  El-
der Aguiar, Presidente dos sidicatos de e 
Baretama e Horizonte e do Diretor  Geral 
do IFCE em Sobral, Eliano Pessoa, e ainda 
de alguns alunos da Região Norte do Es-
tado. O IFCE oferece cursos nas áreas de: 
Agroindústria, Eletrotécnica, Fru  cultura, 
Mecânica, Meio Ambiente, Panifi cação, 
Segurança do Trabalho, Alimentos, Irriga-
ção e Drenagem, Mecatrônica Industrial, 
Saneamento Ambiental e Física.

Segundo o presidente do Sindicato Ru-
ral de Moraújo, “os fi lhos dos agriculto-
res que conseguiram ir além, em relação 
aos seus pais e foram estudar em Sobral, 
fazendo cursos na área da  agropecuária 
podem dar uma grande contribuição ao 
meio rural.” Eu fi quei me ques  onando 
qual seria o futuro destes jovens, com 
certeza eles não voltariam para suas ci-
dades uma vez concluindo seus estudos, 
quando deveriam aplicar seus conheci-
mentos nas propriedades dos seus pais, 
então o “Doutores do Sertão” nasceu 
desta  constatação, de fazer com que o 
conhecimento acadêmico possa ser di-

fundido no meio rural, através de uma 
extensão universitária e , também,  fazer 
com que haja uma provocação na suces-
são do campo, para que esses  jovens, 
uma vez oportunizando ampliar, divul-
gar ou empregar seus conhecimentos no 
meio rural, eles possam também ser em-
preendedores  nesta a  vidade, aplicando 
as técnicas de convivência com o semi-
árido, procurando acrescentar o conhe-
cimento no meio rural, daí nasceu esse 
projeto” afi rmou Elder Aguiar .

O Projeto irá benefi ciar também os fi -
lhos de produtores dos municípios de 
Moraújo, Alcântaras, Mar  nópole, Sena-
dor Sá, Uruoca e Tianguá, na Região da 
Ibiapaba.

MERCADO DE TRABALHO
Além de poderem colocar em prá  ca o 

projeto pedagógico no Ins  tuto Federal, 
o Programa visa sedimentar na  Região 

Norte do Estado, área de atuação do IFCE 
Campus Sobral, onde encontram-se em 
fase de consolidação  grandes projetos de 
irrigação: Perímetro Irrigado Araras Norte 
e Perímetro Irrigado Baixo Acaraú. Existem 
outros projetos de porte médio como o 
Jaibaras, Forquilha, as Fazendas de Produ-
ção Orgânica em Ubajara, as Empresas de 
Produção de Flores Tropicais em São Be-
nedito e Ubajara, a extensa cadeia produ-
 va de frutas e hortaliças em toda a região 

da Serra da Ibiapaba e outros que deman-
dam por Técnicos em Agropecuária. 

Nesse sen  do, o “Doutores do Sertão” 
chega, também, para dar oportunida-
de a estes estudantes de nível técnico a 
buscarem na prá  ca. Os conhecimentos 
adquiridos ao longo das disciplinas, pro-
porcionando a geração de novos negó-
cios, novos produtos  e novos mercados, 
destaca Elder Aguiar. 

INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO 

Para o presidente da FAEC, Flávio Saboya, o 
Projeto Doutores do Sertão além de  almejar  
o envolvimento dos estudantes na sucessão 
das propriedades de seus pais, ele leva o jo-
vem ao empreendedorismo. Trabalhar hoje 
no campo é um bom negócio, mas exige cada 
vez mais conhecimento técnico e gerencia-
mento e estas duas ferramentas estes jovens 
estão tendo a oportunidade que seus pais 
não  veram, eles são peças fundamentais  na 
transmissão de  novas tecnologias e podem 
vir a ser futuros empreendedores rurais.

Saboya  acha que o projeto do Sindica-
to Rural de Moraújo é ousado, mas está 
convencido de que os jovens são os gran-

Dirigentes do sistema FAEC/SENAR-CE, do IFCE e alunos

Presidente da FAEC assinando termo de cooperação com o IFCE
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des agentes transformadores do meio 
rural. Conforme informou, o SENAR-CE 
braço educa  vo da FAEC na capacitação 
do produtor rural  e de sua família,  vem 
ofertando, também, diversos cursos de 
capacitação, inclusive o Curso Técnico em  
Agronegócio que já está com 229 alunos 
estudando em quatro Pólos. Estes novos 
técnicos agropecuários com certeza vão 
mudar a vida no campo e os Doutores do 
Sertão, também, enfa  zou.

COMO VAI FUNCIONAR 
O programa de estágio acadêmico vai 

funcionar da seguinte forma: Serão se-
lecionados, por meio de currículos e de-
sempenho acadêmico, 8 (oito) estudan-
tes universitários que preencham todos 
os requisitos do Projeto, como:

1. Ser fi lho de proprietário rural de 
Moraújo e/ou de municípios cir-
cunvizinhos 

2. Que tenha cursado no mínimo 
50% dos créditos necessários à 
formação;

3. Que o curso do estudante seja vol-
tado para o setor rural;

4. Que tenha inicia  va, facilidade de 
comunicação, goste de trabalhar 
em equipe e que tenha interesse 
em divulgar novas tecnologias aos 
produtores rurais;

5. Que possua um meio de transporo 
às comunidades que serão aten-
didas.

Os professores do Ins  tuto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará – IFCE, Cam-
pus de Sobral, por meio de sua 

Coordenação de Extensão, farão o 
acompanhamento dos estudantes 
selecionados, no cumprimento de 
metas es  puladas pelo projeto.

Será parte integrante e co-realizador des-
te projeto o Sindicato Rural de Moraújo – 
CE, o qual será o nosso interlocutor junto 
às comunidades que serão atendidas. Além 
disso, o Sindicato servirá de apoio  sico e 
logís  co para demais ações que se realizará, 
como a sensibilização inicial das comunida-
des, palestras, cursos de curta duração, con-
forme as demandas que se vá encontrando.

Cada universitário selecionado deverá vi-
sitar pelo menos uma vez por mês dez pro-
priedades, que irão par  cipar do Projeto. 
Teremos então, em cada mês um total de 
80 visitas, as 80 propriedades par  cipantes.

Na con  nuidade das a  vidades desenvol-
vidas pelos estudantes selecionados recebe-
rão informações sobre as ações desenvolvi-
das pelo: SENAR-CE, SEBRAE-CE, EMBRAPA 
e os Bancos sobre as linhas de crédito espe-
cifi cas para o publico em estudo. Portanto, 

uma vez orientados sobre o papel específi co 
das citadas en  dades, poderão, perfeita-
mente, divulgá-las aos agricultores.

Os produtores rurais, uma vez tomando 
conhecimento da existência das En  dades 
parceiras e sabendo o foco das ações de-
senvolvidas por cada uma delas, poderão 
solicitar demandas específi cas, de acordo 
com os seus interesses.

As ações desempenhadas pelos estudan-
tes universitários enriquecerão os seus cur-
rículos, bem como, proporcionarão acumu-
lar experiências que, no futuro, conforme os 
seus próprios interesses poderão tornar-se 
instrutores/consultores do SENAR-CE e/ou 
do SEBRAE-CE, na Região.

A cidade de Moraújo fi ca a 306,7 km de 
Fortaleza, está na microrregião de Coreaú, 
e tem na agropecuária 14,32% do seu PIB . 
A população rural é maior do que a urbana, 
ou seja, tem 8.579 habitantes,nos quais 
4.446 habitam a zona rural. (Dados do 
IPECE) .

POR UNANIMIDADE, JOÃO MARTINS É ELEITO PRESIDENTE DA CNA

Com o apoio das 27 Federações do país, João Mar  ns da Silva Junior, foi eleito no dia 19 para presidir a Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA) para os próximos quatro anos. Pela primeira vez na história, uma chapa recebeu os votos de todas 
as Federações que integram o Sistema.  Em sua primeira manifestação após a eleição, João Mar  ns agradeceu emocionado o 

apoio do Conselho de Representantes pela votação unânime, pediu um setor cada vez mais unido na defesa do produtor rural e falou dos 
desafi os que a nova Diretoria terá pela frente.

 “Esse resultado mostra que a nossa classe está unida na defesa dos interesses da agropecuária brasileira. Mostra também como é 
grande a responsabilidade da nova Diretoria. O momento di  cil que estamos vivendo no sindicalismo nos dará mais garra para contornar 
os problemas e encontrar as soluções”.

 O presidente eleito da CNA disse que um dos desafi os da Diretoria eleita será incen  var a contribuição sindical voluntária. “Nossa 
a  vidade precisa, como nunca, de uma CNA forte, organizada, preparada para os novos tempos. O nosso Sistema precisa ser renovado, 
transformado. Precisa ser vanguarda na prestação de serviços ao produtor, que sen  rá a necessidade de fazer parte dele”.

Presidente João Martins ao lado da nova diretoria

Dirigentes do Sistema FAEC e IFCE Elder Aguiar, estagiária Elizangela SIlva e Flávio Saboya
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BNB ANUNCIA APORTE R$ 2,28 BILHÕES DO FNE PARA 2018

O Banco do Nordeste, operador ex-
clusivo do Fundo Cons  tucional 
de Financiamento do Nordeste 

(FNE), reuniu no dia,11,no auditório da 
Federação da  Agricultura e Pecuária do Es-
tado do Ceara-FAEC, grupo do setor produ-
 vo da agropecuária, indústria, comércio e 

serviços, para construção da programação 
de aplicação dos recursos para o ano de 
2018 no Estado. Para o Ceará, está projeta-
do o montante de R$ 2,28 bilhões. 

O evento contou com a presença do 
Presidente do BNB, Marcos Costa Holanda 
informando ser  o Banco o maior inves-
 dor da agropecuária no Nordeste, com 

aplicação de 70% do crédito rural. O FNE 
é um instrumento fundamental para o 
Nordeste e 2018 vai ser um ano de muitas 
realizações, principalmente na área de in-
ves  mentos, uma linha nova  que a região 
precisa  para crescer mais na área de infra-
estrutura de água, energia e saneamento, 
disse Marcos Holanda.

O Secretário de Planejamento do Estado, 
Francisco de Queiroz Maia Junior, apresen-
tou o panorama da atração de inves  dores 
para o Ceará em 2018 , como as concessões 
do Aeroporto Porto do Pecém, Aquário, 
mas destacou também as realizações feitas 
até o momento nas áreas de infraestrutura, 
educação, saúde, segurança pública, que 
representam uma estratégia voltada para a 
educação, recursos hídricos, combate à po-
breza e capital humano. Tem três  grandes  
projetos que são importan  ssimos para o 
Ceará, que é o plano para reanimar a eco-
nomia do Estado- lano de Desenvolvimento 
Econômico, o Plano de Combate à Pobreza e  
o lançamento do Pacto pelo Conhecimento, 
pois não há transformação sem uma base de 
conhecimento e educação tecnológica, disse 
Maia Júnior.

FAEC APRESENTA PROPOSTAS
O presidente da Federação da Agricul-

tura e Pecuária  do Estado do Ceará-FAEC, 
Flávio Saboya, apresentou as perspec  vas 
do setor agropecuário, que segundo ele, 
fi ca evidenciado num primeiro olhar onde 
mais de 90% do território cearense está no 
semiárido, onde vive 56% da população, 
ou seja, algo em torno de 4,7 milhões de 
habitantes. Saboya apresentou números 
da agropecuária de sequeiro, referente a 
2009, ano considerado normal, onde a ren-
da gerada na agropecuária em valor bruto 
de produção (VBP) foi superior a 4 bilhões. 
Diante do esfacelamento do setor, causado 
pelos seis anos de secas e contando com 
uma provável volta à normalidade climá  -
ca, urge que sejam adotadas medidas de 
caráter emergencial e outras estruturantes 
e preven  vas, tais como:

• Incremento de ações conjuntas envol-
vendo todas as en  dades públicas e 
privadas, no sen  do de elaborar um 
Plano que vise intensifi car as a  vidades 
e a reorganização das cadeias produ  -
vas da agropecuária, onde se destacam: 
a bovinocultura de leite, a ovinocaprin-
ocultura, a aquicultura, a apicultura, a 
cajucultura e a avicultura familiar;

• Implementação de um programa des-
 nado às áreas irrigadas, para a re-

tomada da fru  cultura, pra  camente 
paralisada pela falta de fornecimento 
d’água, cuja prioridade passou a ser o 
abastecimento humano;

• Criação de um programa de Reserva Es-
tratégica Alimentar dos Rebanhos;

• Além das ações conjuntas, há neces-
sidade de cons  tuição de um Grupo 
Mul  -Ins  tucional e Permanente, cuja 
fi nalidade, precípua seria a formulação 
de estratégias operacionais, direciona-
das ao desenvolvimento con  nuo da 
agropecuária e do setor rural.

• Por se tratar da cadeia produ  va mais 
expressiva do agronegócio cearense, a 
bovinocultura de leite, nesse período 
de secas, amargou prejuízos e danos 
quase irreparáveis, como é o caso das 
perdas de parte dos seus a  vos vivos, 
merecendo, portanto, um olhar espe-
cial do governo, como a ins  tuição de 
uma Polí  ca Tributária que benefi cie a 
exploração da pecuária e dê tratamen-
to isonômico ao aplicado em outras 
unidades da federação.

Presidente da BNB participou da abertura do Encontro

O encontro contou  com a par  cipação da secretária de Fundos Regionais e Incen-
 vos Fiscais do Ministério da Integração Nacional, Celine de Jesus Jardim Dória, do 

diretor de Planejamento do Banco do Nordeste, Perpétuo Socorro Cajazeiras, do  
superintendente de Polí  cas de Desenvolvimento do Banco do Nordeste, José Da-
nilo do Nascimento, quatro representantes da FIEC - Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará, Fernando Castelo Branco, Coordenador do Núcleo de Economia, 
Heitor Studart, Coordenador do Núcleo de Infraestrutura, Rafael Figueiredo, Geren-
te da Unidade de Fomento, Joaquim Rolim, Núcleo de Energia,  o Presidente  da 
Associação Comercial, João Porto Guimarães e representando o Sebrae-Ce, o diretor 
técnico, Alco Porto, Paulo Sombra, Gerente de Lelação com inves  dores da ADECE.



6     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

CEARÁ

Em dia com o AGROPACTO

AGROPACTO DEBATE SOBRE O APROVEITAMENTO DO COCO E 
MOSTRA PROGRAMAÇÃO DO FENACOCO 2017

O aproveitamento dos resíduos 
das cascas do coco verde na ali-
mentação animal foi o tema dis-

cu  do no dia 5 de setembro, na reunião 
quinzenal do Pacto de Cooperação da 
Agropecuária Cearense – AGROPACTO. O 
assunto foi apresentado pelo empresário 
e presidente do Ins  tuto Ecoco do Brasil, 
Francisco Bezerra de Menezes Filho, no 
auditório do Sistema FAEC/SENAR/AR-CE.

Durante a exposição do tema, Fran-
cisco Bezerra afi rmou que “diante da es-
cassez de volumosos de qualidade para 
a nutrição dos rebanhos de ruminantes 
do Ceará, o  aproveitamento da casca do 
côco, pedúnculo do caju, subprodutos de 
hor  fru  granjeiros e palha da carnaúba, 
se apresentam como uma das alterna  -
vas para salvaguardar os rebanhos de ru-
minantes.” .

OS NÚMEROS DE PRODUÇÃO
O palestrante informou, ainda, que 

hoje o coqueiro é cul  vado em quase 
todo o mundo tropical, são 11,6 milhões 
de hectares plantados e 50 milhões de 
pessoas envolvidas com esta cultura. 
Com 86 países que desenvolvem esta 
a  vidade, na Indonésia (32%), Filipinas 
(21,2%) e Índia (17,2%), são responsáveis 
por quase 71,9% da produção mundial de 
coco.

O Brasil produz 1 bilhão de frutos, o 

que representa apenas 1,9% da produção 
mundial de coco. O volume de empregos 
gerados diretos e indiretos segue na or-
dem de 1,7 pessoas/ha, o que é pouco, se 
compararmos com os 4,3 pessoas/ha, no 
resto do mundo, disse Francisco.

Foi apresentada também a cadeia pro-
du  va do coco, água, leite, óleo, polpa, 
são itens que podem ser aproveitados. 
Já no uso da casca do coco verde na ali-
mentação de ruminantes, cinco milhões 
consomem 18.000 toneladas de ração/
volumosa por dia no estado do Ceará, de 
acordo com dados apresentados por Be-
zerra de Menezes Filho.

FENACOCO 2017

Em sua considerações fi nais, o pales-
trante também falou sobre a Feira Nacio-

nal do Coco 2017, que acontecerá nos 
dias 8, 9 e 10 de novembro, no Marina 
Park Hotel. O evento contará com pa-
lestras técnicas com profi ssionais es-
pecialistas, painéis e debates com au-
toridades do segmento, apresentações 
de inovação tecnológica e de pesquisa, 
exposição de fornecedores, concurso 
gastronômico e uma feira de produtos 
artesanais derivados do coco.

No FENACOCO, também vai acon-
tecer o 1º Encontro de secretários re-
lacionados à cultura do coco, o 1º Se-
minário sobre Manejo Sustentável para 
a Cultura do Coqueiro, o 2º Encontro 
Brasileiro de Produtores de Coco, o 2º 
Seminário sobre Biotecnologia da Água 
de Coco e o 3º FENACOCO Rural.

Autoridades na reunião do AGROPACTO

Francisco Bezerra de Menezes foi o palestrante
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Em dia com o AGROPACTO

PESQUISADOR DA UNIFOR APRESENTA PRODUÇÃO DE BIOFÁRMACOS 
NO LEITE DE CAPRINOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

“BIOFÁRMACOS são medicamen-
tos ob  dos por alguma fonte 
ou processo biológico, ou seja, 

o principio a  vo do medicamento é ob  do 
através do emprego industrial de microrga-
nismos ou células modifi cadas gene  camen-
te.”. A produção de biofármacos no leite de 
caprinos  gene  camente  modifi cados, foi 
o tema da palestra proferida no dia 19, no 
auditório do Sistema FAEC/SENAR-CE, pelo 
pesquisador da Universidade de Fortaleza-U-
NIFOR, Leonardo Tondello Mar  ns, durante a 
reunião quinzenal do AGROPACTO. 

A reunião foi coordenada pelo primeiro-
vice-presidente da FAEC, Paulo Helder de 
Alencar Braga, com a presença de vários 
técnicos e pesquisadores da Embrapa, Clu-
be do Berro, etc.

O pesquisador fez um histórico do traba-
lho desenvolvido pela UNIFOR através, do 
Centro de Ciências da Saúde e da Agrope-
cuária Esperança, iniciado em 2009, com a 
formação da equipe, buscando o clone de 
animais da espécie caprina. Em 2012 nasce-
ram os primeiros animais transgênicos com 
lisozima humana. A primeira cabra clonada 
foi chamada de Gluca, já em 2015, foi feito o 
clone do clone e nasceu a Beta. Hoje, há um 
rebanho de 15 fêmeas e 3 machos produ-
zindo o leite com a lisozima  humana.

Esta enzima tem um papel bastante im-
portante no nosso organismo, pois permite 
a proteção, em conjunto com outras prote-
ínas, de zonas que não podem fi car secas 

como os olhos, e outras mucosas, permi-
 ndo o seu bom funcionamento e evitando 

doenças.
Leonardo Tondello informou ainda, que os 

pesquisadores da UNIFOR já estão produz-
indo caprinos duplo-transgêncios com lisozi-
ma e lactoferrina, essa úl  ma se faz presente 
em grande quan  dade no leite materno, 
mas precisamente no primeiro leite após a 
mãe dar à luz. A lactoferrina tem um papel 
de an  bió  co natural , o que parece bem 
propício ao recém nascido, ajudando na cor-
reção das diarréias que são a segunda maior 
causa de morte de crianças (1,5 milhões de 
mortes /ano).

Em 2016, os pesquisadores iniciaram 
outro trabalho de pesquisa, desta vez, com 

a produção de an  corpos do VEGF, que é 
usado no combate ao câncer de pulmão, 
colo retal, rins e ovários e outro, denomi-
nado L-Asparaginase, que trata a  leucemia. 
Leonardo disse que a UNIFOR fechou uma 
parceria com o Ins  tuto Butantan, que irá 
produzir os an  corpos, enquanto o Ceará  
irá produzir as cabras transgênicos e o leite.

Entre as ações estratégicas informou que 
desde 2015 iniciaram pesquisas com  clona-
gem de bovinos e que já nasceram três 
bezerros clonados da raça guzerá. Nesse sen-
 do, estão trabalhando com a Fiocruz para 

produção de novos biofármacos e discu  ndo 
com o Ins  tuto do Câncer, bem como a regu-
lamentação junto ao FDA e Anvisa.

AGROPACTO  EM ITAPIPOCA DISCUTIU INSERÇÃO DE NOVOS MUNICÍ
PIOS NO SEMIÁRIDO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE PRODUTORES 

“Inserção dos Municípios no Semiárido do Estado”, foi o 
tema principal da reunião do Pacto de Cooperação da Agro-
pecuária Cearense – AGROPACTO realizada no dia 31 de 
agosto, dentro da programação  do aniversário do município 
e da 20º. Exposição Agropecuária de Itapipoca, no Parque de 

Exposição. A Feira foi até o dia 2 de setembro e na programação exposição 
de animais, desfi les, concurso leiteiro, e ofi cinas  gratuitas de capacitação 
feitas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR-CE.

A Funceme fez uma exposição do estudo que realizou sobre os municípios 
que estão fora do semiárido e o Presidente da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado do Ceará, Flávio Saboya falou da importância dessa in-
clusão que benefi cia os produtores rurais. Com o redimensionamento, os 
municípios passam a ter acesso a polí  cas públicas e fi nanciamentos gov-
ernamentais diferenciados, compa  veis com a situação hídrica local.  As ci-
dades também terão prioridade no acesso a recursos do Fundo Cons  tucio-
nal do Nordeste Saboya ressaltou que a FAEC tomou conhecimento desse 
estudo da Funceme e encampou a bandeira, tendo conseguido a assinatura 
de representantes do segmento produ  vo que foram encaminhadas em 
audiência ao Ministro da Integração Nacional e em seguida à Sudene, que 
incluiu na pauta de sua reunião do dia 27 de julho e aprovou a inclusão de  
15 municípios: Agora a luta será para incluir pelo menos mais 10 municípios 
afi rmou Saboya, pois segundo ele  32 novos municípios do Ceará possuem 
parâmetros técnicos compa  veis com os requisitos exigidos . 

Presidente da FAEC palestrou sobre a inserção de novos municípios

Leonardo Tondello, pesquisador e cien  sta da UNIFOR
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GOVERNADOR ANUNCIA NOVOS PROJETOS E ASSUME 
COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO DA EMATERCE

“Vamos ins  tuir o Reuso da 
água como uma polí  ca 
pública com incen  vos  fi s-

cais-redução do ICMS-para empresas, in-
dústrias, comércio e até residências que 
adotarem essa ação”, anunciou o Gover-
nador Camilo Santana, durante palestra na 
abertura do XXX Congresso Brasileiro de 
Agronomia-CBA, no dia 12, em Fortaleza, 
no Salão Atlân  co Hall, do Marina Park Ho-
tel. O Governador destacou ainda o proje-
to de dessalinização da água que está em 
processo de licitação pela Cagece e que  te-
remos a maior usina do Brasil, bem como, 
a inauguração dos poços de furo direcional 
horizontal com tecnologia alemã que equi-
valem a 150 poços ver  cais, no Campo das 
Dunas, no  Cumbuco, que irá suprir água 
para o Porto do Pecém e parte da Região 
Metropolitana de Fortaleza.- um dos locais 
que foi visitado pelos congressistas do CBA.

Camilo Santana que é engenheiro agrô-
nomo,  ressaltou a importância da temá  ca 
do evento: Segurança hídrica: um desafi o 
para os engenheiros agrônomos e destacou 
também as visitas técnicas que o congresso 
está oferecendo aos par  cipantes.

No fi nal de sua palestra de mais de 40 mi-

nutos, o governador  mostrou os números 
das úl  mas secas no Estado e as medidas 
adotadas e anunciou para os presentes o 
seu compromisso de reestruturação da 
EMATERCE-Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Ceará, antes do fi nal 
do seu mandato, sendo bastante aplaudido 
pelos presentes. Camilo fez uma apresen-
tação do  Plano de Sustentabilidade para 
o Desenvolvimento do Estado do Ceará, 
destacando  o gerenciamento dos recursos 
hídricos, a campanha de redução do consu-
mo e pelo desperdício de água, a implanta-
ção do Plano Estadual de Convivência com 
a Seca, as adutoras de engate rápido, mais 
de 3 mil poços  perfurados e a instalação de 
dessalinizadores em alguns poços.

O governador foi homenageado com a 
medalha Guimarães Duque, maior comen-
da da agronomia, em comemoração aos 
90 anos do  CONFAEAB- Confederação das 
Associações de Engenheiros Agrônomos do 
Brasil que promove o evento. A realização  
é da AEAC-Associação dos Engenheiros 
Agrônomos do Estado do Ceará. Guim-
arães Duque foi um dos maiores estudiosos 
e pesquisadores do semiárido nordes  no, 
professor universitário, autor de vários 

livros e diretor do IFOCS (DNOCS). Outras 
oito pessoas receberam placa de prata pelo 
apoio dado ao Congresso.

Com 1.332 par  cipantes, entre engen-
heiros agrônomos e 750 estudantes de 
vários estados do Brasil inclusive da Ásia, 
par  cipam do evento que se realiza no 
Ceará pela segunda vez, a primeira vez foi 
em 1971, disse o presidente do Congres-
so e Presidente da Associação dos Engen-
heiros Agrônomos do Ceará-AEAC, José 
Flavio Barreto de Melo, informando que 
800 trabalhos técnicos foram inscritos e 
cerca de 650 selecionados pela Comissão 
Técnica que foram apresentados em for-
ma de E-Post e publicados nos anais do 
Congresso. A plenária de encerramento do 
CBA foi às 17h30min do dia 14, com a apre-
sentação da Carta de Fortaleza, no dia 15, 
foram realizadas apenas as visitas técnicas 
em seis locais diferentes.

Flávio Barreto ressaltou em seu pronun-
ciamento “que hoje temos uma produção 
de alimentos acima da demanda do cresci-
mento populacional graças ao avanço tec-
nológico. Segundo ele, a produção de grãos 
do Brasil é sufi ciente para alimentar quatro 
vezes sua população disse mais: o Brasil já 
pode saciar a fome do planeta é que saia-
mos do mapa dos países com insegurança 
alimentar. A conta fecha em 250 kg/hab/
ano e nós produzimos quase uma tonela-
da/hab/ano. Infelizmente, os números de 
2017 apontam no mundo, 700 milhões de 
desnutridos, disse Barreto.

Finalizando sua mensagem de boas 
vindas aos congressistas, o Presidente da 
AEAC, enfa  zou os atributos do engenheiro 
agrônomo, ”o grande responsável pela 
produção de alimentos de origem animal 
e vegetal, contextualizada no respeito ao 
meio ambiente, à biodiversidade e à vida. 
Também que tal missão exige empreende-
dorismo, inovação, tecnologia, sustentabili-
dade, competência e compe   vidade.”.

PRESIDENTE DA FAEC HOMENAGEADO
Seis personalidades receberam uma placa de prata pelos serviços prestados 

ao Congresso: Flávio Viriato de Saboya Neto, presidente da FAEC, Victor Frota 
Pinto, Presidente  do CREA-CE , Cláudio Matoso Lima, ex-presidente, José Tadeu 
da Silva, Presidente licenciado do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, 
Daniel Antonio Salati, presidente em exercício do CONFEA, presidente licencia-
do-presidente do CONFEA, Célio Moura, Conselheiro do Conselho Federal de 
Engenharia, Esio Nascimento e Silva, (in memorian) ex-presidente da AEAC. O  
presidente do CREA-CE, Victor Frota Pinto agradeceu as homenagens em nome 
dos demais agraciados e aproveitou para destacar a importância do CBA e  da 
temática que foca na segurança hídrica.

CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA
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CEARÁAGRÔNOMOS LANÇAM CARTA DE FORTALEZA

Os Engenheiros Agrônomos do Brasil, liderados pela sua en  dade máxima, Confederação dos Engenheiros Agrônomos do 
Brasil - CONFAEAB, em parceria com a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Ceará - AEAC, inspirados pelo tema 
“Segurança Hídrica: um desafi o para os Engenheiros Agrônomos do Brasil,” e pautados pelas discussões dos 5 (cinco) 

eixos temá  cos, nos painéis e palestras, vêm a público expor seus posicionamentos neste cenário de mudanças por que passa 
o Brasil e enfa  zar o papel fundamental do Engenheiro Agrônomo na  onstrução do novo país que todos sonham. A sociedade 
brasileira espera que a Classe Agronômica repita, nas próximas décadas, a façanha, que ajudou a construir nas 4 (quatro) décadas 
passadas, das quais, saiu de país importador de produtos agrícolas para um dos maiores fornecedores mundiais de alimentos. 
Mas, as regras agora, no campo sócio econômico e ambiental impõem novos desafi os. 

A nova perspec  va que a classe agronômica visualiza para o Brasil, passa pela reconquista dos espaços dos quais o engenheiro 
agrônomo, aos poucos, vem sendo afastado, como é o caso dos serviços de ATER, de pesquisa, das questões ambientais, em espe-
cial, dos recursos hídricos, do uso do solo, entre outros.

Assim, fundamentados nessa visão os Engenheiros Agrônomos do Brasil, propõem:
 1. FORMAÇÃO ACADÊMICA – É imperioso que se reconquiste a formação plena do Engenheiro  agrônomo, para que possa 

exercer na plenitude as atribuições conquistadas pelo decreto n° 23.196 de 1933, e fazer jus a uma remuneração digna e justa, 
onde o salário mínimo profi ssional seja universal (CLT e RJU) e que seja um piso e não um teto remuneratório; 

2. EMPREENDEDORISMO – Ampliar a formação dos acadêmicos para além do tradicional trinômio - ensino, pesquisa e exten-
são, preparando-os para o desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora, alavanca principal do processo de desenvolvi-
mento sustentável e duradouro;

 3. POLITICA PROFISSIONAL - Conscien  zar os contratantes, públicos e privados, de que: “Contratar Engenheiro Agrônomo, 
não é despesa, mas sim inves  mento, onde o retorno é sempre garan  do”;

 4. PROJETO BRASIL – Elaboração de um projeto de Nação, com foco no agronegócio, seja de base empresarial ou familiar, 
onde o Engenheiro Agrônomo seja protagonista do processo polí  co, ins  tucional e tecnológico, a exemplo da segurança hídrica, 
ambiental, social e da produção sustentável de alimentos, fi bras e bioenergia;

 5. RECURSOS HÍDRICOS – Respeitadas as atribuições legais dos demais profi ssionais envolvidos, é imprescindível o envolvi-
mento do Engenheiro Agrônomo, na pesquisa, manejo, uso e reuso adequados, para assegurar a sustentabilidade do processo 
produ  vo e do futuro das novas gerações; 

6. MEIO AMBIENTE – O histórico contemporâneo mostra que não se faz desenvolvimento sustentável exitoso sem o envolvi-
mento efe  vo do Engenheiro Agrônomo. Sua formação ampla nas ciências exatas, biológicas e humanas, lhe confere capacidade 
ímpar, para trabalhar pela busca do equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. 

7. EXTENSÃO RURAL – O momento atual do país exige o enfrentamento do desafi o da construção de uma nova polí  ca de 
assistência técnica e extensão rural. Polí  ca essa que promova e atue na plenitude do desenvolvimento rural, intersetorial e in-
tegrada, construída de forma federa  va, envolvendo governos, empresários, organizações nacionais e internacionais e sociedade 
civil organizada. O papel do Engenheiro Agrônomo, nessa construção é fundamental para que tenhamos uma ação efi caz no trato 
das questões da produção sustentável, contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária; 

8. POLITICA INSTITUCIONAL – Esta deve ter em todas as suas etapas, a visão da cooperação e integração entre a academia, o 
profi ssional, as en  dades de classe (regionais, estaduais e nacional), e do sistema CONFEA, CREA E MUTUA, o qual deve cumprir 
seu papel ins  tucional e legal, especialmente, na fi scalização do exercício profi ssional na área agronômica. É premente a apro-
vação dos Projetos de Leis que dispõem sobre a carreira de Estado para as engenharias; a aprovação da federalização do sistema 
CONFEA/CREA; a valorização do AGRO através de campanhas nacional; e que as en  dades fi liadas realizem os encontros estaduais 
e regionais, preparatórios aos Congressos Brasileiros de Agronomia conforme disposições estatutárias. 

A proposta é de união, de juntos somos muito mais, sob pena de comprometer o sucesso de tudo o que está proposto neste 
documento.

Angelo Pe  o Neto
Presidente da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil - CONFAEAB

José Flávio Barreto de Melo
Presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará - AEAC

Os homenageados pela CBA
Flávio Saboya e Reginaldo Lobo participaram como palestrante e presidente de 

mesa no tema empreendedorismo
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AÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM E 
DA MULHER CHEGA À ITAPIPOCA

O distrito de Tabocal, localizado no município de Itapipoca, 
sediará o próximo evento do Programa Saúde do Homem 
e da Mulher que ocorreu no dia 22. A ação contou com 

103 exames de prevenção do câncer de próstata e PSA para os ho-
mens, além disso, também foram atendidas 116 mulheres que fi ze-
ram o exames de papanicolau para o câncer de colo do útero. Foram 
promovidas também, palestras educa  vas sobre higiene pessoal, 
planejamento familiar, doenças sexualmente transmissíveis, câncer 
de próstata, câncer de pênis, disfunção eré  l, entre outros.

Es  veram presentes além do  Superintendente do SENAR-CE, Sér-
gio Oliveira, José Ossian  Dias, Vice Presidente Regional Litoral Oeste 
-  FAEC e Presidente SINRURAL Morrinhos, a Secretaria de Saúde La-
rissa Joselle Braga Teixeira. O prefeito, João Ribeiro Barroso, também 
compareceu ao evento.

SOBRE O PROGRAMA
O programa de largo alcance social, começou em 2010 com o 

nome de “Útero é Vida”, benefi ciando 6.445  mulheres no Ceará, 
mas devido a adesão e sucesso do mesmo,  o SENAR Nacional resol-
veu incluir também, a par  r desse ano, em todo o país, o exame de 
prevenção do câncer para o homem. Uma Unidade móvel de saú-
de do SENAR com dois consultórios médicos vai até a localidade e 
realiza os exames  sicos e laboratoriais, de papanicolau na mulher 
e o PSA e toque retal no homem. Os exames são encaminhados a 
um laboratório especializado e apresentados os resultados sem ne-
nhum custo para os benefi ciários ou o município parceiro, inclusive 
a contratação de dois urologistas.

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 divulgação 
do evento, a mobilização, o cadastro dos par  cipantes, a limpeza 
do local e o mobiliário.

SENAR REALIZA ENCONTRO NACIONAL
 DE SUPERINTENDENTES

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) reuniu 26 superintendentes regionais para alinhamento das ações desen-
volvidas em todo o Brasil e para repensar o papel da en  dade, diante das mudanças legais e polí  cas que acontecem no País. O 
encontro de dois dias aconteceu em uma fazenda, de Alexânia (GO), a menos de 100 km de Brasília. 

O Superintendente do SENAR-CE, Sérgio Oliveira par  cipou do evento e considerou muito importante as niformações que vão 
servir de estratégia para o plano de 2017.

Entre os tema destacados estão os quase 100 polos de ensino técnico gratuito, a Assistência Técnica e Gerencial, a nova etapa do 
Pradam e exemplos de inovação que duas regionais apresentaram projetos que estão desenvolvendo.

Superintendentes do SENAR em Encontro Nacional



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

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/ (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

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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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

PREFEITO DE PALMÁCIA CONHECE TRABALHO 
DO SISTEMA FAEC/SENAR/AR CE

O prefeito de Palmácia David Campos Mar  ns, acompa-
nhado do seu Assessor,  Júnior Holanda, da Secretária de 
Educação e Desporto, Lícia Maria Lopes Holanda, da Secre-
tária de Saúde, Clara Hermínia Barbosa es  veram no úl  -
mo dia 26 de setembro, em visita à sede do Sistema FAEC/
SENAR/AR-CE, onde foram recebidos pelo Superintendente 
Regional, Sérgio Oliveira e pela Diretora Técnica, Kelly Cláu-
dio, com a par  cipação do Engenheiro Agrônomo, Lauro Ra-
mos Torres de Melo. 

O município de Palmácia já está par  cipando do Programa 
Agrinho e manifestou interesse em aderir o Programa Saú-
de do Homem e da Mulher, outra ação de responsabilidade 
Social do SENAR, bem como dos projetos de capacitação.

Dirigentes do Sistema FAEC/SENAR/AR-CE recebendo prefeito de 

Palmácia e equipe



CEARÁ

No dia 05 de setembro, aconteceu 
no município de Palmácia, na 
Escola João Damasceno Vieira, 

Distrito de Grande Basílio, uma ação  do 
Programa Agrinho, in  tulada de AGRI-
NHO: MAIS CIDADANIA, envolvendo toda 
a comunidade, como alunos, pais de alu-
nos, professores e funcionários da Escola.

O evento intersetorial aconteceu com 
a presença do Prefeito David Campos 
mar  ns, da Secretária de Educação, Lícia 
Maria Holanda Oliveira, da Secretária de 
Saúde, Clara Hermínia Barbosa e da Se-
cretária de Assistência Social, Maiara Reis 
Mar  ns.

O superintendente, Sérgio Oliveira, a 
diretora técnica, Kelly Cláudio e a peda-
goga, Germana Moreira par  ciparam do 
evento representando o Sistema FAEC/
SENAR/AR-CE

SERVIÇOS OFERECIDOS
NA AÇÃO:

• Apresentação dos trabalhos ela-
borados pelos alunos do Programa 
Agrinho, como: maquetes, histórias 
em quadrinhos com o mascote Su-
per Agrinho, cartazes, construção 
de árvores com material reciclado, 
contação de histórias sobre o tema 
Cidadania, entre outros.

• Emissão de RG
• Conselho Tutelar
• Assistente Social
• Teste HIV e Sífi lis
• Corte Cabelo
• Manicure
• Aferição de pressão por nossa ex 

aluna Agrinho que está terminando 
enfermagem

• Pula-pula
• Atendimento médico e enfermagem

PROGRAMA AGRINHO REALIZA AÇÃO EM PALMÁCIA

Equipe do SENAR/AR-CE com estudantes, professores e supervisores do Agringo em Palmácia

Alunos, professores e coordenadores fi zeram a exposição dos trabalhos para os 

dirigentes do Sistema FAEC/SENAR/AR-CE.


