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GESTÃO 2018-2021
PALAVRA DO PRESIDENTE

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

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

SENAR-AR/CE

SETOR PRODUTIVO APRESENTA SUGESTÕES AOS 
CANDIDATOS A GOVERNADOR DO CEARÁ

- Educação voltada para a realidade da agricultura e do campo;
- Melhoria da infraestrutura na educação rural;
- Criar um Programa Estadual de Formação Profi ssional Rural;
- Fomentar os trabalhos não agrícolas no meio rural;
- Implantação de programas de desenvolvimento no semiárido;
- Formulação de políti cas de estí mulos a pequena e a média produção;
- Formalizar parceria com o SENAR-CE para ampliação do Programa SAÚDE do HO-
MEM e SAÚDE da MULHER.

1. Pobreza Rural

A Federação da Agrcultura e Pecu-
ária do Estado do Ceará- FAEC, 
representando  os Sindicatos a 

ela filiados, os produtores rurais e asso-
ciações de produção, elaborou  as pro-
postas do setor para os candidatos ao 
governo do Estado, baseadas em sete  
eixos temáticos  : pobreza rural. Insegu-
rança e criminalidade no meio rural, 
meio ambiente, infraestrutura e logística, 
educação no campo, segurança alimen-
tar e desenvolvimento do agronegócio 
cearense.
O documento inti tulado “O que espera-
mos do próximo governador - período 
2019/2022 “, foi discuti do de forma de-
mocráti ca  traduzindo o pensamento dos 
representantes do setor agropecuário 
cearense e suas expectati vas em relação 
aos principais desafi os , de forma a am-
pliar o debate em torno de uma agenda 
propositi va para o setor.
Nesse senti do, a FAEC promoveu um 
encontro especial do Pacto de Coopera-
ção da Agropecuária Cearense- AGRO-
PACTO, forum de debates do setor 

produti vo que funciona há 23 anos 
e convidou  os quatros candidatos 
com maior pontuação nas pes-
quisas de opinião,  adotando a 
metodologia de 10 perguntas iguais 
para cada. 
Entre as sugestões destacamos uma  
educação voltada para a realidade 
da agricultura e do campo, parce-
ria com o SENAR na ampliação do 
Programa Saúde do Homem e da 
Mulher, criação do Batalhão Rural e  
de projetos sociais que envolvam e 
ocupem a juventude rural, Cum-
primento tempesti vo das medidas 
judiciais de reintegração de posse, 
maior Desburocrati zação do licen-
ciamento  ambiental , criação de 
programas de educação ambiental, 
mais  unidades de armazenamento 
da produção , criação de portos se-
cos, centros logísti cos  e industriais 
aduaneiros, agilização da transposi-
ção do Rio São  Francisco e implan-
tação imediata daTransnordesti na.
A nossa pretensão é contribuir para 
a construção de uma visão estra-
tégica, na defi nição de políti cas  
públicas a serem implantadas e, 
ao mesmo tempo, ouvir as propos-
tas dos candidatos ao governo do 
Estado, compati bilizando os seus 
compromissos com o desenvolvi-
mento crescente do setor agrope-
cuário, com refl exos positi vos para a 
sociedade.

O que esperamos do próximo Governador
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O que esperamos do próximo Governador

- Maior atuação do Estado no combate à criminalidade no campo;
- Criação de um Batalhão Rural;
- Patrulhamento ostensivo;
- Criação de uma estrutura policial específi ca para o combate à criminalidade no meio rural;
- Instalação de postos de segurança pública nos distritos, equipados com, no mínimo, um veículo e policiais permanentes;
- Criação de projetos sociais que envolvam e ocupem a juventude rural, afastando-a do caminho das drogas;
- Incrementar a fi scalização nas comunidades rurais, para encontrar e apreender os veículos roubados ou irregulares;
- Implantação de uma unidade de inteligência específi ca para o meio rural.
- Cumprimento tempesti vo das medidas judiciais de reintegração de posse.

O que esperamos do próximo Governador

- Maior atuação do Estado no combate à criminalidade no campo;
- Criação de um Batalhão Rural;
- Patrulhamento ostensivo;
- Criação de uma estrutura policial especifi ca para o combate à criminalidade no meio rural;
- Instalação de postos de segurança pública nos distritos, equipados com, no mínimo, um veículo e policiais permanentes;
- Criação de projetos sociais que envolvam e ocupem a juventude rural, afastando-a do caminho das drogas;
- Incrementar a fi scalização nas comunidades rurais, para encontrar e apreender os veículos roubados ou irregulares;
- Implantação de uma unidade de inteligência específi ca para o meio rural.
- Cumprimento tempesti vo das medidas judiciais de reintegração de posse.

O que esperamos do próximo Governador

- melhoria das estradas vicinais;
- criação de mais unidades armazenadoras da produção;
- criação, nas regiões voltadas para exportações, de Portos Secos – Centros Logísti cos e Industriais Aduaneiros – CLIA;
- viabilizar, com celeridade, a produção de fósforo na Usina de Itataia/Santa Quitéria;
- Elaborar e implementar um projeto de Interligação de Bacias para uma maior retenção e  aproveitamento d’água dos grandes 
açudes quando estes ati ngirem a sua cota máxima;
- Agilização imediata da transposição do Rio São Francisco;
- Conti nuidade das obras do Cinturão das Águas;
- Implantação imediata da Transnordesti na.

O que esperamos do próximo Governador

- Maior apoio do Governo do Estado nas ações de educação profi ssional;
- Direcionamento de políti cas públicas de valorização da pessoa;
- Maior atenção no que tange à melhoria na qualidade do transporte escolar;
- Aumentar o número de escolas rurais de tempo integral;
- Melhorar a infraestrutura das escolas rurais e seus laboratórios;
- Inclusão no currículo escolar de disciplina voltada para a importância da agricultura;
- Formalizar parceria com o SENAR-CE para ampliação do Programa AGRINHO nas escolas rurais do Estado;
- Criação de Políti ca Pública com ações voltadas aos jovens para esti mular a sucessão no campo.
- Esti mular  e ampliar a difusão do conhecimento acadêmico no meio rural e a sucessão no campo, tendo por base o Projeto 
Doutores do Sertão, de iniciati va do Sindicato Rural de Moraújo, em parceria com o Insti tuto Federal de Educação

2. Insegurança no Meio Rural

3. Meio Ambiente

4. Infraestrutura e Logísti ca

5. Educação no Campo
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O que esperamos do próximo Governador

- Fortalecimento da defesa agropecuária;
- Inspeção unifi cada nos três níveis de Governo;
- Certi fi cação e rastreabilidade dos produtos agropecuários;
- Criação de um programa de educação sanitária para as cadeias produti vas;
- Insti tuir uma rede de Laboratórios.

6. Segurança Alimentar

O que esperamos do próximo Governador

- Dotar a SEAPA de recursos orçamentários e corpo técnico compatí veis com as suas atribuições; 
- implantação de um Conselho Estadual de Desenvolvimento do Agronegócio;
- identi fi cação nos mercados interno e externo de oportunidades de comercialização dos produtos do Ceará;
- incenti var novos investi mentos no Estado voltados ao agronegócio;
- criar uma Unidade Estadual de Pesquisa com a parti cipação da iniciati va privada;
- manter e incrementar as ações voltadas para as cadeias produti vas de maior importância econômica no estado;
- incenti var a agricultura irrigada, com destaque para o desenvolvimento de tecnologias alternati vas;
- Esti mular a retomada das ati vidades produti vas nos Perímetros Irrigados com suporte da Ater, comercialização e da infraestru-
tura necessária; 
- modernizar a lei estadual de registro de agroquímicos;
- criar um programa específi co para  o agronegócio de sequeiro (Semiárido) destacando a Cajucultura, a Mandioca, a Bovinocul-
tura Leiteira, a Apicultura, Ovinocaprinocultura e a Aquicultura
- desenvolver um programa de refl orestamento nas pequenas e médias propriedades rurais;
- estender o serviço de assistência técnica e extensão rural para os médios e pequenos produtores não incluídos na categoria de 
agricultor familiar(em parceria com a Assistência Técnica e Gerencial-ATEeG do SENAR-CE);
- implementar um programa de capacitação em empreendedorismo e gestão para os médios e pequenos produtores não incluí-
dos na categoria de agricultor familiar;
- Ampliar o Programa Governamental de Distribuição de Sementes de modo a atender, além dos agricultores familiares, os 
pequenos e médios agricultores;
- Apoiar a implementação do projeto piloto do Programa de Modernização da Cultura do Algodão no Ceará, cujo objeti vo é 
introduzir novas tecnologias de produção do algodão, no Estado, visando atender às necessidades da indústria têxti l local e gerar 
emprego e renda no meio rural.
- investi mentos permanentes na captação e armazenamento de água, por meio da construção de açudes de grande, médio e 
pequeno portes (açudes inteligentes), barragens subterrâneas, cisternas, poços tubulares rasos, dentre outras.
- Identi fi car, limpar, fazer teste de vazão, analisar a água e instalar novos equipamentos nos poços em desuso;
- Fomentar o turismo rural e ati vidades de esportes radicais e aquáti cos e outras modalidades;
- Transformar o Comitê Integrado de Combate aos Efeitos das Secas, num Comitê Permanente de Estudos, envolvendo a comuni-
dade cientí fi ca, para produzir uma Políti ca de Estado e formular um Grande Projeto de Desenvolvimento do   Semiárido Cea-
rense;
- Criar um programa de segurança alimentar animal que contemple o estí mulo, a orientação e o suporte fi nanceiro para as ações 
de:
    Produção irrigada de forragens;
    Produção de forragem em rios perenizados;
    Culti vo de palma forrageira;
    Produção de feno de forrageiras nati vas e arti fi ciais como reserva estratégica alimentar;
    Armazenamento de forragem sob a forma de silagem como reserva estratégica alimentar;
    Pugnar junto ao Governo Federal a ampliação do programa Venda Balcão, de modo a atender às reais necessidades de milho 
para a pecuária cearense.

- incenti vo  ao planti o de culturas alternati vas para insumos de ração animal - ex: sorgo e mandioca;
- subsídio para tarifas de água nas granjas , incluindo a isenção de tarifas no caso de uso de água de poços profundos; 
- desenvolvimento de políti ca diferenciada voltada para incenti vo ao processamento de aves e ovos no estado; 
- licenciamento ambiental - rever as exigências para as unidades de produção pré-existentes, principalmente, para as pequenas 
unidades.

7. Desenvolvimento do Agronegócio Cearense
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O que esperamos do próximo Governador

- identi fi car os frigorífi cos paralisados e os que operam com capacidade ociosa e apoiar o soerguimento dessas unidades indus-
triais, imprescindíveis  para a formação da cadeia produti va;
- fortalecer o serviço de inspeção municipal visando reduzir o abate clandesti no;
- apoiar a organização da produção visando à oferta regular de carne e de pele de qualidade e a integração produção/frigorífi co/ 
indústria;
- formalizar parceria com o setor privado e o SEBRAE;
- Instalação de um lati cínio escola para a caprinocultura;
- Fomentar o melhoramento genéti co dos rebanhos caprino e ovino;
- Pleitear   junto   ao   Governo   Federal   a  criação  do  “Seguro Seca”  para  a 
   cobertura de prejuízos econômicos causados aos produtores rurais.
- criação de um Programa Especial para construção de Barragens Subterrâneas de açudes inteligentes.
- criação de linhas de Crédito nas insti tuições bancárias estatais, com taxas de juros que viabilizem a pequena e a média pro-
dução.
- Nas principais Bacias Leiteira do Estado, dar suporte aos produtores de leite, dotando-as de uma pequena equipe composta por 
um Agrônomo, um Veterinário e um Zootecnista, de modo a elevar, ainda mais, o nível tecnológico da pecuária leiteira.

PROGRAMAÇÃO DO FNE RURAL 2019 É DISCUTIDA 
COM SETOR PRODUTIVO CEARENSE

Diretrizes e Prioridades para o FNE 
2019- foi a temática do encontro 
promovido pelo Banco do Nordes-

te do Brasil-BNB , durante o encontro  do 
Pacto de Cooperação da Agropecuária 
Cearense-, AGROPACTO, realizado no úl-
timo dia 10 de setembro, na sede do Sis-
tema FAEC/SENAR- CE, reunindo  diver-
sos segmentos do Estado, do Município, 
da FIEC e da FAEC.
A  abertura  contou com  a presença do 
Presidente do BNB, Romildo Carneiro 
Rolim, que destacou a importância do 
debate com os diversos setores “para   
analisarmos em conjunto com todas as 
lideranças de enti dades e construir uma 
programação orçamentária para 2019 e 
fazer o  desenvolvimento que é o nosso 
negócio. Segundo o Presidente do BNB, 
em 2018, foram investi dos mais de 40% 
dos recursos do FNE, somente  no setor 
do agronegócio, incluindo o Agroamigo. 
O superintendente Regional do BNB, 

Jorge Antonio Bagdeve de Oliveira e o 
Diretor de Planejamento Perpétuo Caja-
zeiras, destacaram que  em 2019 , o BNB 
investi rá 23 bilhões de FNE para o Nor-
deste.

AS PROPOSTAS DA FAEC

A FAEC , através do seu presidente Flá-
vio Viriato de Saboya Neto, apresentou 
um estudo com  as perspecti vas do se-
tor de agronegócio cearense para 2019. 
, Saboya deixou claro que o que expôs 
foram  apenas alguns tópicos do muito 
que precisa ser feito em prol da agrope-
cuária cearense, destacando que nestes 
últi mos anos a FAEC, realizou   trabalhos 
conjuntos com outras enti dades como 
o Banco do Nordeste do Brasil – BNB, a 
Agência de Desenvolvimento do Estado 
do Ceará – ADECE e a Secretaria da Agri-
cultura, Pesca e Aquicultura – SEAPA e re-
presentantes de suas Câmaras Setoriais, 

já produziram algumas ações necessárias 
à retomada do crescimento do setor. A 
Federação apresentou também, uma 
proposta de esti mati va de fi nanciamen-
to através do FNE para o setor produti -
vo do Estado do Ceará, da ordem de R$ 
530,000,000,00 sendo R$ 220 mil para a 
agricultura e R$ 330 mil para a pecuária.

Detalhamento das propostas

- Criação e implantação de uma políti ca 
de seguro, específi ca à problemáti ca das 
secas – SeguroSeca – com as seguintes 
disti nções e coberturas:
- Parcelas de Financiamentos Rurais: 
(custeio e investi mento) vincendas no 
período e nos municípios reconhecidos 
pelo Governo Federal como em estado 
de emergência;

- Renda Presumida: para irrigante, no 
caso de corte do suprimento d´água, em 
face a suspensão da outorga pelo Gover-



    6     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

ADECE APRESENTA ESTUDO SOBRE USO EFICIENTE 
DA ÁGUA PARA O SETOR AGROPECUÁRIO

Romildo Carneiro Rolim - Presidente BNB

no, principalmente, nas áreas irrigadas 
desti nadas à fruti cultura empresarial 
bem como à aquicultura;
- Silagem e Feno armazenados: cobertu-
ra de tonelagem armazenada para a re-
posição da reserva estratégica alimentar 
do rebanho;
- Pastos Nati vo e Arti fi cial: cobertura de 
hectares de pastagens quando as chuvas 
forem insufi cientes para reposição, tam-
bém, condicionado à decretação do esta-
do de emergência;

- Adoção de uma políti ca credití cia atra-
ti va, com a seguinte esti mati va de aplica-
ção de recursos, por setor de ati vidade;
- Além das ações conjuntas, há neces-
sidade de consti tuição de um Grupo 
Multi -Insti tucional e Permanente, cuja fi -
nalidade, precípua seria a formulação de 
estratégias operacionais,  direcionadas 
ao desenvolvimento contí nuo da agro-
pecuária e do setor rural.

- Incremento de ações conjuntas en-
volvendo todas as enti dades públicas e 
privadas, no senti do de elaborar um Pro-
grama que vise para as áreas de sequeiro 
a intensifi cação das ati vidades da bovino-

cultura de leite, da ovinocaprinocultura, 
da apicultura, da cajucultura e da avicul-
tura familiar;
- Implementação de um programa desti -
nado às áreas irrigadas, para a retomada 
da fruti cultura e da aquicultura, prati ca-
mente paralisadas pela suspensão de for-
necimento d’água, cuja prioridade pas-
sou a ser o abastecimento humano;
- Criação de um programa de Reserva Es-
tratégica Alimentar dos Rebanhos;
- Além das ações conjuntas, há neces-
sidade de consti tuição de um Grupo 
Multi -Insti tucional e Permanente, cuja 
fi nalidade, precípua seria a formulação 
de estratégias operacionais, direcionadas 
ao desenvolvimento contí nuo da agro-
pecuária e do setor rural.
- Uma Políti ca credití cia esti muladora, 
com linhas de crédito específi cas para 
cada uma das supramencionadas cadeias 
produti vas;
- Uma Assistência Técnica e Extensão Ru-
ral Pública, priorizando ações nas cadeias 
produti vas de maior expressão, envol-
vendo, principalmente, os Agricultores 
Familiares;

- Uma Assistência Técnica Gerencial – 
ATEG implementada pelo SENAR-CE, com 
o apoio governamental (SEAPA), credi-
tí cio (BNB) e desti nada aos pequenos e 
médios produtores rurais.

 Com o intuito de subsidiar 
a gestão de recursos hídricos do 
Ceará para o desenvolvimento do 
setor agropecuário, a Agência de 
Desenvolvimento do Estado do 
Ceará – Adece, em parceria com 
o Insti tuto Centro de Ensino Tec-
nológico – Centec, lançou, no dia 
24 de setembro, a segunda fase 
do “Estudo sobre indicadores e 
critérios para o uso da água no se-
tor agropecuário”. A cerimônia foi 
promovida pela Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado do 

Ceará -FAEC, no Auditório do Se-
brae.  Financiado pela Adece e 
executado pelo Centec, o trabalho 
teve início em 2015 e defi niu quais 
ati vidades agropecuárias devem 
ser incenti vadas no Ceará com 
foco na maior efi ciência do uso da 
água e na geração de emprego e 
renda no campo. Quatro seguran-
ças foram analisadas durante a 
elaboração do estudo: produti va, 
social, econômica e hídrica. Para o 
presidente da FAEC, Flávio Saboya 
o documento é importante e ne-

cessário porque a problemáti ca da 
suspensão da outorga de água no 
período da esti agem gerou uma 
insegurança na produção irrigada 
nos grandes Vales no Estado. Ago-
ra a Adece já dispõe, dos instru-
mentos que permitem através de 
um cadastro anual, via Secretaria 
de Recursos Hídricos -SRH/Cogher, 
fazer a necessária uti lização da 
área que cada um precisa  uti lizar 
e o que é possível disponibilizar”, 
disse Flávio Saboya.    
Na ocasião, o presidente da Faec, 

“O objetivo do en-
contro é analisar 

em conjunto com 
as lideranças de 

entidades e cons-
truir uma progra-

mação orçamen-
tária para 2019”.
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SUCESSÃO NO CAMPO - JOVEM ARTICULADORA  CONTA 
COMO O SENAR PODE AJUDAR AO PRODUTOR 

Sílvio Carlos - Dir. Agronegócio ADECE

sugeriu a Adece e ao secretário 
de Planejamento Maia Júnior, a  
implantação do Seguro-Seca para 
assegurar perda da outorga na 
produção, sinalizando que o Cea-
rá  já é pioneiro no seguro-safra, 
podendo ser também no segu-
ro-seca.     
 O evento contou ainda 
com a parti cipação dos secretários 
de  Agricultura Pesca e Aquicultu-
ra – Seapa, Euvaldo Bringel Olin-
da ,  Maia Júnior da Secretaria de 
Planejamento, Ramon Rodrigues, 
secretário adjunto de Recursos 
Hídricos do Estado do Ceará, Alci 

Porto Gurgel, diretor técnico do 
Sebrae, empresários, produtores 
rurais e representantes de asso-
ciações. O produtor de banana 
e membro do Conselho Estadual 
de Recurso Hídricos João Teixeira 
destacou “a importância do es-
tudo para a agricultura irrigada 
e carcinicultura, e a necessidade 
dos produtores junto com o go-
verno implementarem essa nova 
metodologia de uti lização da  hi-
drometração da água para a de-
manda do setor produti vo.

“Uma renovação do 
trabalho que foi feito 

em 2015 onde se 
propõe indicadores 

e critérios para o uso 
e� ciente da água”.

Segundo dados do Censo Agrope-
cuário 2017  do IBGE, 61% dos 
produtores rurais estão na faixa 

etária de 30 a 60 anos. Com relação ao 
sexo, o Censo demonstrou  que 80% dos 
produtores são homens e 19% são mu-
lheres.  A sucessão no campo é uma rea-
lidade que tem que ser enfrentada pelos 
jovens produtores. Aqui no Ceará, na Fa-
zenda Ferreira, município de Palhano, 
encontramos  uma jovem de 23 anos e 
mulher,Tainar Ferreira que desde os 15 
anos assumiu a parte jurídica e contábil 
da Fazenda de seu pai, estuda Zootecnia 
na UFC, tem um programa de Rádio e 
ainda é vereadora na cidade, aliás a única  
mulher vereadora e ainda por cima, é ar-
ticuladora do Serviço Nacional de Apren-
dizagem. Rural - Senar-CE. Para ela, a 
produção agrícola é a base do campo e o 
público alvo de hoje deve ser o jovem, “a 
gente precisa se informar mais, incenti-
var estes jovens a produzirem, trazer a 
tecnologia para o semiárido, porque te-
mos que otimizar a produção agrícola. 
Infelizmente a maioria das pessoas da ci-
dade gosta de tratar o produtor como um 
pobre, cansado, ‘fadigado’, mas  não é 
essa imagem que eu tenho e que se deve 
ter  do produtor, ele é um homem forte, 
íntegro, que não desiste jamais, e traba-
lhando com tecnologia e capacitação ele  
tem a sua ascensão financeira, destacou 
Tainá.

Programa Encanto Rural e o SENAR
 
  O Programa de Rádio Encanto Rural 
apresentado por Thainá Ferreira  prioriza 
a cultura regional, toca toada, forró e en-
trevistas. Toda semana, às terças feiras, 
às 6:30hs, tem um entrevistado ,levan-
do informação ao produtor rural através 
deste  meio  dinâmico interati vo que é o 
rádio. Fiz um contato com o Sindicato Ru-
ral de Russas, que tem como presidente 
o produtor Pedro Maia Rocha Júnior, e 
desde então ele conta com o nosso apoio 
na arti culação dos produtores na Região 
do Baixo Jaguaribe. Este ano, através o 
Sinrural de Russas  já  foram  ministrados 
7 cursos em localidades do município de 
Palhano, benefi ciando 117 produtores, 
nas áreas de apicultura, avicultura, oleri-
cultura orgânica, trabalhador e operador 
na manutenção de tratores, e produção 
artesanal de  pães, este últi mo, tendo 
grande aceitação entre o público femini-

no. Ano passado, foram 129 produtores 
atendidos em 8 cursos. Centro de Trein-
amento em Equinocultura e Vaquejada. 
  Como estudante de zootecnia Thainá 
Ferreira, montou na Fazenda dos seus 
pais, um Centro de Treinamento de 
Equinos, equipado com brete para con-
tenção de animais, onde se realizam 
também vaquejadas, um hobbie da Tain-
ar, cursos de doma racional, e o mais  
recente ocorreu no dia 11 de setembro 
sobre Inseminação Arti fi cial.

“O Senar é hoje um grande 
instrumento de  capacitação 

na nossa  Região,  o produtor 
precisa de estudo  e o Senar é 

o  parceiro certo , quem quiser 
se capacitar  busque um cursos 
técnico  ou a uma graduação,”. 

Thainá Ferreira.

� ainá Ferreira em entrevista à jornalista Silvana Frota
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APROLECE MANTÉM PARCERIA VISANDO               
MELHORIAS DAS PROPRIEDADES LEITEIRAS

DIA DE CAMPO DIVULGA UTILIZAÇÃO DO CAPIAÇU

Para mostrar esse trabalho, a As-
sociação dos Produtores de Lei-
te do Estado do Ceará (Aprole-

ce),o Sebrae-CE e o Senar, promoveram 
o 1º Dia de Campo do Projeto Pró-Lei-
te – BRS Capiaçu – cultivar de capim-e-
lefante, com palestra do engenheiro 
agrônomo da Embrapa Gado de Leite 
Paulino José Melo Andrade, na Fazen-
da Sossego.
    O  Ceará é local perfeito para 
a produção de capim-elefante. 
A planta foi desenvolvida por pesqui-
sadores da Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa) Gado 
de Leite, em Juiz de Fora (MG) e é uma 
alternati va de baixo custo para a suple-
mentação na alimentação de gado. Se-
gundo o engenheiro agrônomo da Em-
brapa Gado de Leite, Paulino José Melo 
Andrade, o Estado poderá, em breve, 
possuir uma produção bastante eleva-
da em relação a outros locais do País.

Benefí cios
O capim-elefante possui alto rendi-
mento para produção de silagem e 
picado do cocho, com elevado poten-
cial de produção e bom valor nutriti vo. 

Pelas característi cas já citadas e pela 
tolerância ao estresse hídrico, produ-
tores do Ceará a introduziram em suas 
fazendas, a parti r de março deste ano. 
Já são 32 propriedades no Estado pro-
duzindo.
   Para Manoel Belarmino, proprietário 
da Fazenda Sossego, o maior benefí -
cio é a alta produção de massa, sem 
a exigência grande de volume de água 
como em outras culturas.
   Belarmino é pioneiro no culti vo de 
capim-elefante. “A gente começou 
com poucas mudas. Eu e o grupo da 
Associação dos Produtores de Leite do 
Estado do Ceará (Aprolece) trouxemos 
um pouco de mudas, dividimos entre 
nós e a gente está fazendo essa pro-
pagação. Hoje, posso dizer que sou o 
maior produtor de mudas aqui no Ce-
ará”.
   O presidente da Aprolece, Alexandre 
Gonti jo, afi rmou que já está realizando 
a disseminação das mudas pelo Esta-
do. “Nós estamos divulgando a cultu-
ra, fazendo palestras. O capiaçu é um 
capim altamente produti vo, fácil de 
lidar e de irrigar.
  De acordo com Gonti jo, o Ceará pro-

duz atualmente 1,5 milhão de litros 
por dia. “Com o capim esse volume 
pode aumentar. Não somente por cau-
sa do capim, mas também a parti r de 
outras tecnologias. O primeiro item é 
o conforto para a vaca e depois a ali-
mentação de qualidade”, acrescentou.

Sobre a Aprolece
  Os sócios da Aprolece têm uma 
produção de leite diária em torno 
de 100.000 litros. A Associação é 
composta de grandes, médios e 
pequenos produtores, tem con-
vênio com o Sebrae-CE e Senar-
-CE, com a prestação, aos asso-
ciados, de serviços de assistência 
técnica e gerencial, por meio de 
um veterinário e um agrônomo.

Projeto Pró-Leite

Dando continuidade a parceria  de 
cooperação  de assistência técni-
ca e financeira  iniciada em 2015 

entre o Sistema FAEC/SENAR e Sebrae-Ce  
com o programa “Viva o Leite” e a  Asso-
ciação dos Produtores de Leite do Estado 
do Ceará - APROLECE, este ano foi reno-
vado o convênio  através do Projeto  PRÓ-
-LEITE, onde já foram realizadas diversas 
atividades.   Referido Projeto tem por fi-
nalidade a alavancagem de gestão inte-
grada para maximizar os resultados das 
propriedades leiteiras do Ceará, e  tem 
por objetivo geral promover a melhoria 
através da inovação tecnológica, da ges-
tão integrada e da profissionalização da 
gestão, com o intuito de fortalecer o espí-
rito dos participantes e maximizar o re-
sultado das propriedades assistidas pelo 
projeto atraindo assim novos produtores 

de leite para os projetos.
   As ações são voltadas para a realiza-
ção de assessoria técnica e gerencial aos 
associados que se  interessarem pelo 
projeto e realização de palestras técni-
cas e dias de campo, incenti vando assim 
ações de mercado, inovação e associati -
vismo, por serem fundamentais na ges-
tão integrada das propriedades leiteiras. 

Iniciando o calendário de palestras do 
projeto, no mês de junho foi realizada a 
palestra inti tulada “Melhorando a efi ci-
ência na ordenha” ministrada pelo zoo-
tecnista Luiz Cutolo, técnico que atua na 
região de Castro, uma das bacias leitei-
ras do Paraná, com a presença de mais 
de cinquenta produtores e técnicos rela-
cionados a área. 
   No 3º semestre de 2018, já foram re-
alizadas  a 2ª palestra, inti tulada Progra-
ma de Controle de Masti te e Redução de 
CCS, proferida pelo DR. José C.F. Pantoia 
e o 1º Dia de Campo do Projeto Pró-Lei-
te: “Dia de Campo BRS Capiaçu”, minis-
trado pelo palestrante da Embrapa Gado 
de Leite – Paulino José Melo Andrade, 
engenheiro agrônomo com mestrado 
em Fitopatologia na Fazenda Sossego, 
distrito de Lages em Maranguape.

Carolina achado - Coord. Projetos/Programas
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EM DIA COM O SENAR
PROGRAMA AGRINHO 2018 : “CIDADANIA” PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM E DA 

MULHER

O programa AGRINHO 2018 entra 
na sua fase final. Nos dias 3 e 4 
de outubro será a entrega dos 

trabalhos dos concursos de redação, de-
senho, experiência pedagógica e Municí-
pio Agrinho. A entrega ocorre na sede do 
Sistema FAEC-SENAR de 8 às 12 horas e 
de 14 às 17 horas. A solenidade com a en-
trega da premiação dos concursos  será 
realizada no dia 23 de novembro.
  O mês de setembro, marcou a culminân-
cia das ações desenvolvidas pelo Progra-
ma Agrinho durante o ano de 2018 nas 
Escolas da Zona Rural de vários municí-
pios como:  Viçosa do Ceará, Russas, De-
putado Irapuan Pinheiro, Cascavel, Igua-
tu, Limoeiro do Norte, Quixeré, Itaiçaba, 
Acarape, Quixelô, Palmácia, Barreira, 
Ocara, entre outros. A culminância geral 
reuniu autoridades municipais, alunos, 
pais, comunidade, professores, coor-
denadores pedagógicos, diretores das 
escolas da zona rural, e ainda parceiros 

e sociedade civil, para a socialização das 
ati vidades trabalhadas relacionadas ao 
tema central da edição 2018 do Progra-
ma: “Cidadania”.
 Foram eventos de muita interação e so-
cialização que contaram com visitação e 
apresentações artí sti ca-culturais, como 
dança, teatro, poesia, música. Numa cer-
ti fi cação do grande trabalho realizado 
pelas escolas rurais no desenvolvimento 
do Programa durante o ano, disse a coor-
denadora Germana Moreira.
   Já no dia 27 de setembro, uma  comiti va 
de alunos da Escola Cel. Joaquim Simão 
de Oliveira, do Distrito de Guaci, no Mu-
nicípio de Russas, esteve em visita a sede 
do Sistema FAEC/SENAR-CE, conhecen-
do as instalações onde foram recebidos 
pela coordenadora do Programa  Germa-
na Moreira, pela Diretora Técnica, Kelly 
Claúdio e no fi nal, foi feito o registro fo-
tográfi co com a direção do Sistema Faec/
Senar.

Cidades que promoveram desfi le 
cívico

1. Limoeiro 
do Norte
2. Palmácia
3. Iguatu
4. Ibicuiti nga
5. Acarape
6. Barreira

7. Quixelô
8. Itaiçaba
9. Viçosa do Ceará
10. Ipu
11. São Benedito
11. Pacoti 
12. Quixeré

  PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM E 
DA MULHER JÁ ATENDEU 1.262 pesso-
as com exames de prevenção do câncer 
de colo do útero e da próstata, além da 
consulta um médico urologista para os 
homens. No segundo semestre de 2018 o 
programa entra em nova fase a parti r do 
mês de outubro, devendo benefi ciar mais 
cinco municípios, totalizando onze locali-
dades benefi ciadas.   
Confi ra os Municípios já atendidos:
1.Miraíma - Distrito de Brotas - 242 pessoas 
(122 mulheres e 120 homens)
2.Morrinhos - Localidade Síti o Alegre - 228 
pessoas (122 homens e 106 mulheres)
3.Santa Quitéria - Localidade de Trapiá - 197 
pessoas (111 homens e 86 mulheres)
4.Viçosa do Ceará - Distrito de Passagem 
Florida - 247 pessoas (120 homens e 127 
mulheres)
5. Pacujá - Localidade de Bom Gosto - 168 
pessoas (76 mulheres e 92 homens)
  Os próximos municípios a serem benefi -
ciados serão: Cedro, Pedra Branca, Senador 
Pompeu, Jaguaribe, Trairi e Maranguape.

I Encontro de Tutores da Rede e-Tec
  O Departamento de Educação Formal 
da Rede e-Tec e a Coordenação Regio-
nal promoveram no dia 25 de setem-
bro o I Encontros de Tutores da Rede 
e-Tec Brasil, com o  intuito de proceder 
ao nivelamento dos tutores presen-
ciais. Esse nivelamento teve por parte 
as informações sobre o programa, as 
funções de cada membro da equipe  
seguinte e a construção dos planos de 
aula, já que os mesmos serão aplicados 
no semestre leti vo de 2018.2, explica a 
gestora de Departamento de Educação 
formal, Karilena Montenegro.
  A abertura do encontro contou com 
as presenças do Superintendente do 
Senar-Ce, Sérgio Oliveira, da Diretora 
Técnica, Ana Kelly Cláudia, da Coorde-
nadora Regional da Rede e-Tec Caroli-
na Machado, esta últi ma  apresentou o 
programa rede e-tec Brasil e a Gestora 
do Departamento de Educação formal, 
Karilena Montenegro que é também 
Coordenadora de Tutoria e Pedagógico 
da Regional, que discorreu sobre a con-
ti nuidade no regimento escolar, os pla-
nos de aula e os relatórios de tutoria.



AGROPACTO DISCUTE PROGRAMA DE                    
MODERNIZAÇÃO DO ALGODÃO

Técnicos e produtores continuam 
preocupados com o bicudo, uma 
praga que dizimou a produção de 

algodão no Ceará nos  idos de 1980, e 
mais preocupados ainda com o arranquio  
com soqueira (limpeza e queima) da área 
plantada  esse ano, que deve ser feita até 
o dia 30 de setembro, conforme explicou 
o produtor e industrial  Airton Carneiro, 
de Quixeramobim, que participa do pro-
grama e plantou 30 hectares, já fez a pri-
meira colheita  em julho último, resultan-
do em uma produtividade de 2.500 kg 
por hectare. Segundo ele e a engenheira 
agrônoma da Agência de Defesa Agrope-
cuária – Adagri, Leiliane Borges, há tam-
bém uma preocupação com uma outra 
erva daninha (amaranthus palmeri), ori-
ginária dos Estados Unidos, ressaltando a 
importância do monitoramento urgente 
das pragas no algodão.  A reunião foi 
coordenada pelo vice-residente da FAEC 
Rodrigo Diógenes, e a palestra foi aberta 
pelo Secretário de Agricultura, Pesca e 
Aquicultura -SEAPA, Euvaldo Bringel Olin-
da, destacando que o Programa de Revi-
talização do Algodão no Ceará teve início 
em fevereiro de 2018, com o apoio de 
diversas instituições a começar pela Em-
brapa Agroindústria Tropical, Embrapa 
Algodão,  FAEC, SDA, Ematerce, Fiec, Se-
cretarias de Agricultura dos Municípios 
para atender inicialmente a 600 produto-

res nos municípios de Quixeramobim, 
Quixadá e Senador Pompeu, tendo o go-
verno do Estado liberado um montante 
de R$ 1.800.000,00 para o inicio do pro-
grama, incluindo a assistência técnica do 
SENAR-CE. Já foi realizada uma segunda 
colheita agora em agosto, na Fazenda La-
goa do Mato, em Milagres.

Euvaldo Bringel disse que a SEAPA está 
sendo demandada por pelo menos 15 
novos municípios interessados em parti -
cipar do Programa, mas a grande preo-
cupação do grupo gestor é produzir algo-
dão com tecnologia, para evitar os erros 
do passado. O engenheiro agrônomo 

e pesquisador da Embrapa Agroindús-
tria Tropical, Raimundo Braga Sobrinho, 
apresentou os detalhes do programa  
que poderá acabar até com a violência 
no campo e já que se trata de uma cul-
tura própria do semiárido, que emprega 
mão de obra, no entanto, fez questão de 
frisar os novos conceitos para a produção 
da cultura do algodão.
   Foram expositores ainda, o produtor 
Airton Carneiro, Jardel Paixão, Diretor 
da Faculdade de Tecnologia CENTEC/
FATEC, Sertão Central, Silas Alencar, Dire-
tor do Insti tuto CENTEC, José Leite Jucá , 
Secretário Executi vo da SDA e o Superin-
tendente do SENAR-CE, Sérgio Oliveira da 
Silva. Sérgio Oliveira informou que o SEN-
AR já capacitou os técnicos que irão dar 
assistência técnica aos 600 produtores e 
que iniciará o trabalho em quinze dias.  O 
Secretário executi vo da SDA, José Leite 
destacou a importância do Programa e 
que está atento as demandas e a neces-
sidade de parcerias entre os órgãos com 
a visão de capacitação, assistência técni-
ca e mecanização. Já o professor Marcos 
Vinicius da equipe da SDA, também deu 
seu testemunho sobre a importância  da 
retomada da cultura do algodão no Esta-
do dentro de novas tecnologias.

METAS DO PROGRAMA ATÉ 2025

tornar o algodão uma ati vidade econômi-
ca, técnica e ambientalmente viável; 
atender as demandas técnica, credití cia 
e de comercialização para produtores 
de 25 municípios (40.000 ha) criteriosa-
mente selecionados para o programa; 
cadastrar todos os produtores do pro-
grama; ampliar e fortalecer a assistência 
técnica pública e/ou privada; treinar to-
dos os técnicos e produtores de todos os 
municípios do programa; demonstrar a 
viabilidade técnica, econômica e ambien-

tal das novas variedades de algodão;
manter permanentemente um grupo 
de técnicos/produtores; multi plicadores 
das técnicas de prevenção e controle do 
bicudo anualmente, em cada município, 
promover pelo menos um dia-de-campo;
introduzir práti cas de culti vo mínimo 
(planti o direto) face aos problemas edáfi -
cos; introduzir a colheita mecânica, mes-
mo nas pequenas e médias propriedades;
estabelecer com o setor privado um per-
manente programa de produção de se-
mentes; fazer cumprir as leis de período 
de planti o e arranquio da soqueira; forta-
lecimento da APAECE; criação da câmara 
setoria do algodão; desenvolver parce-
rias com o IBA, ABRAPA, ALIDA e o ICAC. 

“O futuro do algodão depen-
de dos restos culturais do ano 

anterior. É preciso arrancar 
toda a soqueira do algodão do 

ano anterior”
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Raimundo Braga Sobrinho -  EMBRAPA

Culti var transgênico da Embrapa: BRS 368 RF. 
Algodão Transgênico contra o Bicudo (breve). 
Culti var convencional da Embrapa: AROEIRA 
(20% de óleo); apoio a programas de algodões 
orgânicos, agroecológicos e coloridos; incenti -
vo ao uso de planti o direto e conservação de 
solos. Das 600 toneladas de algodão caroço 
adquiridas pelos usineiros em 2014, mais de 
90% são de transgênicos produzidas por ag-
ricultores familiares; introdução e incenti vo à 
colheita mecanizada; produtores cadastrados, 
capacitados e habilitados; nova Geração de 
Produtor de Algodão.

“O Programa poderá acabar 
até com a violência no campo, 
já que se trata de uma cultura 

própria do semiárido, que em-
prega mão de obra”.

Em dia com o AGROPACTO
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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) 99242-1232

CANINDÉ SÍLVIO STÊNIO LEITE (85) 98747-4735

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) 99604-2545

ARACATI

BEBERIBE RODRIGO DIÓGENES PINHEIRO (85)99104-4645/(85) 99137.3393 

CASCAVEL PAULO HELDER DE ALENCAR 
BRAGA (85) 99981-4357/ (85) 99199-1155

LIMOEIRO DO NORTE LUIZ MENDES ANDRADE DE SOUSA (88) 99958.8000

MORADA NOVA FCO EDUARDO B.DE LIMA JUNIOR (88) 99736.8919/ (88)99215-1022

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

AURORA 
JOSÉ MARIA RANGEL DE 
MACEDO

(88) 99729-6508/ 
(88) 99998.7374

CRATO FRANCISCO FERNANDES 
FERREIRA (88) 99969.6011/ (88) 3521-6099

REGIÃO DO MÉDIO JAGUARIBE

VICE PRESIDENTE REGIONAL: INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (UBAJARA)

REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL
VICE PRESIDENTE REGIONAL: CIRILO VIDAL PESSOA (QUIXERAMOBIM)

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) 99951-9768/ (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: EMERSON PINTO MOREIRA (COREAÚ)

MASSAPÊ JOSÉ TUPINAMBÁ V. JÚNIOR (88) 99955.6915/ (88) 99293-5366

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) 99617.1673

QUIXERAMOBIM CIRILO VIDAL PESSOA (88) 99239.1527/ (88) 99971.1489

SENADOR POMPEU JOSIEL BARRETO DA SILVA (85) 99986.4789/ (88) 3449-0251

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 NARCÉLIO 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 JOSÉ RUBENVAL SOARES DA SILVA (88) 992.003494/ 
(88)996.774677

LAVRAS DA MANGA-
BEIRA 

DORIMEDONTE TEIXEIRA 
FERRER FILHO 

(88) 99649-1944/ 
(88) 99414-8121

MILAGRES FRANCISCO WILTON FURTA-
DO ALVES

(88) 99999.1562/                            
(88) 99434-0058

CRATO FRANCISCO FERNANDES 
FERREIRA (88) 9969.6011/ (88)94690362MAURITI JOSÉ ARTÁLIO BARROSO LEITE (88)99904-6805

JAGUARIBE ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS (88) 99742.0403
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ACOPIARA FRANCISCO CHAGAS DE 
CARVALHO NETO  (88) 99908.9299

CEDRO JOSÉ FERREIRA LIMA (88) 99949.2827/ (88) 3564-0155

IGUATU JOSÉ QUEIROZ MAGALHÃES (88) 98808-8027/(88)3581-6178

AURORA MARCÍLIO ROBERTO 
MACEDO TAVARES (88)3543.1438/ (88) 9998.7374PIQUET CARNEIRO FRANCISCO ERIVANDO MAIA (88) 99859.1737

CAUCAIA HENRIQUE MATIAS DE PAULA 
NETO (85) 99997.2618

MARANGUAPE EDUARDO PEIXOTO ROLA 
FERREIRA (85) 98879.8949

SOLONÓPOLE

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO
07.09 – Luiz Mendes de Sousa Andrade - SINRURAL Limoeiro 
do Norte
12.09 – Francisco das Chagas Frota Almeida - SINRURAL Mon-
senhor Tabosa
25.09 – José Artálio Barroso Leite - SINRURAL Mauriti 
27/09 – Mário David Ferreira Dias - SINRURAL Granja

O Sistema FAEC/SENAR/Sindicato 
parabeniza os presidentes acima 

citados com votos de saúde, paz e 
harmonia.

O Departamento Sindical da Federação da Agricultura e Pecu-
ária do Estado do Ceará - FAEC; Informa: Eleição Sindical - O 
Sindicato Rural de Coreaú realizará eleição no dia 10/10/2018, 
para a escolha da nova diretoria, mandato de três anos 
(2019/2021)

A FAEC, através do seu Departamento Sindical atendeu no mês 
de setembro todos os produtores rurais que procuram a en-
ti dade para fazer suas declarações do Imposto Territorial Ru-
ral - ITR. Na oportunidade todos recebem informações sobre a 
obrigatoriedade do Cadastro Ambiental Rural - CAR, junto ao 
IBAMA que tem prazo até 31/12/2018; Bem como, sobre o Ato 
de Declaração Ambiental - ADA, e o Certi fi cado de Cadastro 
do Imóvel Rural - CCIR, no INCRA. Quaisquer dúvidas sobre o 
assunto procurar Jucileide Nogueira.
Contato: (85) 3535-8021 / 3535-8010

ELEIÇÕES SINDICAIS

DECLARAÇÃO DO ITR

SARAU EM LIMOEIRO DO NORTE
O programa Agrinho do SENAR-CE 
promoveu um Sarau, em Limoei-
ro do Norte com a parti cipação da 
Secretaria de Educação Fáti ma Ho-
landa, da coordenadora municipal 
do Agrinho, Gilmara Rodrigues e do 
Presidente do Sinrural Luiz Mendes.



INFORME 
SINDICAL

SENAR supervisiona ações em     
Quixadá

SINDICATO de Russas promove 2º 
Dia do Produtor Rural

SINDICATO de Horizonte no Comitê 
de Bacias

CNA JOVEM promove terceiro encontro com dez fi nalistas

Sindicato de Barreira promove 1ª cavalgada com amigos

Segundo informações do Sindicato Rural de Russas, 
foi realizado no dia 22 de setembro, um dia especial 
dedicado ao Produtor Rural; 2º Dia do Produtor Ru-
ral Palhanense - no Assentamento Vale Santa Maria, 
no distrito de São José, onde foram realizadas di-
versas ações em parceria com o Senar - CE e outras 
instituições, incluindo palestras sobre cajucultura, 
apicultura, máquina e implementos agrícolas, asso-
ciativismo e empreendedorismo. No dia 11 de se-
tembro, o Sinrural de Russas realizou também um 
curso de inseminação arti� cial, na Fazenda Ferreira, 
localizada no município de Palhano onde existe um 
Centro de Treinamento de Equinos, No mês de agos-
to, o Sinrural ofereceu mais dois cursos, um sobre 
Pani� cação e outro sobre Máquinas Agricolas.

O presidente do Sinrural de Horizonte Francisco 
José de Sousa, na qualidade de representante da 
FAEC, participou da reunião da Câmara Técnica de 
Planejamento e Orçamento do Comitê de Bacias da 
Região Metropolitana de Fortaleza, onde foi eleito 
Coordenador Adjunto.

Superintendente do SENAR-AR/CE, Sérgio Oliveira 
da Silva, esteve em visita ao município de Quixadá, 
acompanhado do Gestor da Assistência Técnica e 
Gerencial – AteG, Eduardo Queiroz de Miranda, 
onde se reuniram para nivelamento das ações do 
Programa Sertão Empreendedor/ATeg, esclarecendo 
a metodologia desse Programa que alia adequação 
tecnológica e consultoria gerencial das propriedades 
rurais. Estiveram presentes: Francisco Fausto Nobre 
Fernandes, Presidente do Sindicato Rural de Quixa-
dá, Júnior Carneiro, seu Vice-Presidente, Roberta Sá 

A terceira etapa estadual do programa CNA Jo-
vem que tem como fi nalidade formar lideranças 
jovens aconteceu nos dias 29 e 30 de setembro, 
em Fortaleza, com a parti cipação de 10 líderes, 
culminando  com um almoço de confraternização 
e entrega  dos certi fi cados aos fi nalistas. O ato 
de encerramento contou com a parti cipação do 
superintendente do SENAR Sérgio Oliveira, da Di-
retora Técnica Kelly Cláudio e da gestora Germa-
na Moreira. Até o dia 15 de outubro, eles devem 
entregar um plano de ação, que será avaliado 
pela gestora do Programa e pelos dois instrutores 
Antonio Moreira Barroso Neto e Italo Araújo 
Albuquerque. No fi nal serão escolhidos os três 
melhores trabalhos e o resultado será divulgado 
no dia 26 de outubro. As demais etapas do CNA 
Jovem foram realizadas nos dias 28 e 29 de julho 
e nos dias 25 e 26 de agosto.

Missão Técnica FAEC/SENAR, 
SEBRAE na EXPOINTER – RS

Presidenciáveis apresentam 
na CNA propostas para o setor 

agropecuário

FACULDADE CNA INICIA          
PRIMEIRA FASE DAS PROVAS

   Uma missão técnica do Sistema FAEC/SENAR e 
SEBRAE coordenada pelo presidente da FAEC Flá-
vio Saboya, composta por técnicos e presidentes 
de sindicatos rurais, parti cipou no período de 25 
de agosto a 02 de setembro, da 41ª EXPOINTER 
- Exposição Internacional de Animais, Máquinas, 
Implementos e Produtos Agropecuários, na ci-
dade de Esteio - Rio Grande do Sul. Neste ano o 
tema do evento foi “Nossa Gente, Nossa Força”. 

   Candidatos à Presidência da República nas elei-
ções deste ano apresentaram as propostas para 
o setor agropecuário durante o Encontro com os 
Presidenciáveis 2018 promovido pela Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
e pelo Conselho do Agro, em Brasília. Além de 
apresentar as propostas do setor, os candidatos 
receberam o documento “O Futuro é Agro 2018-
2030”, elaborado pelas 15 enti dades que inte-
gram o Conselho do Agro. O presidente da FAEC 
Flávio Saboya, e o superintendente so SENAR Sér-
gio Oliveira parti ciparam do evenento.

As aulas da Faculdade CNA no Polo de Fortaleza 
- Ceará ti veram início no dia 13 de agosto últi mo, 
com as aulas à distância dentro da programação 
da Rede e-Tec Brasil. Na semana de 24 a 28 de 
setembro, ocorreu a primeira fase das provas 
presenciais em Laboratório. Em novembro have-
rá uma nova fase de provas que são agendadas 
pelos próprios alunos e se for necessário recupe-
ração, será marcada uma nova avaliação, no mês 
de dezembro. Quatro Presidentes de Sindicatos 
rurais estão cursando a Faculdade que são: Carlos 
Bezerra (Ibaretama), Inácio Parente (Ubajara), Eli-
neide Torres (Barreira), e Elder Aguiar (Moraújo). 

Gondim, Supervisora, José Carlos da Silva, Técnico 
de Campo e os produtores assistidos no programa no 
referido município.

O Sindicato rural de Barreira através da sua 
presidente Elineide Torres com o apoio do 
SENAR CE, realizou no dia 16 de setembro a 
primeira cavalgada dos amigos. O objeti vo é 
contribuir para uma maior integração entre os 
associados e a comunidade, e valorizar a ca-
valgada como ati vidade esporti va importante 
no meio rural.


