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CEARÁ

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

Pecuária do Estado Ceará - FAEC
e Presidente do Conselho Administra  vo do 

SENAR/AR-CE

O Ceará já foi o segundo maior produ-
tor de algodão do país e poderá através 
de uma inicia  va conjunta voltar a ter um 
destaque nacional. Com o apoio de vá-
rios parceiros como o Sistema FIEC/SENAI,      
FETRAECE, EMATERCE, ADECE, ADAGRI,  
SEBRAE/CE, OCB/CE, AGROPOLOS, CENTEC/ 
FATEC, SINDIALGODÃO, APAECE, COCEPAT, 
Prefeitura e Secretarias de Agricultura, a 
Federação da Agricultura e Pecuária do Es-
tado do Ceará – FAEC, preparou um com-
pleto documento sobre “O Programa de 
Modernização da Cultura do Algodão no 
Ceará”, que foi  apresentado ao governador 
Camilo Santana, no dia 28 de novembro, 
durante encontro no Palácio da Abolição 
com a presença de representantes de di-
versas ins  tuições e segmentos produ  vos.

 O Programa tem como obje  vo promo-
ver a modernização da cultura do algodão 
herbáceo, por meio da introdução de novas 
tecnologias de produção, obje  vando a ge-

ração de emprego e renda no meio rural.  
Se  jus  fi ca pela demanda anual para o 
polo têx  l cearense que é de 270.000 tone-
ladas de pluma de algodão e a de torta de 
algodão em torno de 370.000 toneladas. 
Hoje, a produção cearense é de 150.000 
ton de torta de algodão (99% do caroço ad-
vindo de outros estados). O soerguimento 
da cultura no Ceará é uma  das  grandes al-
terna  vas para a geração de renda, o resta-
belecimento do poder aquisi  vo e do bem 
estar social dos pequenos e médios produ-
tores rurais. 

O Programa contempla dois  pos de cultu-
ra, o algodão convencional e o algodão agro-
ecológico e deverá ter início em 2018 com 
metas defi nidas até 2022 quando  pretende-
-se chegar a  67.000 hectares de área planta-
da de algodão convencional e 660 hectares 
de algodão agroecológico, em 38 municípios 
de várias regiões do Estado. A expecta  va é 
a geração de 20.681 empregos. 

À convite do AGROPACTO - Pacto de Co-
operação da Agropecuária Cearense, o 
presidente da  ABRAPA – Associação Brasi-
leira de Produtores de Algodão, Arlindo de 
Azevedo Moura, fez uma palestra sobre a 
“A Evolução da cadeia do algodão no Brasil 
e perspec  vas para o semiárido”  quando 
demonstrou a importância da cultura um 
setor forte do agronegócio brasileiro com 
uma movimentação fi nanceira da ordem 
de U$ 40 bilhões, representando US$ 18 
bilhões do PIB, mais ou menos 6%.

 O sucesso na modernização dessa cultu-
ra, faz-se necessário bem como a garan  a 
de assistência técnica con  nua e a u  li-
zação de tecnologias recomendadas pela 
pesquisa que elevem a produ  vidade e ga-
rantam um produto de qualidade e de base 
compe   va. 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ALGODÃO NO CEARÁ

Es  veram presentes na audiência com o governador Camilo Santana o presidente da FAEC, Flávio Sa-
boya, o presidente da ABRAPA, Arlindo de Azevedo Moura, o secretário da SEAPA, Euvaldo Bringel, 
o Chefe da EMBRAPA Algodão, Sebas  ão Barbosa e da EMBRAPA CNPAT, Lucas Leite, Sílvio Carlos 
(ADECE), Antônio Amorim (EMATERCE), Eduardo Queiroz (FAEC/SENAR/AR-CE), Marcos Montenegro 
e Bessa Júnior (FIEC), Roberto Virgínio, Marcos Vinicíus (SDA), Silas Barros (CENTEC), Marlos Bezerra, 
Gustavo Saavedra e Raimundo Braga (EMBRAPA), Tom Prado (CNA), Carlos Porto Carrero (ABRAPA).
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FLÁVIO SABOYA É ELEITO PARA NOVO MANDATO NA FAEC

O  engenheiro agrônomo Flavio Viriato de Saboya Neto   
(foto) foi eleito, no dia 13 de novembro, para mais  
um mandato à frente da Presidência da Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará,-FAEC, para o qua-
driênio 2018/2021.  Saboya obteve a maioria dos votos dos 
49 presidentes  de sindicatos rurais dados à Chapa “Unidade 
Sindical e Par  cipação Democrá  ca”.

Como é do conhecimento de todos assumimos a presidência 
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – 
FAEC, quando o nosso grande líder José Ramos Torres de Melo 
Filho convidou-nos para ocupar o honroso cargo de Presidente 
em 2011, subme  -me ao julgamento em eleição direta, sendo 
esta a nossa segunda eleição. Naquela época fi z ver a todos 
que a ocupação dessa função por muito tempo seria, na nossa 
visão, pouco salutar, vez que o sistema de rodízio permi  ria a 
outros companheiros exercerem a presidência e externar suas 
contribuições. E foi esse pensamento que nos levou a propor 
e aprovar a possibilidade de cada Presidente exercer apenas 
até dois (02) mandatos consecu  vos, disse Saboya. Foi então, 
com essa visão que nos candidatamos mais uma vez e pedimos 

o apoio   dos companheiros de todos os Sindicatos, sendo este o nosso úl  mo mandato, não esquecendo nunca o compromisso 
com todos. 

Flávio Saboya fez um apelo à união de todos, na defesa da unidade da Federação e da  indispensável Unidade Sindical destacan-
do as ações que pretende desenvolver:
1 - Estabilidade fi nanceira dos Sindicatos; Promoção de Seminários Regionais obje  vando discu  r e encontrar alterna  vas para a 
estabilidade fi nanceira e operacional dos Sindicatos.
2 - Instalação da Sala do Produtor Rural nos Sindicatos. Essa providência irá permi  r a perfeita e imediata integração sindical via 
no  cias, entrevistas, informações e cursos com o SENAR Administração Central
3 - Conforme antecipado em 2017, será estendido a todos os Sindicatos, além da iden  fi cação do curso e acompanhamento, seu 
lançamento no “Senar nas Nuvens”,
4 - Intensifi cação e capacitação das Equipes Técnicas e Administra  vas dos Sindicatos, contribuindo para sua sustentabilidade.
5 - Uma maior interação com os Sindicatos laborais e prefeituras municipais, mediante “Termos de Parceria”.
6 - Instalação de Escritórios de Atendimento de Suporte Sanitário em parceria com o Governo do Estado (ADAGRI) para sanidade 
animal, nos moldes do já instalado (Coreaú).
7 - Recadastramento do público rural dos Sindicatos, com convênios com a CNA para tal fi m.
8 - Abertura de poços profundos para os produtores vinculados aos Sindicatos via apoio credi  cio do Banco do Nordeste do Brasil 
– BNB e Governo do Estado.
9 - Acolher a inicia  va do Sindicato Rural de Moraújo com o “Projeto Doutores do Sertão”, que visa a sucessão rural, por meio da 
fi xação dos jovens fi lhos de produtores rurais que estão cursando no ensino da área das ciências agrárias.
10 - Preparar e submeter a apreciação dos Conselho de Representantes da FAEC e do Conselho Administra  vo do SENAR-CE o 
Código de É  ca do Sistema FAEC/SENAR-CE/SINRURAL, que, após aprovado, passará a ser de observância obrigatória por todo o 
Sistema

DIRETORIA ELEITA
DIRETORIA PLENA

PRESIDENTE
FLÁVIO VIRIATO DE SABOYA NETO

1º VICE-PRESIDENTE
RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO

VICE-PRESIDENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS BEZERRA FILHO

VICE-PRESIDENTES REGIONAIS
• CIRILO VIDAL PESSOA

• ELENEIDE TORRES BRILHANTE 
DE OLIVEIRA

• EMERSON PINTO MOREIRA
• EXPEDITO DIÓGENES FILHO
• INÁCIO DE CARVALHO PA-

RENTE
• JOÃO OSSIAN DIAS
• LUIZ HILDEMAR COLAÇO
• LUIZ MENDES DE SOUSA 

ANDRADE
• MOACIR GOMES DE SOUSA

CONSELHO FISCAL
EFETIVOS

• PEDRO MAIA ROCHA JÚNIOR
• ELDER ALBUQUERQUE AGUIAR
• FRANCISCO FAUSTO NOBRE FERNANDES

SUPLENTES

• HENRIQUE MATIAS DE PAULA NETO 
• MÁRIO DAVID FERREIRA DIAS
• VICTOR DE MELO RIBEIRO
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AGRINHO ENTREGA PREMIAÇÃO AOS ESTUDANTES E 
PROFESSORES E COMEMORA 15 ANOS

Uma festa do interior na capital. 
Gritos de alegria e emoção, ban-
deirinhas tremulando, confetes,  

e  uma centena de crianças e adoles-
centes de escolas da zona rural cearen-
se subindo ao” “podium”, ao som da 
música do campeão Airton Sena,  jun-
tamente com seus professores, para 
receberem os seus prêmios entre tele-
visores, notebooks, tablets, bicicletas, 
computadores,  motos de 12 CC ou um 
sistema de som, de acordo com a clas-
sificação. 

Assim foi a solenidade de premiação  
do Programa AGRINHO realizada no dia 
24 de novembro pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural – SENAR-CE em 
conjunto  com a Federação da Agricultu-
ra e Pecuária do Estado do Ceara – FAEC 
e parceiros, no auditório do Centro de 
Negócios do SEBRAE, para a entrega 
dos prêmios  aos ganhadores dos cin-
co concursos de 2017. Eles juntamente 
com outros 200 mil alunos de mil esco-
las de 46 municípios  participaram do 
Agrinho deste ano, que teve início na 
sala de aula, onde os alunos receberam  
as primeiras informações sobre cidada-
nia e o encerramento com ocorreu com 
a premiação dos concursos.

O aluno Antônio Bruno, que cursa 
o 2º ano na escola Manuel Uruçu em 
Ubajara, ficou em 6º na categoria de-
senho e revela que gostou de conhecer 

o Agrinho e a Aninha (mascostes do 
Programa) e que desenhou casas, mer-
cados, pessoas, muitas árvores. Já a 
aluna vencedora na categoria “redação 
6º-7º ano, Raquel Oliveira Araújo, do 
município de Viçosa do Ceará, disse: “é 
muito gratificante ter ficado em 1º lu-
gar, agradeço primeiro a Deus e depois 
a minha escola Isaac Vieira do Espirito 
Santo.”
Momento de muita emoção foi o sor-
teio de um carro marca Gol, ente os 
professores que enviaram a experiên-
cia pedagógica. O sorteio foi feito pelo 
Presidente da FAEC, Flávio Saboya, du-
rante a solenidades e a professora An-
dréa Nunes Silva, da Escola Domingos 
Angelo, do município de Cascavel foi a 
ganhadora.

15 ANOS
O Programa Agrinho completou 15 

anos no Ceará e o tema  foi CIDADANIA: 
“Saber atuar para mudar o mundo o 
AGRINHO sai em defesa da Cidadania”. 
Segundo a coordenadora do AGRINHO, 
pedagoga e mestre em educação Ana 
Kelly Cláudio Gonçalves, os  trabalhos 
destacaram a questão da cidadania in-
cluindo a solidariedade, o respeito à di-
versidade humana, respeito ao mundo 
animal, a preservação do patrimônio 
público e histórico e das instituições, 
voto consciente e corrupção. As ex-
periências pedagógicas vencedoras do 

tema mostram o grande avanço do Pro-
grama que consiste no fato de extrapo-
lar os muros das escolas para ganhar 
as cidades, as famílias, as empresas 
e órgãos municipais, mobilizando a 
comunidade nas discussões do tema 
proposto. Nos trabalhos apresentados 
em forma  escrita e de  maquete, deu 
para sentir a preocupação com ações  
de responsabilidade social como os 
cuidados com o mosquito Aedes Ae-
gipts, com a preservação do patrimônio 
histórico, valorização do artesanato, 
ações de responsabilidade social com 
o trânsito, conscientização política do 
voto inclusive, com a maquete de uma  
urna eletrônica, incen  vo à leitura através 
da biblioteca itinerante, somente para 
citar alguns trabalhos.

São cinco concursos e este ano a 
participação aumentou consideravel-
mente, somente na Categoria Redação 
foram apresentadas 1.221 redações, 
sendo: 509 do 4º ao 5º ano; 345 do 6º 
e 7º  e 367 redações do 8º ao 9º. Na 
Categoria Desenho  concorreram  534 
trabalhos (do 2º ao 9º ano) e na  Ex-
periência Pedagógica, que envolve 
os professores, foram entregues 440 
trabalhos realizados por  9 mil profes-
sores, de mil escolas da zona rural e 
200 mil alunos. No total foram produzi-
dos 2.220 trabalhos.

Bolo e champgne para comemorar os 15 anos do Agrinho
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CEARÁCada aluno e professor recebeu um 
prêmio e  na  categoria Município AGRI-
NHO saíram vencedores os municípios 
de Russas: primeiro lugar que recebeu  3 
computadores,2º lugar: For  m: 2 compu-
tadores; Barreira: 3º  lugar – 1 computa-
dor, a par  r do quarto lugar o município 
recebeu um computador (4º lugar:Araca-
 , 5º lugar: Itaiçaba, 6º lugar- Tianguá, 7º,  

8º ,9º e 10º, uma impressora. (8º lugar: 
Cascavel, 9º lugar: Aracoiaba e 10º lugar: 
Iguatu). Nessa categoria, os prefeitos re-
ceberam computadores e sortearam en-
tre as escolas que aderiram ao Agrinho e 
os coordenadores municipais receberam 
um tablet.

OS NÚMEROS EM 15 ANOS
O AGRINHO  tem como missão  formar 

a futura geração de produtores rurais por 
meio de ações educa  vas e foi implanta-
do pela primeira vez no estado do Paraná,  
disse o presidente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado do Ceará e 
Presidente do Conselho Administra  vo 
do SENAR-CE, que saudou os presentes. 
O Programa está comemorando 15 anos 
no Ceará, com os seguintes resultados: 2 
milhões e 500 mil alunos benefi ciados, 
101.997 professores envolvidos,  em 
17.663  escolas públicas da zona rural. 
Nestes 15 anos, foram trabalhadas cinco 
temá  cas : Meio Ambiente, Saúde, Cida-
dania, Trabalho e Consumo e Como Viver 
Bem no Semiárido.

Autoridades, patrocinadores e presidentes de sindicatos rurais

“Me sinto super animada, nem acreditei quando 
chamaram meu nome, eu agradeço a todos da minha 
escola, Domingos Ângelo e principalmente ao Pro-
grama Agrinho, pois sem eles nada disso seria possível”

Andréa Nunes Silva, 
Professora no município de Cascavel, Ganhadora do Carro 0 km.

Presidente da FAEC e o Superintende do SENAR/AR-CE entregando a chave do carro a professora de Cascavel

Vice-presidente da FAEC, Carlos Bezerra par  cipou da solenidade

Recepcionistas-debutantes representando os 15 anos

Prêmios distribuídos entre alunos e professores
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AUTORIDADES PRESENTES
Representando o governo do Estado 

do Ceará, esteve presente o secretário  
de  Agricultura, Pesca  e Aquicultura, 
Euvaldo Bringel, o secretário do Meio 
Ambiente, Artur Bruno. Além do Pres-
idente da FAEC, Flávio Viriato de Sab-
oya, o  Superintendente do SENAR-CE, 
Sérgio Araújo da Silva,  a Gerente Exec-
u  va do BNB, Francisca Geânia Gomes, 
representando  a APRECE, o prefeito de 
Irapuã Pinheiro, Claudenilton Pinheiro, 
o diretor técnico do SEBRAE-CE, Alci 
Porto Gurgel, Fernanda Lima, do Ins  -
tuto TORTUGA, Luís Mendes  de Sousa, 
vice-presidente regional e presinden-
te do SINRURAL de Limoeiro do Norte 
representando todos os presidentes de 
Sindicatos Rurais. Pres  giaram ainda, o 
evento os  prefeitos e secretários de Edu-
cação de Viçosa do Ceará, Ocara, For  m, 
Baturité, Redenção, Barreira, Morada 
Nova, Beberibe, Paco  , Caridade, Guai-
uba, Frecheirinha, Russas, Itaiçaba.

O secretário Euvaldo Bringel destacou 
na ocasião que o Ceará vem passando 

por uma polí  ca con  nuada de edu-
cação com destaque nacional. “Estamos 
construindo junto com os produtores ru-
rais um novo sistema de enfrentamento 
as adiversidades climá  cas e esse pro-
grama pode ajudar muito na medida 
em que  os alunos podem ser nossos 
agentes de informação.”. Ele ressaltou 

os 15 anos do AGRINHO, são 2,5 milhões 
de alunos já benefi ciados pela educação, 
maior patrimônio que o ser humano 
pode ter, sendo um programa de suma 
importância para o Ceará, vivemos numa 
região semiárida e as informações  que 
o AGRINHO leva são essenciais, disse o 
Secretário da SEAPA.

Secretário da SEMA, Artur Bruno e Diretor do SEBRAE-CE, Alci Porto par  cipam da 
entrega de prêmios

Representante do Ins  tuto Tortuga entregando homenagem aos Secretários de 
Educação

Diretora Técnica do SENAR/CE Kelly Cláudio e Paulo Jorge do SEBRAE CE, entregam 
cer  fi cados aos alunos

O vice-presidente regional da FAEC e Presidente do SINRURAL de Morrinhos com a 
caravana do município de Marco

Alunos e professores vencedores na categoria “Desenho” 
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CEARÁHOMENAGEADOS PELOS 15 ANOS

Para marcar os 15 anos do AGRINHO foram  homenageadas com um Troféu  as 
seguintes ins  tuições e personalidades que contribuíram com o desenvolvimento do 
Programa: o Presidente do Conselho de Administração do SENAR-CE, Flávio Viriato de 
Saboya Neto, o ex-Presidente da FAEC, José Ramos Torres de Melo Filho; os  secretári-
os de educação dos 46 Municípios par  cipantes do Programa em 2017; os patroci-
nadores do Programa: SEBRAE/CE,  Banco do Nordeste do Brasil – BNB, Ins  tuto Tor-
tuga e COCEPAT e os Sindicatos Rurais que ataram no Programa em 2017: Aracoiaba,  
Barreira, Baturité; Beberibe; Cascavel; Iguatu; Jaguaribe; Limoeiro do Norte; Marco;  
Morrinhos, Mauri  ; Morada Nova, Russas; Ubajara e Viçosa do Ceará.

PREFEITO DE RUSSAS
O prefeito de Russas, Weber 
Araújo, que este ano foi agracia-
do com o 1º lugar na categoria 
Município Agrinho, disse que o 
Programa está disseminado no 
município como uma boa prá  ca 
de gestão do SENAR “caiu no gos-
to dos professores e alunos”, disse 
ele. O prêmio Município Agrinho 
é pelo acompanhamento que a 
prefeitura faz e pela qualidade do 
relatório apresentado pelo gover-
nante, o que demonstra seu en-
volvimento com o Programa.

OS NÚMEROS DO AGRINHO 
EM 2017

46 municípios

1.000 escolas

9.000 professores

200.000 alunos

 Concursos:
Redação: do 4º ao 5º ano: 509
Redação, 6º e 7º : 345
Redação: 8º ao 9º: 367
Total redação: 1.221
Desenho: 534 ( do 2º ao 3º ano)
Experiência Pedagógica: 440 
Total: 2.229  trabalhos

OS NÚMEROS 
EM 15 ANOS

“Gostei muito de conhecer 
o Agrinho e a Aninha, 
desenhei casas, mercados, 
pessoas, muitas árvores.”

Antônio Bruno, 
6º lugar na categoria Desenho.

O aluno ganhou uma bicicleta
e a profesora um tablet  

“É muito gratifi cante ter 
fi cado em 1º lugar, agradeço 
primeiro a Deus e depois a 
minha escola Isaac Vieira 
do Espirito Santo.”

Raquel Oliveira Araújo,1º lugar 
na categoria Redação 6º e 7º ano

A aluna ganhou um televisor 21’’
e o professor um computador

Presidentes  de Sindicatos Rurais receberam homenagem pela mobilização que fi zeram do Programa 

Ex-presidente Torres de Melo e presidente Flávio Saboya recebendo seus troféus da coordenadora Kelly Cláudio

Alunos atendidos: 2. 500 mil
Professores: 101.997
Escolas: 17.663
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Em dia com o AGROPACTO

DIRETOR DO IFCE DE SOBRAL APRESENTA O 
PROGRAMA “DOUTORES DO SERTÃO”

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará -FAEC, através do Sindicato Rural de Moraújo, 
em parceria com o IFCE/Campus de Sobral, apresen-

taram  dia 14, durante reunião do Pacto de Cooperação da 
Agropecuária Cearense- AGROPACTO ,  o Programa ” Doutores  
do Sertão,” que visa oferecer estágio aos fi lhos dos produto-
res rurais que estejam frequentando os cursos do Ins  tuto 
Federal de Educação na cidade de  Sobral,  na busca por uma 
agricultura familiar agroecológica sustentável, compe   va e a 
sucessão no campo. 

A apresentação do programa foi  feita pelo  professor Marco 
Antônio Rosa de Carvalho, Chefe do Departamento de Exten-
são, Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação do IFC -Campus de 
Sobral. Segundo ele, o programa vai iniciar com oito estudan-
tes que deverão assis  r a 80 propriedades rurais de Moraújo, 
devendo ser montadas duas Unidades Demonstra  vas para 
realização de dias de campo. Cada universitário deverá assis-
 r a pelo menos 10 propriedades e a perspec  va é que esse 

projeto Piloto de Moraújo seja extendido a outros municípios 
da região Norte. Hoje o IFCE oferece os cursos de irrigação e 
drenagem, alimentos, agroindústria e fru  cultura.

O presidente da FAEC, Flávio Saboya, destacou a importân-
cia do projeto “Doutores do Sertão” que foi idealizado pelo 
presidente do Sindicato Rural de Moraújo,  Elder Aguiar, e 
disse que pretende levá-lo a outros municípios do Estado. Sa-
boya vai reivindicar o apoio da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil - CNA e de outros parceiros incluindo o 
Banco do Nordeste e o Banco do Brasil. O Superintendente do 
SENAR/AR-CE, engenheiro agrônomo Sérgio Oliveira, também 
destacou a importância do Doutores do Sertão informando 
que o SENAR pretende ampliar as parcerias e oferecer mais 
assistência técnica e gerencial aos produtores através do Pro-
grama ATeg, devendo passar a atuar também no município de 
Mauri  , que tem uma equipe de mais de 10 técnicos de nível 
superior.

A gerente execu  va da superintendência regional do BNB, 
Geania  Gomes, presente ao AGROPACTO, emocionou-se com 
os obje  vos do programa e prometeu levar ao conhecimento 
do Banco a importância de formar  futuros empreendedores 
rurais. O  presidente do Sindicato  Rural de Ibaretama , Carlos 
Bezerra Filho, destacou a luta e a persistência do seu colega 
de Moraújo,cujo programa poderá ser replicado em outros 

Dirigentes do sistema FAEC/SENAR/AR-CE/SINRURAL E DO IFCE 

Coordenador do IFCE de Sobral apresenta os dados do Programa “Doutores do Sertão”

municípios.
A aluna do IFCE, Campus de So-

bral, Maria Elizângela Sousa Silva 
(foto) par  cipou da reunião  e fa-
lou sobre a expecta  va do progra-
ma:   ”esperamos que esse projeto 
seja um sucesso e possa se  ex-
pandir, para que seja um modelo 
para outros municípios, para que 
outros jovens também tenham  a 
oportunidade que nós do município de Moraújo estamos ten-
do. Esperamos poder fazer um excelente trabalho junto aos 
produtores junto ao Sistema FAEC/SENAR/AR-CE e torcemos 
para que tudo dê certo para que nós, fi lhos de produtores, 
possamos resgatar aquilo que os nossos pais não estão fazendo 
mais e que isso seja um exemplo para os jovens de Moraújo 
também.Segundo ela, ”o nosso município é muito carente, até 
mesmo na sede e principalmente na área rural, temos difi -
culdades em conseguir recursos e ha escassez  hídrica devido 
aos cinco anos seguidos secas, mas graças ao Sistema FAEC/
SENAR-CE  temos conseguido dar apoio aos pequenos produ-
tores da nossa Região.

O segundo tema do AGROPACTO debateu o direito tribu-
tário e o programa de responsabilidade cultural, espor  vo e 
social da empresa PRECES, tendo como palestrante o econo-
mista e especialista em direito tributário, Honorato Feitosa.
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Em dia com o AGROPACTO

AS AÇÕES DO SEBRAE/CE NO AGRONEGÓCIO EM 2017
No dia 31 de outubro, aconteceu mais 

um seminário quinzenal do AGROPACTO, 
no auditório do Sistema FAEC/SENAR-AR/
CE destacando as ações do SEBRAE/CE na 
área rural para 2018. O palestrante foi o 
Ar  culador de Agronegócios do SEBRAE/
CE, Paulo Jorge Mendes Leitão.

Durante a apresentação, Paulo Jorge 
ressaltou as nove (9) cadeias produ  vas 
atendidas pelo SEBRAE/CE que são: Bovi-
nocultura Leiteira, Apicultura, Aquicultu-
ra, Ovinocaprinocultura, Avicultura Caipi-
ra, Cajucultura, Fru  cultura, Hor  cultura 
e Cafeicultura. Também foram expostos 
os municípios atendidos e as ações reali-
zadas em conjunto com o Programa Ser-
tão Empreendedor.

Paulo Jorge apresentou ainda, as ações 

AGROPACTO DISCUTE A EVOLUÇÃO DA CADEIA DO 
ALGODÃO NO BRASIL E PERSPECTIVAS NO SEMIÁRIDO

“A Evolução da cadeia do algodão no 
Brasil e perspec  vas para o semiárido”  
foi o tema da palestra ministrada no dia 
28/11, pelo Presidente da Associação Bra-
sileira de Produtores de Algodão-ABRAPA, 
Arlindo de Azevedo Moura, durante a reu-
nião do Pacto de Cooperação da Agrope-
cuária Cearense-AGROPACTO, realizado 
no auditório da Federação das Insdústrias 
do Estado do Ceará, FIEC. Ele é produtor 
de algodão no estado do Mato Grosso e 
presidente da Câmara Setorial do Algodão 
junto ao MAPA. O algodão é  um setor for-
te do agronegócio brasileiro com uma mo-
vimentação fi nanceira da ordem de U$40 
bilhões, representando U$18 bilhões do 
PIB, mais ou menos 6%, disse o presidente 
da ABRAPA.

O  encontro foi aberto pelo presiden-

te da FAEC e coordenador do Agropacto, 
Flávio Saboya, que ressaltou “hoje é uma 
data histórica pela importância do tema 
que volta ao debate que é a produção de 
algodão no semiárido.”.  Ele lembrou que 
o Ceará já foi o segundo maior produtor 
de algodão do país, e que poderá através 
de uma inicia  va conjunta, voltar a ter um 
destaque nacional. Saboya informou que 
a FAEC com o apoio de vários parceiros, 
preparou um documento sobre “O Pro-
grama de Modernização da Cultura do Al-
godão no Ceará”, que foi  apresentado ao 
governador Camilo Santana. Na ocasião o 
engenheiro agrônomo do Sistema FAEC/
SENAR/AR-CE, Eduado Queiroz apresen-
tou alguns detalhes do Programa que foi 
desenvolvido com o apoio do Sistema 
FIEC/SENAI, FETRAECE, EMATERCE, ADE-

Ar  culador  de Agronegócio do SEBRAE-CE, Paulo Jorge

Arlindo de Azevedo Moura, Presidente da ABRAPA, apresentou o Programa.

CE, ADAGRI, SEBRAE/CE, OCB/CE, AGRO-
POLOS, CENTEC/FATEC, SINDIALGODÃO, 
APAECE, COCEPAT, Prefeituras e Secreta-
rias de Agricultura.

O Chefe Geral da Embrapa Algodão, Se-
bas  ão Barbosa, afi rmou ser importante 
que as ins  tuições estejam em sintonia, 
“esse esforço em conjunto é fundamental 
para o fortalecimento da cadeia do algo-
dão no Ceará e no Brasil inteiro. O fator 
limitante de produção do algodão aqui 
con  nua sendo o bicudo do algodoeiro, 
mas a EMBRAPA junto com as universi-
dades conseguiu colocar à disposição dos 
agricultores um algodão resistente ao bi-
cudo.” Sebas  ão Barbosa afi rmou ainda, 
que o algodão é uma planta  pica de se-
miárido, ou seja, o Ceará tem total condi-
ção de voltar a produzir a cultura.

desenvolvidas em cada um dos segmentos, o obje  vo e o foco estratégico de cada 
uma deles, com destaque para a bovinocultura de leite, que junto ao Programa Sertão 
Empreendedor, atendeu a 210  produtores no primeiro semestre de 2017.
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FAEC APRESENTA DEMANDAS DO SETOR PRODUTIVO 
EM OFICINA DO AGRONEGÓCIO NO BNB

No intuito de promover uma discussão estratégica para 
iden  fi car novas oportunidades de atuação e contribuir para 
a melhoria no atendimento ao setor do agronegócio, o Banco 
do Nordeste do Brasil realizou, no dia 6 de novembro, uma 
Ofi cina sobre Agronegócio, u  lizando a metodologia design 
thinking, que trabalha um conjunto de métodos e processos 
a par  r da ausculta para defi nir propostas de soluções inova-
doras. A Ofi cina  foi realizada  pela manhã, no Hubine – Cen-
tro Administra  vo Banco do Nordeste – Fortaleza (CE).

Um dos  temas da Ofi cina foi as  ”Demandas dos Produ-
tores do Agronegócio para o BNB – Desafi os e Oportuni-
dades“, a cargo do Presidente da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado do Ceará- FAEC, Flávio Viriato de Sa-
boya Neto.

10 PROPOSTAS
Ele apresentou um conjunto de 10(dez) propostas: a Criação de um programa de de-

senvolvimento agropecuário para convivência com as Secas, criação do Seguro Seca, 
do PRONAMP Semiárido, Incremento no Programa de Subvenção ao Seguro Rural; 
Aumento do limite de cobertura do PROAGRO de R$ 300 mil para 500 mil; Inclusão 
da Palma Forrageira nos itens fi nanciáveis como inves  mento, inclusive atualizando o 
zoneamento agrícola de risco climá  co da cultura; criar o Modereinfra e o Programa 
ABC Caa  nga; criação, a nível Estadual e Municipal, dos Conselhos conjuntos BNB/
FAEC/SINRURAL para renegociação de dividas; execução conjunta BNB/SENAR-CE, de 
capacitações voltadas à convivência com o semiárido; criação do Fundo de Reserva 
Alimentar com a par  cipação do criador e do governo.

Novembro Azul
UROLOGISTA FAZ PALESTRA NO 

SISTEMA FAEC/SENAR/AR-CE

O setor de Recursos Humanos do SENAR/AR-CE reuniu no úl  -
ma dia 14 de novembro, todos os servidores para uma palestra 
de informação sobre a prevenção do câncer de próstata com o 
médico urologista Dr. Onassis Gorgonio Nóbrega.  Na ocasião o 
Dr. Onassis destacou que o câncer de próstata é o 2º  po que 
mais mata homens no Brasil e que 44% dos homens no Brasil 
nunca foram ao urologista.

O urologista falou também sobre a importância da prevenção 
e do diagnós  co precoce, pois como a maioria dos cânceres, o 
câncer de próstata tem evolução silenciosa em sua fase inicial.

ALUNOS DA REDE e-Tec SÃO 
MOBILIZADOS PARA A PREVEN-
ÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA

Os alunos da Rede e-Tec do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural- Polo de Fortaleza-CE, foram convocados a 
se engajarem na Campanha “Novembro Azul“ que trata 
da prevenção do câncer de próstata. A gestora da Rede 
e-Tec no Ceará, Karilena Montenegro, promoveu, no  dia 4 
de novembro, um encontro com os 75 alunos do Polo de 
Fortaleza onde comentou sobre a campanha, ocasião em 
que es  veram reunidos na frente da sede do Sistema FAEC/
SENAR-CE para uma foto simbolizando o momento.

Atualmente o SENAR conta com 222 alunos nos seus qua-
tro Polos em Fortaleza, Cascavel, Quixadá e Quixeramobim.
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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

ARACOIABA MATEUS NUNES DIÓGENES (85) 99763-4343

BARREIRA ELENEIDE TORRES B. DE OLIVEIRA (85) 99174.7667

BATURITÉ JORGE LUIS ALMEIDA CORREIA (85) 99961.4911/ (85) 99242-1232

CANINDÉ SÍLVIO STÊNIO LEITE (85) 99646-4749

BANABUIÚ JOSÉ ERNANDO DE OLIVEIRA (88) 99965-0181

IBARETAMA CARLOS BEZERRA FILHO (85) 99198.9826

MADALENA FRANSCISCO ALMIR FRUTUOSO 
SEVERO  (88) 99493-2726/ (88) 99664-7005

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 (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 LAURO RAMOS TORRES DE MELO 
FILHO (85) 99153-0153/ (88) 99956-7084

JOSÉ OSMAR LOPES (88) 99469.4612

COREAÚ EMERSON PINTO MOREIRA (88) 99928.0301/ (88) 99405.7000

GRANJA MÁRIO DAVID FERREIRA DIAS (88) 99993.4447/ (88) 99217.7649

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

MASSAPÊ JOSÉ TUPINAMBÁ V. JÚNIOR (88) 99955.6915

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

REGIÃO NORTE

SANTANA DO ACARAÚ PAULO ERCY ARAÚJO (85) 99988.6194

SOBRAL FRANCISCO REGINALDO ROCHA 
FILHO (88) 99447-2784

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

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/ (88) 992136560

RODRIGO DIÓGENES 
PINHEIRO LITORAL LESTE (85) 99137.3393 

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

CAUCAIA HENRIQUE MATIAS DE PAULA 
NETO (85) 99997.2618

MARANGUAPE EDUARDO PEIXOTO ROLA 
FERREIRA (85) 98879.8949

SOLONÓPOLE

O Sistema FAEC/SENAR/CE e Sindicatos parabenizam 
os presidentes dos Sindicatos Rurais pelo seu aniver-
sário no mês de novembro de 2017:
01/11 - Expedito Diógenes Filho - SINRURAL De 
Jaguaretama
14/11 - Francisco Eduardo Barros de Lima Junior - 
SINRURAL de Morada Nova
24/11 - João Ossian Dias - SINRURAL de Morrinhos

No mês de novembro o Sindicato Rural de Russas promoveu de 
11 a 25 de novembro,  um curso  de produtos derivados de frutas, 
com a par  cipação de 16 pessoas em parceria com o Roray Clube 
de Russas. Na foto, os presidentes dos Sindicatos Rurais de Russas 
Pedro Maia e de Limoeiro do Norte, Luiz Mendes, com os par  ci-
pantes do curso. 

Já no  dia  25/11 foi feita a entrega de cer  fi cados de vários cursos 
no município de  Jaguaruana, benefi ciando 62 pessoas.O vice-presi-
dente Regional do Baixo Jaguaribe, Luis Mendes de Sousa e o Presi-
dente do Sinrural de Russas, par  ciparam da entrega.

CURSOS EM RUSSAS E JAGUARUANA
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CURSO DE FRUTICULTURA EM RUS-
SAS E LIMOEIRO

INFORME INFORME 
SINDICALSINDICAL

SINRURAL DE QUIXADÁ ORIENTA SOBRE RE-
QUERIMENTO DE APOSENTADORIA RURAL

Por solicitação do 
Presidente do Sindi-
cato Rural de Quixa-
dá, Fausto Fernandes, 
foram realizadas, nos 
dias 21 e 22 de no-
vembro, orientações 
aos produtores rurais 
sobre aposentadoria rural e legislação trabalhista sendo 
proferidas pela Consultora do Sistema FAEC/SENAR em 
Legislação Previdenciária, Trabalhista e Tributária Jucileide 
Nogueira. Na ocasião, foram encaminhados dois pedidos 
de aposentadoria de produtores rurais por idade  na agên-
cia do INSS daquela cidade.

SOBRE A APOSENTADORIA RURAL
A aposentadoria rural e o BPC (Bene  cio de Prestação 

Con  nuada) pagos a idosos e pessoas pobres e com defi -
ciência, não sofrerão mudanças, conforme proposta apro-
vada em maio, em uma comissão especial do Congresso 
Nacional.

O Conselho Delibera  vo da SUDENE esteve reunido em 
Fortaleza no dia 24 de novembro, quando decidiu incluir na 
lista do semiárido brasileiro mais 10 municípios cearenses: 
Camocim, Chaval, Barroquinha, Cruz, Jijoca, Bela Cruz, Itare-
ma, Trairi, São Gonçalo e Guaiuba.

Antes, já haviam sido incluídos no semiárido os municípios 
de Acaraú, Amontada, Beberibe, Cascavel, For  m, Granja, 
Marco, Mar  nópole, Moraújo, Morrinhos, São Luís do Curu, 
Senador Sá, Tururu, Uruoca e Viçosa do Ceará.

O presidente da FAEC, Flávio Saboya comemorou a inclusão 
dos novos municipios e afi rma que desde o início a Federação 
trabalhou junto à SUDENE, Câmara Federal, Governo do Esta-
do e Assembleia Legisla  va do Ceará, através dos deputados 
Manoel Duca, Sérgio Aguiar e Aníbal Gomes (Dep. Federal) 
para que os municípios cearenses fossem atendidos com a 
medida que traz muitos benefi cios, principalmente na ques-
tão dos fi nanciamentos rurais com recursos do FNE.

Segundo a SUDENE serão disponibilizados, já em 2018, R$ 
23,8 bilhões de reais, sendo R$ 8,3 bilhões para projetos na 
área de infraestrutura. Outros R$ 14,8 bilhões serão inves-
 mentos para produtores e empresários dos setores rural, 

agroindustrial, industrial, de turismo, comércio e serviços.
O BNB vai poder liberar recursos do Fundo Cons  tucional e 

de Desenvolvimento do Nordeste (FNE), também, para estes 
municípios.

FAEC COMEMORA A INCLUSÃO DE 
MAIS 10 MUNICÍPIOS NO SEMIÁRIDO

Em reunião realizada no dia 27 de novembro com a par-
 cipação dos dirigentes do Sistema FAEC/SENAR/AR CE foi 

defi nida a data do XXII Seminário Nordes  no de Pecuária, 
PECNORDESTE, que será realizado de 5 a 7 de julho de 
2018, no Centro de Eventos do Ceará. O tema será Gestão 
e Mercado: O caminho para o fortalecimento da pecuária 
nordes  na. 

O engº agrônomo Eduardo Barroso vai con  nuar como Co-
ordenador da Comissão Técnico-Cien  fi ca, a médica veter-
inária Carolina Machado como coordenadora do segmento 
de bovinocultura e os engenheiros agrônomos Jorge Prado 
e Lauro Torres de Melo vão coordenar respec  vamente, o 
Seminário da Palma Forrageira e as Ofi cinas de Capacitação. 
Os demais coordenadores serão defi nidos posteriormente, 
conforme informou o presidente da FAEC, Flávio Saboya.

FAEC DEFINE DATA E TEMA DO 
PECNORDESTE 2018  

AMPLIADA A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 
DE AGRICULTORES NORDESTINOS

Após longos debates entre a equipe técnica da Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, com os do 
Banco do Nordeste, foi alterada a norma do BNB, que a par-
 r de agora irá ser bene  ciado na Lei 13.340/2016, à aque-

les produtores que haviam repactuado suas operações com 
base na Lei 12.716/2012, apelidada como (PROGRAMA DA 
RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NO SE-
TOR RURAL- PROCIR I – Lei SENADOR JONAS PINHEIRO) e na  
Lei  12.844 ( PROCIR II – Lei Senador EUNICIO OLIVEIRA). Estes 
produtores agora poderão procurar o Banco do Nordeste para 
liquidar suas dívidas com desconto de até 95% sobre o saldo 
devedor, ou então renegociar o saldo devedor para ser pago 
em 10 prestações anuais, vencendo-se a primeira em 30 de 
novembro de 2021 e a úl  ma em 2030.

  

FAEC ORIENTA PRODUTORES À VACINAREM 
CONTRA  A  AFTOSA

A FAEC, aravés dos seus Sindicatos Rurais orienta os produtores 
à vacinarem seu rebanho contra a febre a  osa. O prazo fi nal da se-
gunda etapa de vacinação está terminando no dia 2 de dezembro e 
a par  r deste data terá con  nuidade, mas acrescido de uma multa. 
Segundo dados da ADAGRI, até o fi nal de novembro apenas 25% 
dos criadores vacinaram o rebanho (bovino e bubalino), até ontem. 
A reduzida taxa de adesão preocupa a coordenação estadual da 
campanha, que fez um apelo para que os produtores rurais não dei-
xem de aderir à mobilização. 


