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GESTÃO 2018-2021

PALAVRA DO PRESIDENTE
DISCURSO NA ABERTURA DO PECNORDESTE 2019

(*) 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

nador Camilo Santana e aos demais 
governadores do Nordeste não presen-
tes: o rural nordesti no jamais pode ser 
visto como um problema e tratado com 
ações que beiram a fi lantropia. No cam-
po, temos um povo de fi bra que conti -
nua acreditando que pode viver bem 
no semiárido, com o resultado do seu 
trabalho na ati vidade agropecuária. Te-
mos tecnologia, temos insumos, temos 
braços e cérebros, porém, nos falta fa-
zer chegar ao campo a TECNOLOGIA e 
a EDUCAÇÃO. Urge, portanto, uma as-
sistência técnica gerencial, renovada e 
apoiada pelas três instâncias de poder 
e comprometi da com resultados.
O PECNORDESTE é uma perfeita união 
de esforços e ações da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará – FAEC, do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural – SENAR-CE e do 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Estado do Ceará – SE-
BRAE/CE, formando uma unidade de 
atuação em todos os municípios do 
Ceará.
No entanto, nada aconteceria se não 
contássemos com o imprescindível 
apoio dos Sindicatos Rurais, todavia, 
nunca esquecendo os agricultores fa-
miliares e os nossos trabalhadores ru-
rais.
Neste momento, desejamos cumpri-
mentar os agraciados com a maior co-
menda da Federação da Agricultura da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ce-
ará – a Medalha do Mérito Rural “Pro-
fessor Prisco Bezerra”.
Também, permita-nos destacar a esti -
mati va de 4.000 pecuaristas que esti ve-
ram presentes, neste evento, além de 
30.000 visitantes e mais de 80 carava-
nas de produtores do Ceará e de outros 
estados do Nordeste.
Esperamos que todos os parti cipantes 
tenham usufruído dos 3 mil metros 
quadrados onde fora realizada a XXIII 
Feira de Produtos e de Serviços Agro-
pecuários que esti mula a geração de 
negócios nas áreas mais diversas. 
Obrigado!

     Assim é que o PECNORDESTE, em sua 
XXIII edição, proporcionou aos produ-
tores e técnicos um vasto conteúdo por 
meio dos cento e vinte e um eventos 
técnicos, sob a forma de cursos, semi-
nários, palestras, mesas redondas, pai-
néis e ofi cinas, que aconteceram nesses 
três dias, ministrados por especialistas 
nas diversas cadeias produti vas.
Produtoras, Produtores, Senhoras e Se-
nhores, o PECNORDESTE, este ano, esti -
mulado por um período de boas chuvas 
que, se ainda não foi dos melhores, ins-
pirou o tema principal “TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO PARA UMA PECUÁRIA COM-
PETITIVA” como a dizer: se temos água, 
basta que nos apropriemos do arsenal 
tecnológico disponível.
Para tanto, inovamos com uma Mostra 
de 83 trabalhos cientí fi cos inovadores 
selecionados de um total de 102 traba-
lhos inscritos, voltados para os segmen-
tos que incluem: a alimentação animal, 
a apicultura, a aquicultura e pesca, a 
avicultura, a bovinocultura leiteira, a 
caprinovinocultura, a equinocultura e a 
suinocultura, que fi caram expostos no 
mezanino, durante todo o evento.
Dirigimo-nos agora ao Senhor Gover-

É com imensa satisfação que aco-
lhemos a todos o XXIII SEMINÁ-
RIO NORDESTINO DE PECUÁRIA, 

o nosso PECNORDESTE. Evento que a 
cada ano se renova, trazendo sempre o 
que há de mais moderno em termos de 
tecnologia para os diversos segmentos 
que compõem a cadeia da pecuária 
nordestina, buscando o constante apri-
moramento das atividades, assentadas 
em uma base moderna de gestão e no 
respeito ao meio ambiente, o que cer-
tamente se traduzirá em competitivida-
de sustentável no mercado.
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AGRACIADOS COM A MEDALHA DO MÉRITO RURAL PRISCO BEZERRA

     Em meio às ati vidades do XXII Se-
minário Nordesti no de Pecuária - PEC-
NORDESTE, que teve como tema Tec-
nologia e Inovação para uma Pecuária 
Produti va,  o Reitor do Insti tuto Federal 
de Educação do Ceará - IFCE, professor 
Virgilio Araripe, o pró-reitor de pesqui-
sa José Wally e o Diretor do IFCE mu-
nicípio do Crato, Joaquim Rufi no Neto, 

     Após a solenidade de abertura do Pecnordeste, foram feitas as entregas da Medalha do Mérito Rural  Prisco Bezerra, a ministra do 
MAPA, Tereza Cristi na, na categoria Políti ca e Administração Pública, que foi representada pelo assessor especial, ex-deputado fe-
deral, Danilo Forte, ao Reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú,  Fabiano Cavalcante de Carvalho, na categoria Ciência,  Pro-
dução Cienti fi ca  e na categoria Produtor/Liderança Sindical, a Maria Nilza Luna Lucas, Diretora do Departamento Sindical da FAEC.

HOMENAGENS NO PECNORDESTE

IFCE outorga Medalha da Inovação aos Organizadores

entregaram no últi mo dia do evento 15 
de junho,  ao presidente da FAEC, Flávio 
Saboya, ao vice-presidente Rodrigo Di-
ógenes e ao Superintendente do SENAR 
Ceará, Sérgio Oliveira da Silva, a Meda-
lha da Inovação, concedida pela pró-
-reitoria de pesquisa pós-graduação e 
inovação do IFCE, pela escolha do  te-
mas do Pecnordeste, sendo a  inova-

ção uma ação latente e presencial do 
IFCE em todo o Estado, conforme disse 
o Reitor Virgilio Araripe.  Durante dois 
dias do PECNORDESTE, o IFCE Crato e 
de outras cidades  apresentaram cerca 
de 50% dos trabalhos cientí fi cos den-
tro da Mostra de Trabalhos Cienti fi cos, 
num total de 83 dos que foram expos-
tos no evento.

Categoria Políti ca e 
Administração Pública

Danilo Forte representa a Ministra do 
MAPA Tereza Cristi na

Categoria Produtor /
Liderança Sindical

Diretora do Departamento Sindical
da FAEC, Nilza Luna

Categoria Ciência e
Tecnologia

Reitor da UVA Fabianno Cavalcante
de Carvalho

EXPOPEC premia Expositores
     No últi mo dia do evento, os coordenadores da Pecnordeste e os diri-
gentes do Sistema FAEC /SENAR/CE, parti ciparam da entrega de placas 
alusivas a parti cipação dos expositores e tratadores dos animais, onde 
quatros segmentos foram homenageados: Equinos - Alexandre Dou-
rado (Eusébio) e Rodrigo Freitas (Horizonte); Bovinos - Gilvan Sabino 
(Pindoretama), Alex Sá (Cascavel), Reginaldo Rocha (Sobral) e  Fazenda 
Teotônio /Grupo Edson Queiroz (Madalena); Ovinos e Caprinos - Fabrí-
cio Goes (Paracuru), Francisco Torquato (Itapipoca), Eduardo Barroso 
(Itapipoca) e Wilson (Jaguaruana); e Avicultura - Antônio Sousa (Itapi-
poca). Coordenaram a Expopec os engenheiros agrônomos Eduardo 
Barroso e Henrique Mati as.

Balanço PECNORDESTE 2019
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Mais de 30 mil pessoas e 88 caravanas 
de igual número de municípios do Estado 
num total de 4 mil pessoas, entre produto-
res e estudantes de diversas escolas técnicas 
federais e de universidades, parti ciparam do 
XXIII Seminário Nordesti no de Pecuária, que 
segundo seus organizadores superou as ex-
pectati vas. 
     Para o Presidente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado do Ceará, Flávio 
Viriato de Saboya, o Pecnoreste se consolida 
como o maior evento técnico cienti fi co do 
Nordeste. Este ano, a grande novidade foi a 
Mostra de Trabalhos Cientí fi cos, que rece-
beu 103 trabalhos, apresentado através de 
83 pôsteres em diversas áreas do conheci-
mento.
    O assessor especial da Ministra do MAPA, 
ex-deputado Danilo Forte, anunciou durante 
a abertura do Seminário Nordesti no de Pe-
cuária-PECNORDESTE que o Ministério da 

Agricultura vai lançar em breve o Programa 
AgroNordeste, que visa benefi ciar ações es-
pecifi cas da região Nordeste, e que a Minis-
tra já visitou todos os estados nordesti nos, 
com exceção do Maranhão, observando os 
projetos que deram certo. Ele citou o caso 
do projeto Tabuleiros da Paraíba que preci-
sa avançar na regularização fundiária.  “Não 
tenho dúvida que se o Brasil quer uma solu-
ção para seu problema econômico, ele passa 
pelo agro.”. Na ocasião, ele disse que no dia 
18 de junho, a ministra Tereza Cristi na lan-
çaria em Brasília o Plano Safra 2019-2020, 
incluindo um aporte maior para a parte de 
seguro, induzindo mais recursos para o setor 
do agro no Brasil.
     O Vice-Presidente da Confederação Nacio-
nal da Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA 
e Presidente da Federação de Agricultura e 
Pecuária da Paraíba, Mário Borba, defendeu 
o fortalecimento do agronegócio e ressaltou 

o papel da tecnologia em tal fortalecimen-
to. “Fortalecer o Agro da Região Nordeste é 
decisão estratégica para o país e o caminho 
para o desenvolvimento da pecuária nor-
desti na. Necessariamente, pela ciência, tec-
nologia e inovação, tema do evento. Tudo 
isso, no entanto, precisa estar integrado 
com políti ca de estado de longo prazo para o 
Nordeste.”, disse.   Segundo Mário Borba, a 
CNA tem sido um grande parceiro do produ-
tor rural, “para que vocês tenham uma ideia 
atualmente existem mais de 150 ações na 
justi ça em benefí cio do produtor.”.
     Assim, o tema central do PECNORDESTE 
2019 está em sintonia com as ações de de-
senvolvimento da CNA. Por meio da ATeG, 
levantamos a bandeira do desenvolvimento. 
Vamos melhorar a renda, a competi ti vidade 
do produtor rural, elevando até 10% do PIB 
da Agropecuária nos próximos anos. Já be-
nefi ciamos mais de 100 mil produtores no 

PECNORDESTE CONSAGRADO COMO MAIOR 
EVENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DO NORDESTE

Balanço PECNORDESTE 2019

Assessor Danilo Forte Vice-presidente da CNA Mário Borba Secretário Assis Diniz e Silvio Carlos

Presidente da FAEC, Flávio Saboya, abriu a solenidade
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Brasil afora e a meta é alcançar 400 mil pro-
dutores até 2020. Essa é a meta de todo o 
sistema. Mais de 13 mil propriedades rurais 
serão atendidas nos 9 estados da região até 
o fi nal desse ano, disse Mario Borba.
     O secretário de Desenvolvimento Agrário, 
Francisco de Assis Diniz, que representou 
o governador Camilo Santana reconheceu 
que a pecuária deu um grande salto no Ce-
ará, sendo hoje o segundo maior produtor 
de leite do Nordeste. Ressaltou também a 
importância do agronegócio trabalhar em 
conjunto com a agricultura familiar e infor-
mou que a SDA fez nos últi mos cinco anos 
um investi mento de 522 milhões no Ceará, 
e que a Ematerce conti nua oferecendo as-
sistência técnica e que agora, está buscando 
realizar um fi nanciamento para a concessão 
de energia solar.  O Secretário executi vo do 
agronegócio da SEDET, Silvio Carlos Ribeiro, 
também destacou a importância do agro-
negócio cearense e que a nível nacional é 
quem está sustentando o PIB brasileiro.
     Romildo Rolim, presidente do Banco do 
Nordeste, destacou as parcerias que o PEC-
NORDESTE enquanto espaço do agronegó-
cio proporciona aos parti cipantes. “O PEC-
NORDESTE tem sido muito importante para 
o estado e para o Nordeste, e consequen-
temente, bom para o Brasil. O evento tem 
muita convergência com o papel do Banco 
do Nordeste. Temos procurado fazer um 
BNB mais efi ciente, com aplicação de todos 
os recursos por sermos um banco de desen-
volvimento. Fazemos desenvolvimento por 
dois pilares:  Aplicando o Fundo Consti tucio-
nal de Financiamento do Nordeste e fazendo 
programa de microcrédito e o Agroamigo, 
que uti liza a mesma metodologia do Credia-
migo. Com os dois pilares contratamos 42 
milhões este ano, comparado ao ano passa-
do quando contratamos 26 milhões. De FNE 
no atual ano já contratamos 32 milhões, ano 
passado foram 16 milhões, até maio deste 
ano, foram 24% a mais.”.
     Parti ciparam ainda da solenidade de 
abertura do Pecnordeste, os presidentes de 
Federações de Agricultura de Sergipe, Ivan 
Sobral, os superintendentes do SENAR de 

Pernambuco, Adriano Moraes, Sérgio Gou-
veia,  da Paraíba, e Sérgio Oliveira, do Ceará,  
o Presidente do Conselho  Deliberati vo  do 
SEBRAE/CE, José Ricardo Montenegro  Ca-
valcante,  o Consul da Itália no Ceará, Vitt o-
rio Ghia, o Presidente do Conselho Regional 
de Medicina Veterinária, Célio Pires Garcia, 
Pio Gomes de Oliveira, Superintendente Re-
gional do BB, Pró-Reitor de Pesquisa do IFCE, 
José Rodrigues, prefeitos de Caucaia, Solo-
nópole, Santa Quitéria, General Sampaio, 
Chorozinho, este últi mo representando a 
APRECE.  Presidentes de Sindicatos Rurais 
de 40 municípios cearenses e cerca de mil 
pessoas esti veram presentes na abertura do 
Pecnordeste.
     Para o Coordenador geral do PECNOR-
DESTE, Rodrigo Diógenes, o evento  supe-
rou todas as expectati vas e concorda com o 
presidente da FAEC, de que não existe  pelo 
menos a nível de  Nordeste, um evento que 
ofereça tanta informação e capacitação num 
mesmo espaço, são  nove segmentos sendo, 
sete pecuários : apicultura, avicultura, aqui-
cultura e pesca, bovinocultura, caprinovin-
coultura, equinocultura e suinocultura.  . Ele 
destacou ainda, a importância da parti cipa-
ção dos produtores rurais, e entre as inova-
ções deste ano, destacou a Mostra de Traba-
lhos Cientí fi cos, a Exposição de Pássaros e o 
Espaço do Queijo, com ofi cinas de derivados 
do leite, com a fi nalidade de incenti var cada 
vez mais  o consumo de queijo.
     Os 43 Sindicatos Rurais fi liados à FAEC, 
apenas um não compareceu, mas justi fi cou 
sua ausência, disse o presidente do SINRU-
RAL de Moraújo, Elder Aguiar, segundo ele, 
o PEC Nordeste deste ano, abordou  sobre 
Tecnologia e Inovação para uma Pecuária 
Competi ti va. Diante dos desafi os que o Bra-
sil vem apresentando, o agronegócio tem 
sido o destaque em nossa balança comer-
cial. Em grande parte por investi r em tec-
nologia e inovação, aqui no Ceará, mesmo 
com o período de esti agens prolongadas , os 
produtores rurais fi zeram o dever de casa, e 
conseguiram ser o segundo maior produtor 
de leite do Nordeste. 

RESULTADOS DO PEC2019

- 1 milhão de reais e 500 mil em negócios
- 30 mil visitantes
- 4 mil inscritos de Caravanas
- 668 parti cipantes de palestras
- 94 palestras técnicas
- 91 técnicos formados
- 88 caravanas de produtores
- 83 trabalhos cientí fi cos
- 75 empresas
- 45 artesãos
- 38 expositores
- 11 ofi cinas, 
- 9 cursos e mini-cursos
- 7 tecnologias no showroom
- 6 mesas redondas
- 4 casos de sucesso 
- 4 Seminários temáti cos

PARTICIPANTES NOS SEGMENTOS
- Apicultura: 668 
- Bovinocultura: 523
- Caprinovinocultura: 409
- Avicultura: 390
- Suinocultura: 299
- Equinocultura: 219
- Aquicultura: 173
- Artesanato: 55 
- Cursos e Minicursos: 157

FOTO 12 - SUPERINTEN-
DENTES

Banco do Nordeste e turma do PRODETER Sérgio Gouveia, Sérgio Oliveira e Adriano Moraes
Presidentes dos Sindicatos Rurais e outras 
demais autoridades presente na abertura

     Sempre ao lado do Sistema FAEC/SENAR, 
o deputado federal Heitor Freire (PSL) esteve 
presente no primeiro dia do PECNORDESTE, 
onde visitou a feira de produtos e serviços 
agropecuários, a feira da agricultura fami-
liar e a feita pet, conheceu tecnologia do 
showroom agropecuário e acompanhou 
alguns trabalhos cientí fi cos, e destacou seu 
encantamento com as novidades do evento.

Deputado Heitor Freire visita PECNORDESTE
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4 SEMINÁRIOS DE COOPERATIVISMO, CONTABILIDADE RURAL, 
DIREITO AGRÁRIO E INOVAÇÃO NA LAVOURA 

Em três dias do PECNORDESTE, os dois salões reservados para 
os seminários receberam ao todo 303 visitantes interessados 
nas temáti cas. 

Inovação na Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
      Desde o primeiro dia do evento, a EMBRAPA promoveu Se-
minário Nordeste Inovação na Integração Lavoura-Pecuária-Flo-
resta – ILPF. Segundo o pesquisador da Embrapa,  João  Pratagil 
de Araújo, foram  ofertadas de forma gratuita 9 palestras,  4 
mesas redondas, um workshop,  e um dia de campo, este últi -
mo na fazenda Granjeiro, em Paracuru, onde se estabeleceu um 
consórcio com coco.

Contabilidade Rural
    Com a coordenação da gestora do núcleo de arrecadação 
do sistema FAEC/SENAR-CE, Ivonisa Holanda, aconteceu ainda 
no primeiro dia do PECNORDESTE o seminário de Contabilidade 
Rural. Em seu terceiro ano de realização, o seminário contou 
com diversas palestras que trataram de assuntos como E-Social, 
Livro Caixa Digital do Produtor Rural, Contabilidade de Custos e 
até liderança de resultados, e ocorreu durante toda a tarde de 
sexta-feira (14).

Cooperati vismo
     O  Panorama do Cooperati vismos no Brasil e no mundo foi 

o tema da palestra de abertura do Seminário de Cooperati vismo, 
pelo Presidente das Organização das Cooperati vas Brasileiras-OCB 
nacional, Márcio Lopes de Freitas, aberto no dia 14 de junho, pela 
manhã, pelo presidente da OCB- CE, João Nicédio Nogueira.  
     O Seminário de Cooperati vismo contou ainda com uma  palestra  
sobre criação de ti lápia em tanque escavado, O modelo  da Coope-
rati va de produção de alevinos  no Paraná- COPACOL., palestrada 
pelo Superintendente de Produção da Cooperati va, Irineu Dantes 
Peron.

Agronegócio x Direito
     Tendo em vista a criação da Comissão de Direito Agrário 
junto a OAB-CE, a Federação da Agricultura e Pecuária do Esta-
do do Ceará, incluiu na programação do Seminário Nordesti no  
de Pecuária – Pecnordeste, o Seminário  Agronegócio x Justi ça.  
O Seminário foi coordenado pelos advogados Diego Trindade e 
Raimundo Feitosa que fazem parte da Comissão da OAB e do 
escritório TFG Advocacia e realizado no últi mo dia do evento, 
15 de junho, onde ocorreu duas palestras: uma sobre Seguran-
ça jurídica no campo com a presença da Secretária Adjunta de 
Assuntos Lati fundiários do MAPA, Luana Ruiz, de 9 às 10 hs, e 
outra sobre  Tributação no agronegócio  tendo como palestran-
te: Marcelo Guarite – Professor MBA Agronegócio Esalq/USP.

Balanço PECNORDESTE 2019

VITRINE DO SENAR OFERECEU 5 OFICINAS 

     Faltou espaço dentro da vitrine do SENAR para absorver as 
pessoas interessadas em parti cipar da Ofi cina de Brigadeiro cro-
cante de Castanha de Caju, ministrado pela gourmet Ana Lídia 

Cabral, que aconteceu no primeiro dia do evento. A ofi cina con-
tou com 61 parti cipantes.
     Ao todo, a VRITINE SENAR recebeu durante o PECNORDESTE 
2019, 209 parti cipantes, sendo 43 pessoas na Delícias de Caju 
com Mel, 41 na de Pratos a base de Galinha Caipira e ovos, 37 
na de Delícias da Palma Forrageira e 27 pessoas na ofi cina de 
Macaxeira.
      A diretoria técnica do SENAR, Kelly Claudio, abriu a ofi cina 
de Brigadeiro Crocante informando aos parti cipantes sobre o 
papel do SENAR e destacando que o Serviço é uma insti tuição 
de capacitação do Sistema S. Levamos todos os nossos cursos e 
ações para a zona rural dos municípios, disse Kelly Claudio. 

Palestrante Ana Lídia Cabral e Diretora do SENAR-CE Kelly Cláudio



ção Morfométrica de Cladódios da Palma 
Forrageira Ipa Sertãnia em Resposta ao 
Uso de Água Residuária de Suinocultura; 
Apicultura - Potencial Hepatoprotetor da 
Geoprópolis da Abelha (Partamona Cupi-
ra) em Roedores (Ratt us Norvegicus); 
Aquicultura e Pesca - O Consumo de Pes-
cado pela Comunidade do IFRN Campus 
Macau; Avicultura - Fungos Identi fi cados 
em Cascas de Ovos de Galinhas de Cria-
ção dos Tipos Caipira e Comercial na Ci-
dade de Fortaleza; Bovinocultura - Uso de 
Óleos Vegetais de Plantas Nati vas do Ca-
riri Cearense em Dietas de Vacas Leiteiras 
no Terço Final da Lactação; Caprinovino-
cultura - Uso Inovador do Óleo de Pequi 
(Caryocar Coriaceum Witt m) como An-
ti oxidante ao Diluente Tris sobre a Mem-
brana Espermáti ca do Sêmen Refrigerado 
por 6 Horas de Ovinos; Equinocultura - 
Uti lização de Ozonioterapia e Fitoterápi-
cos no Reparo Tecidual e Cicatrização em 
Equinos - Relato de Caso e Suinocultura 
- Principais Causas de Mortalidade de Lei-
tões de Fêmeas de Diferentes Ordens de 
Parição.

Junho 2019  |     7

83 TRABALHOS CIENTÍFICOS APRESENTADOS

SHOWROOM TECNOLÓGICO

     Este ano, o PECNORDESTE apresentou 
uma novidade importante: 83 trabalhos 
cientí fi cos, que foi coordenado pelo mé-
dico veterinário, professor de zootecnia 
da Universidade Estadual Vale do Acaraú 
- UVA e presidente do Sindicato Rural de 
Coreaú, Emerson Pinto Moreira, com a 
parti cipação da pedagoga Germana Mo-
reira, o Coordenador do Departamento 
da ATeG Eduardo Queiroz e as superviso-
ras Roberta Sá e Mariana Menezes.
     Com 24 avaliadores, a mostra expôs 
os trabalhos em forma de pôster, que 

foram apresentados pelos 
autores no Mezanino I.  No 
dia 13, foram apresentados 
das 14h às 18h os trabalhos 
de Suinocultura, Bovinocul-
tura, Caprinovinocultura e 
Equinocultura. Já no dia 14, 
das 8h às 12h, foi a vez dos 
trabalhos de Avicultura, Ali-
mentação Animal, Aquicul-
tura e Pesca e Apicultura.
     Foram recebidos 102 tra-
balhos e 83 aprovados, sen-

     Com a parti cipação de sete projetos 
oriundos de varios municípios do estado do 
Ceará, o Showroom Agropecuário no PEC-
NORDESTE 2019 contou com inovações tec-
nológicas relacionadas a sustentabilidade da 
zona rural na área da apicultura, cajucultu-
ra, saneamento básico, com a uti lização de 
biodigestor caseiro para redução de custos, 
aplicati vo para celular e tablets, no intuito 
de facilitar a compra e venda de produtos 

da agricultura familiar, automação e moni-
toramento da parte elétrica nos tanques de 
produção aquícola, o além do projeto para 
a redução da “capa rosa” da agua, fator que 
tanto prejudica a produção na zona rural. 
      Em primeiro lugar fi caram os ex-alunos 
da rede e-Tec Polo Quixadá Erlan Weine e 
Rosângela Maria com a tecnologia de Ava-
liação do Efeito da Rampa de Aeração na 
Redução do Teor de Ferro em Poço Tubular 

Raso: Estudo de Caso em Cariús-CE. O se-
gundo lugar fi cou com o Biodigestor Casei-
ro, feito pela Ananda Jackellynne Vaz da Sil-
va, da FATEC Cariri. Terceiro Lugar premiado 
fi cou com João Arquimedes Bastos, da Se-
cretaria de Ciência, Tecnologia e Educação 
Superior com a Unidade de Processamento 
de Madeira de Cajueiro para a Produção de 
Materiais Apícolas e Componentes de Pal-
lets. 

“Mais uma vez demonstramos que inovação tecnológica vai muito além de projetos mirabolantes e inves-
ti mentos altí ssimos, mas sim de boas ideias que facilitam e auxiliam nossos produtores em sua lida diária. 
Muito obrigada a todos os parti cipantes e ao evento, por acreditar na disseminação do conhecimento para 
um rural produti vo e sustentável.” - Carolina Machado, coordenadora do Showroom 

OPINIÃO

Balanço PECNORDESTE 2019

do 19 de Caprinovinocultura, 16 de Sui-
nocultura, 13 de Aquicultura e Pesca, 10 
de Alimentação Animal, 10 de Bovinocul-
tura, 7 de Apicultura, 6 de Equinocultura 
e 2 de Avicultura.
     Grande parte dos trabalhos foram 
apresentados por estudantes de univer-
sidades cearenses e insti tutos federais 
de educação das cidades de Juazeiro do 
Norte, Crato, Quixeramobim, Quixadá, 
Abaiara, Altaneira, dentre outras.Ficaram 
nas primeiras colocações os seguintes 
trabalhos: Alimentação Animal - Avalia-
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91 TÉCNICOS EM AGRONEGÓCIO DA REDE E-TEC SE 
FORMAM DURANTE PECNORDESTE 2019

Rede E-Tec

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR/CE, 
realizou no dia 15 de junho,  a solenidade de formatura de 91 
técnicos em agronegócio da Rede E-Tec, dos Polos de Fortale-
za, Cascavel, Quixeramobim e Quixadá. O evento fez parte da 
programação do Seminário Nordesti no de Pecuária - PECNOR-
DESTE, no Centro de Eventos do Ceará.
      A solenidade foi presidida pelo vice-presidente da FAEC, 
Rodrigo Diógenes e pelo superintendente do SENAR-CE, Sér-
gio Oliveira da Silva, e contou ainda, com a parti cipação dos 
presidentes dos sindicatos rurais de Quixeramobim, Cirilo Vi-
dal, de Quixadá, Fausto Fernandes, de Cascavel, Paulo  Helder 
Braga e de Ibaretama, Carlos Bezerra Filho,  formandos, pro-
fessores, tutores e familiares.
      A formatura foi marcada por momentos de muita emoção 
dos concludentes, seus padrinhos e familiares. Aurélio Magno 
Lopes, que já era engenheiro agrônomo, recebeu seu certi fi -
cado de Técnico em Agronegócio, e para ele o grande diferen-
cial do curso do SENAR , que o Curso do Senar  ensina a fazer  
gestão  da propriedade . Ele foi um dos aprovados no con-
curso da Ematerce, diga-se de passagem, em primeiro lugar, 
e está na expectati va de ser chamado a qualquer momento.
     Romilson de Melo Oliveira, do Polo de Quixadá, comemorou 
mais uma vitória da sua carreira profi ssional  já era  formado 

em Sistema de Informação, fi lho de agricultor, resolveu inves-
ti r mais na carreira e foi fazer o curso de Técnico em Agrone-
gócio.  No  primeiro mês de sua formatura já conseguiu um 
emprego numa empresa de agropecuária de Quixadá.
     Outro que falou sobre a importância do curso de Técnico 
em Agronegócio, foi o formando  Rodrigo de Freitas, que tam-
bém é produtor e teve como padrinho seu ti o Bessa Júnior, 
produtor de leite e de peixes. Para ele, o grande diferencial do 
curso do SENAR, além de ser gratuito é a gestão da proprieda-
de em vários aspectos.
      Tutores, professores, e coordenadores do SENAR foram 
homenageados com placa de prata. O encerramento  deu-se 
com a celebração do  jogo do capelo em tom de muita co-
memoração e alegria. O Superintendente do SENAR, Sérgio 
Oliveira da Silva fez questão de ressaltar a importância da pro-
fi ssão de Técnico em Agronegócio, e que  o curso é ofertado 
gratuitamente, sendo o SENAR o único do Sistema S a traba-
lhar de forma gratuita pelo produtor e desejou a todos boa 
sorte. “Passamos difi culdades, mas conseguimos. Hoje temos 
a responsabilidade de desenvolver o setor pecuário através 
de gestão, que é o diferencial que vocês aprenderam e hoje 
tem a missão de mudar a realidade do setor agropecuário ce-
arense através de seus conhecimentos adquiridos.”, afi rmou 
em seu discurso.

Fortaleza Quixadá Cascavel Quixeramobim
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Em dia com o AGROPACTO

AGROPACTO LANÇA FRENTE CEARENSE EM DEFESA DO DNOCS
     A convite do Pacto de Cooperação da 
Agropecuária Cearense- AGROPACTO, a 
engenheira agrônoma e assessora do Dire-
tor Geral do DNOCS, Robeísa Herbênia Mi-
randa de Holanda, esteve na Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará-
-FAEC, no dia 24 de junho, quando fez uma 
exposição sobre as ações do DNOCS na sua 
área de atuação.
     Após a explanação, o  Coordenador do 
AGROPACTO e  Presidente da FAEC, Flávio 
Saboya  propôs e foi aprovado pelos pre-
sentes, a criação de uma  Frente Cearense 
em Defesa do DNOCS. O Núcleo central da 
Frente em Defesa do DNOCS, será consti -
tuida inicialmente por membros do próprio 
Órgão e  da Associação de Servidores (Asse-
cas), FAEC, BNB e SEBRAE e já realizou sua 
primeira reunião no dia 28/06, também na 
sede da FAEC.
     Presente à reunião do AGROPACTO, o  ex- 
diretor do DNOCS, Cássio Borges, o secre-
tário da Assecas, Evandro Bezerra, o asses-
sor especial do Presidente da FAEC, Paulo 
Remigio, e a assessora do DNOCS, Robeísa 
Holanda, representantes da EMATERCE, 
Banco do Nordeste, SENAR. O diretor geral 
do DNOCS, José Angelo Guerra, não com-
pareceu por estar em viagem a Brasília.
      A proposta do Órgão é que a operação 
do PISF- Programa de Interligação do Rio 
São Francisco, seja feita pelo DNOCS, e não 

pela CODEVASF, pois assim o DNOCS iria 
administrar os próprios reservatórios que 
construiu, só citando o caso do Ceará, te-
ria 8 barragens âncoras  que acumulariam  
as águas do velho Chico: Castanhão, Orós, 
Banabuiú, Quixabinha, Prazeres e Atalho. 
Segundo a assessora do DNOCS, Robeísa 
Holanda, o Órgão perdeu nos últi mos dois 
anos 250 técnicos de nível superior e teria 
que contratar imediatamente novos técni-
cos. Além disso, teve um conti ngenciamen-
to de recursos esse ano, de mais de 50% o 
que ainda  tornou mais difí cil seu  trabalho.

AS AÇÕES DO DNOCS
     Até 2017, 147 secas foram registradas 
pelo órgão. A  sua atuação se foca na es-

truturação hídrica de regiões semiáridas, 
no registro de perdas de vidas por conta da 
seca e na diminuição do êxodo rural.  Atual-
mente, o DNOCS auxilia 9 estados do Nor-
deste e alguns cidades do interior de Minas 
Gerais, com 327 barragens e 37 perímetros, 
com 124.167 hectares de área irrigável e 
242.771 empregos gerados. 1881 km de 
adutoras já foram implantados, tendo be-
nefi ciado 2,7 milhões de pessoas.
     Além disso, o DNOCS tem ainda ações 
como: açudagem, agricultura irrigada, dis-
tribuição de água (adutoras), perfuração de 
poços, pequenos sistemas de abastecimen-
to, cisternas, piscicultura e zoneamento 
ecológico-econômico de áreas suscetí veis a 
deserti fi cação.

Balanço PECNORDESTE 2019

STAND FAEC/SENAR OFERECE DIVERSOS SERVIÇOS

     No estande do Sistema FAEC/SENAR/SINRU-
RAL  dentro do PECNORDESTE, foram ofertados 
vários serviços ao produtor rural e sua família. 
No local, funcionou um box do INSS, com in-
formações sobre a Previdência Social, outro 
box sobre o Programa Bem Mais Agro da CNA,  
da Faculdade CNA,  e um terceiro box, de uma 
empresa Júnior de Agronomia da Universidade 
Federal do Ceará, prestando assessoria na ela-
boração de projetos e da CONAB.

INSS
o INSS representado pelo Programa de Educa-
ção Previdenciária com as servidoras Helena 
Queiroz e Susana Crispim, forneceu informa-

ções e ti rou dúvidas durante os três dias de 
evento sobre Benefí cios, Inscrições de Empre-
endedor Individual, Agendamentos,  Solução de 
tempo de Contribuição, Acordo de Cooperação 
Técnica, Meu INSS e INSS Digital.
Empresa Junior de estudantes de Agronomia

     Estudantes do curso de Agronomia da Univer-
sidade Federal do Ceará-UFC ,através da  Empre-
sa  Agronômica – Consultoria e Projetos Agro-
pecuários ofereceram informações sobre  seus 
trabalhos. Eles atuam na área de consultoria de 
projetos personalizados para as necessidades 
agronômicas do cliente e sortearam livros. O 
custo para elaboração de um projeto, é simbó-
lico, garante Lorena Karen, e os estudantes  Joel-
ma Vieira, Samuel Lima e  Gabriel Amorim que 
estavam no balcão fazendo atendimento direto. 

Bem + Agro divulgado no evento
     O Programa Bem Mais Agro da CNA-Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do Brasil  está 
presente no Pecnordeste divulgando  os bene-
fi cios e recompensas em que o produtor rural 
pode acumular agros – moedas virtuais- e trocar 
por diversas ofertas e benefí cios, que tem cerca 
de 36 empresas conveniadas com a CNA.

OFICINA DERIVADOS DO LEITE

     No espaço da Vitrine do Leite, foram ofer-
tadas diversas ofi cinas sobre derivados do leite, 
iogurte, bebida láctea, requeijão, queijo coalho, 
queijo minas frescal, doce de leite, ti jolinho soro 
do leite e  sorvete. Ao todo, parti ciparam cerca 
de 84 pessoas. No espaço, quatro produtores de 
leite e queijo esti veram expondo seus produtos 
e vendendo: a  Queijeribe, de Jaguaribe, Lá de 
Casa, de Limoeiro do Norte , Mallta APP, de Ja-
guaretama e o Sindicato Rural de Monsenhor 
Tabosa, reunindo vários produtores. O espaço 
foi coordenado pelo engenheiro agrônomo Lau-
ro Ramos Torres de Melo Filho.



ESTAÇÃO 03

     4 espécies de cactáceas,  
apresentada pelo produtor 
Marciano Bezerra
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INFORME 
SINDICAL

Dia de campo em Ibaretama mostra 18 forrageiras
adaptadas ao Semiárido

SINRURAL DE IBARETAMA

     Um dia diferente, de muito aprendizado e informações im-
portantes que podem contribuir com a melhoria da alimenta-
ção do rebanho bovino e ovino ou caprino, e servir como su-
porte forrageiro nos anos de esti agem, foi o que disse Victor de 
Melo Ribeiro, da Fazenda Floresta, um dos 78 produtores que 
parti cipou no dia 27 de junho, do dia de campo, na Fazenda 
Triunfo, em Ibaretama - CE, sobre o Programa Forrageiras para 
o Semiárido - Pecuária Sustentável, uma  das 13 Unidades de 
Referência Tecnológica (UTR) do Nordeste . 
     O Programa é uma iniciati va da Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil- CNA e da Embrapa, com o apoio da 
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, FAEC, 
através do Sindicato Rural de Ibaretama, com o propósito de 
recomendar forrageiras para sistemas pecuários localizados em 
áreas suscetí veis à seca.  No local, foi instalada uma estação me-
teorológica. 
     O presidente da FAEC, Flavio Saboya que esteve no evento 
disse que agora o produtor rural nordesti no conta com uma va-
riedade de espécies e pode fazer um cardápio variado para o 
seu rebanho. Anti gamente, a gente só contava com o capim ele-
fante e sorgo, disse Saboya que espera que estas novas espécies 
sejam multi plicadas em cada uma das propriedades cearenses 
e nordesti nas. Ele ressaltou a iniciati va do presidente da CNA, 
João Marti ns da Silva, que ao tomar conhecimento das pesqui-
sas da Embrapa em Minas Gerais, sugeriu fazer no semiárido. 
     O presidente do Sinrural de Ibaretama, Carlos Bezerra, que 
mobilizou diversos  produtores e líderes para o dia de campo, 
destacou a parti cipação dos municípios de Ibaretama, Quixadá, 
Quixeramobim, Jaguaretama, Senador Pompeu e dos  presi-
dentes dos Sinrurais de  Jaguaretama, Granja, Caucaia, Senador 
Pompeu, Quixadá, Quixeramobim e  Beberibe. O  prefeito de 
Ibaretama e o secretário de agricultura também parti ciparam e 
destacaram a importância das pesquisas ali desenvolvidas. Se-
gundo Carlos Bezerra, Ibaretama já é um município polo de pes-
quisas no Estado do Ceará, pois sedia o Programa Forrageiras 
para o Semiárido, projeto Biomas Caati nga, ambos executadas 
pela CNA/ EMBRAPA e, ainda, uma Estação de Dessalinização 
com uso de energia solar, que tem o apoio do BNB. O Vice-pre-
sidente da FAEC, Rodrigo Diógenes também acompanhou de 

perto toda a ação, que iniciou com um café de boas vindas e 
resultou em cerca de 3 horas de capacitação.

AS 4 ESTAÇÕES 
     Os 78 produtores divididos em quatro grupos visitaram as 
estações, onde receberam informações sobre a viabilidade téc-
nica e econômica de cada uma das 18 forrageiras , durante 30 
minutos em cada uma das estações, acompanhados pelo co-
ordenador Eduardo Barroso, pelo responsável técnico Giovani 
Chagas e pelos técnicos do SENAR/ CE , Eduardo Queiroz, Henri-
que Mati as e as supervisoras Roberta Sá e Mariana Menezes. A 
técnica  Agueda Récio, representou a CNA.

OPINIÕES 
João Nogueira, proprietário rural  de Quixeramobim, disse que 
achou muito importante as pesquisas, e que o orçamento forra-
geiro é mais  uma  ferramenta que vai facilitar o dia na fazenda. 
Edmar Queiroz, produtor de ovelhas em Quixadá, integrante , 
do grupo conviver com o semiárido também manifestou sua 
opinião: é realmente muito importante para os  produtores, 
aconselho realizarem mais dias de campo e a grande preocupa-
ção dele é com  falta de revenda de sementes porque o planti o 
tem que ser em época determinada. João Carneiro, produtor 
de leite em Ibaretama parti cipou da visita às 4 estações e saiu 
impressionado com os resultados e com a organização, sai dali 
mais informado, disse.

ESTAÇÃO 01

     Informações sobre o pro-
jeto forrageiras e lenhosas, 
apresentado pelo responsá-
vel técnico, Giovanni Chagas

ESTAÇÃO 02

     Gramíneas perenes  e 
anuais, apresentada  pelo 
professor Magno Candido 
da UFC

Das 18 espécies, seis (6) já se adaptaram mais as condições do semiárido: 
duas cactáceas, (orelha de elefante mexicana e miúda), sorgo ponta negra e 
sorgo Br-S 658, ( gramíneas anuais) e forrageiras massai e Quênia (gramíneas 
perenes). 

ESTAÇÃO 04

     Aplicati vo no orçamento 
forrageiro, apresentado pela 
zootecnista da Embrapa Ca-
prinos e Ovinos, Ana Clara.
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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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REGIÃO CENTRO-SUL

ACOPIARA FRANCISCO CHAGAS DE 
CARVALHO NETO  (88) 98130-9299

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 JUNHO/2019
05.06 – FRANCISCO ALMIR FRUTUOSO SEVERO - SINRURALMadalena

AOS  ANIVERSARIANTES ACIMA CITADOS OS PARABÉNS DO SISTEMA 
FAEC/SENAR/SINRURAL COM VOTOS DE SAÚDE, PAZ E PROSPERI-

DADE EXTENSIVOS A SUA FAMÍLIA.

17.06 – PEDRO MAIA ROCHA JÚNIOR - SINRURALRussas

18.06 – BERTOLDO UIAQUERÊ DE OLIVEIRA PAIVA - SINRURALCanindé
23.06 – DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER FILHO - SINRURALLavras

24.06 – ELENEIDE TORRES BRILHANTE DE OLIVEIRA - SINRURAL Barreira
25.06 – FRANCISCO WILTON FURTADO ALVEZ - SINRURAL Milagres

29.06 – PAULO ERCY ARAÚJO - SINRURAL Santana do Acaraú

88 CARAVANAS NO PECNORDESTE

     As 88 Caravanas trouxeram diversos novos parti cipantes para o 
evento, que aconteceu entre os dias 13 e 15 de junho.

Barreira Jaguaretama

Coreaú Independência

Madalena Moraújo

Morrinhos Senador Pompeu



INFORME 
SINDICAL

Sistema FAEC/SENAR-CE comemora sucesso do IV INOVO em Limoeiro 
do Norte

SINRURAL DE LIMOEIRO DO NORTE

     O Sistema FAEC/ SENAR - CE e o Sindicato Rural de Limoeiro 
do Norte comemorou o sucesso do IV INOVO - Encontro dos 
Produtores de Aves e Ovos ocorrido no dia 07 de junho, na co-
munidade de Bixopá.
     A criação de galinha caipira cresceu devido aos cursos de ca-
pacitação ofertados pelo SENAR, através do PRONATEC, seguin-
do-se outros cursos como o Negócio Certo Rural e Com Licença 
eu Vou a Luta.O Superintendente do SENAR/ CE Sérgio Oliveira 
da Silva presente ao INOVO, disse que o crescimento da ati vi-

dade da avicultura vem dando certo ali devido a boa gestão da 
propriedade e anunciou a implantação de uma turma do Pro-
grama de Assistência e Gerencial - ATeG na cadeia da Avicultura.
     O presidente do SINRURAL de Limoeiro do Norte, Luis Mendes 
comemorou os bons resultados da avicultura em várias comu-
nidades transformando-se num “Case de Sucesso” do SENAR/
CE. Parti ciparam ainda do evento, o vice- presidente da FAEC, 
Rodrigo Diógenes, os presidentes dos Sindicatos de Jaguaribe, 
Russas, Morada Nova e Madalena, equipes do Banco do Nor-
deste, instrutores e técnicos do SENAR, entre eles a veterinária 
Carolina Machado que coordenou os cursos do PRONATEC- SE-
NAR .
     André Siqueira, industrial do ramo de avicultura, integran-
te da Diretoria da ACEAV e Presidente do Centro Industrial do 
Ceará, também parti cipou do IV INOVO em Limoeiro do Norte 
e destacou o crescimento da criação de galinha e ovos caipira 
no Ceará, ressaltando que foi o principal tema das palestras do 
PECNORDESTE deste ano, no segmento da avicultura, o qual ele 
é coordenador. 

Programa ATeG é iniciado no município de Ubajara
SINRURAL DE UBAJARA

     No dia 18 de junho, o SINRURAL de Ubajara deu início ao 
programa ATeG do SENAR, onde deverá trabalhar com a cadeia 
da fruti cultura. Na ocasião, esteve presente o Gestor de Depar-
tamento da ATeG, Eduardo Queiroz. Durante o mês de junho, o 
técnico Gregório Júnior esteve visitando a Fazenda Japitaraca, 
enquando Williams Castro, visitou o Síti o Mata Fresca. O técni-
co em fruti cultura Antônio Diniz visitou os síti os Pitanga e Nova 
Veneza, onde são culti vados Café e Acerola orgânicos.

Inaugurada nova sede do SINRURAL do Município
SINRURAL DE CANINDÉ

12     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

     O Sindicato dos Produtores Rurais de Canindé, que tem como presidente o 
Sr.  Bertoldo Uiaquerê de Oliveira Paiva, inaugurou recentemente sua nova sede.      
Localizada na Praça Azul, no Centro de Canindé o local conta possui um amplo 
espaço, onde são disponibilizados cursos que atendem os municípios de Canindé, 
Caridade e Paramoti . Para Uiraquerê, a conquista da nova sede é moti vo de orgu-
lho para ele e para os produtores rurais da região, que poderão se aproveitar do 
espaço para adquirir novos conhecimentos.
SERVIÇO
Endereço: Rua Pompolio Cruz, 265 - Praça Azul, Centro, Canindé-CE
Telefone: (85) 9 9773-9381


