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Pronunciamento do presidente da 
FAEC e do Conselho Administrativo 
do SENAR/ CE, durante a abertura do 
AGRI PEC CARIRI.

Prezados senhoras e senhores,
A realização do 1º (primeiro) AGRI & 

PEC no Cariri é um sonho acalentado por 
todos.

O sucesso com a realização do PEC-
NORDESTE, um seminário de caráter Re-
gional, que ocorrer há 23 (vinte e três) 
anos, de forma contínua, em Fortaleza, 
sempre nos deixou inquietos face as fre-
quentes solicitações para se levar o mes-
mo modelo do evento para as 11 (onze) 
vice-presidências regionais da FAEC.

Foi a presença de uma Comitiva do 
IFCE do Crato, durante o PEC NORDESTE 
2019, que inspirou e apressou a decisão 
de criarmos os tão esperados eventos 
regionais, não podendo esquecer, e em 
público prestar os merecidos agradeci-
mentos ao apoio fundamental do presi-
dente do Sindicato dos Produtos Rurais 
do Crato,  Francisco Fernandes Ferreira, 
nosso estimado Bartô.

Hoje, estamos aqui entusiasmados pe-
los resultados preliminares do evento, 
ou seja, a casa cheia com mais de 500 
(quinhentos) produtores e estudantes 
presentes nesse primeiro dia do AGRI & 
PEC CARIRI.

É importante destacar as cadeias pro-
dutivas da apicultura, da avicultura, da 
bovinicultura de leite, da ovinocaprino-
cultura, da cotonicultura, da olericultu-
ra, da fruticultura e da mandiocultura, 
bem como o fortalecimento da Agroin-
dústria.  

É um evento de capacitação tecnológi-
ca que busca garantir o acesso ao conhe-
cimento, fortalecendo a produtividade e 
a competitividade da Agricultura e Pecu-

ária do Cariri e que, com certeza, estimu-
lará o desenvolvimento sustentável da 
Região.

É um esforço conjunto do Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas - SEBRAE/CE, do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Ceará – IFCE/CRATO e do sistema for-
mado pela Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado do Cará – FAEC / Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Rural – 
SENAR AR/CE / Sindicatos dos Produto-
res Rurais – SINRURAL.

Serão oferecidos 41 palestras técnicas, 
nas 09 (nove) cadeias produtivas predo-
minantes da Região do Cariri. Contudo, 
não podemos esquecer as 11 oficinas, 
além dos 04 (quatro) eventos paralelos 
que ocorrerão durante o AGRI & PEC CA-
RIRI.

Queremos, ainda, enfatizar o Progra-
ma Doutores do Sertão, um modelo de 
Assistência Técnica inovadora e autos-
sustentável decorrente de uma parceria 
entre o IFCE de Sobral e o Sindicato dos 
Produtores Rurais de Moraújo, que tam-
bém será apresentado neste evento. Va-
mos abraçar essa causa estendendo a 
todas as vice-presidências Regionais da 
FAEC, onde a participação dos alunos do 
IFCE será indispensável.

Finalmente pediremos a atenção de 
todos para as palavras do Coordenador 
Geral do Programa AgroNordeste, Dani-
lo Forte.  Programa este de iniciativa do 
Governo Federal / Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, 
e que está voltado para impulsionar o 
desenvolvimento econômico, social e 
sustentável do meio rural nordestino.               
Assim, também alavancar a produção 
agropecuária cearense em 37 (trinta e 
sete) municípios do Vale do Jaguaribe e 
dos sertões do Crateús e Inhamuns.  

Obrigado e um bom evento a todos
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AGRI&PEC CARIRI: MAIOR SEMINÁRIO TECNOLÓGICO 
AGROPECUÁRIO 

      Estudantes, pesquisadores, professores, produtores, técnicos 
e dirigentes de instituições e associações de produtores envol-
vendo mais de 1.000  participantes estiveram reunidos  durante 
dois dias no Seminário Tecnológico do Cariri- AGRI&PEC Cariri .  
      O evento é  fruto  de um esforço conjunto do Sistema FAEC/
SENAR / Sindicatos Rurais, SEBRAE/CE e  do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará-IFCE, foi  realizado nos 
dias 24 e 25 de outubro , no Campus do Crato-CE. A programa-
ção envolveu mais de 60 eventos, sendo 39  palestras técnicas 
em nove segmentos, duas mesas redonda, dois  workshops, 
duas visitas técnicas, um dia de campo e  13 oficinas. A abertura 
do evento contou com a presença do Secretário de Desenvol-
vimento Agrário,  Francisco De Assis Diniz, que representou o 
governador Camilo Santana, do Coordenador Geral do Progra-
ma AgroNordeste do MAPA, Danilo Forte, Deputado Federal, 
Roberto Pessoa, Presidente da FAEC, Flávio Saboya, do Diretor 
do IFECE/Crato, Joaquim  Rufino Neto e representando o Reitor 
do IFCE, José Wally Mendonça , pró-reitor de pesquisa,  pós-gra-
duação e inovação do IFCE, o Superintende Federal do MAPA 
no Ceará,  Haroldo Júnior,  Superintendente Regional do BNB, 
.Rodrigo Bourbon, dentre outras autoridades e convidados .
Os  visitantes foram  recebidos pela banda de músi-
ca do Crato e duas das mais tradicionais da cidade.
       Foi  o maior Seminário tecnológico da Região do Cariri, 
disse o Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Ceará, Flávio Saboya, que reuniu estudantes, pes-
quisadores, técnicos e produtores num total de 1.000 pessoas 
durante dois dias. “ Esperamos   ter  contribuído para um maior 
acesso ao conhecimento, fortalecendo  a competitividade dos 
setores da agricultura e pecuária e  para o desenvolvimento sus-
tentável da  Região do Cariri,disse. Na ocasião, Flávio Saboya, 
lançou o Programa “Doutores do Sertão”’. “Vamos abraçar 
esta causa do Projeto Doutores do Sertão,  apelou o presiden-
te da FAEC ,durante sua fala na  abertura do  Agripec& Cariri.  
Segundo ele, o projeto foi idealizado pelo IFCE de Sobral em 
conjunto com o Sindicato Rural de Moraújo e  visa aproveitar 
os alunos do curso de agronegócio para levar  mais informação 
ao campo, promovendo a sucessão na propriedade rural. 

FAEC  lança Programa Doutores do Sertão e IFCE o Projeto Tecnologias para o Campo
    Elder Aguiar, presidente do Sinrural  um entusiasta do programa 
apresentou as bases do “ Doutores do Sertão” , para  os participantes 
do seminário , mostrando que a população rural está envelhecendo e 
que precisa de jovens com  ideias empreendedoras para impulsionar 
as atividades. O Coordenador do AgroNordesre, Danilo Forte, anun-
ciou  que o programa vai incorporar esta iniciativa e fez uma explana-
ção detalhada dos objetivos e áreas que serão beneficiadas,especial-
mente,no  Ceará.
   Segundo o diretor-geral do Plano Agronordeste, Danilo Forte, a ini-
ciativa do Governo Federal visa integrar o agronegócio nordestino ao 
nacional. “O agro brasileiro vive um momento de crescimento, de pre-
sença no mundo inteiro, mas o Nordeste sempre foi tratado no segun-
do plano, no esquecimento, visto como um peso e não como um pro-
tagonista. Com este programa, o objetivo é aproveitar as experiências 
exitosas, alavancar as atividades agropecuárias na região e fortalecer 
novas cadeias produtivas, para que também possam se transformar em 
instrumentos de participação do Nordeste na pauta nacional”, explica.
    O Pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFCE, que 
falou em nome do Reitor Virgílio Araripe, destacou a importância do 
evento e que estudantes, pesquisadores e produtores devem estar 
sempre juntos, neste fórum especialmente  com várias palestras técni-
cas  num cenário de convergências de pensamentos , de  tecnologias 
e  de soluções para uma infinidade  de ações. Na abertura houve ainda  
o lançamento do projeto Tecnologias para o Campo, da pró-reitoria de 
extensão do IFCE. O projeto reúne cartilhas e vídeos voltados  para  o 
produtor rural .A produção técnica está disponível no site (ifce.edu.br.)
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Dirigentes do Sistema FAEC/SENAR e do 
SINRURAL participam do AGRI&PEC 

CARIRI.
O Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do 
Ceará (FEAC) Flávio Saboya, o Vice- Presidente Rodrigo Diógenes, 
o Superintendente do SENAR Sérgio Oliveira da Silva, a Diretora 
Técnica Kelly Cláudio, a coordenadora de Marketing, Maria Augusta 
Moreira, a Chefe do Departamento Sindical Nilza Luna e os seguintes 
presidentes dos sindicatos participaram do Agri&Pec Cariri: 

Eleneide Torres B. de Oliveira - Barreira /  Mário David Ferreira Dias 
– Granja / Reginaldo Rocha – Sobral /   Paulo Helder – Cascavel    /    
Paulo Ercy – Santana do Acaraú / José Ruberval – Tamboril    / Elder 
Albuquerque – Moraújo   / Cirilo Vidal – Quixeramobim/ Fausto 
Nobre – Quixadá   /   Expedido Diógenes – Jaguaretama  / Milton 
Furtado – Milagre / Alberto Albano – Amontada / José Ernando – 
Banabuiú/ José Artálio – Mauiriti/ João Ossian Dias – Morrinhos   
Willame Reis – Viçosa do Ceará / Francisco Erivando Maia – Piquet 
Carneiro/  Emerson Pinto Moreira – Coreaú/ Luiz Mendes Andrade 
– Limoeiro do Norte / Dorimedonte Texeira Ferrer Filho – Lavras da 
Mangabeira/ Francisco Danúbio – Mombaça  

    A POSIÇÃO DO IFCE   
        O  Diretor Geral do IFCE, professor Joaquim Rufino Neto 
disse que o Agri & Pec Cariri despertou positivamente toda a 
comunidade acadêmica e os resultados atingiram as   expectati-
vas , com a participação de 1.000 pessoas e o debate de temas 
da mais alta importância para um maior  desenvolvimento da 
Região . Segundo ele, a participação dos alunos  do IFCE, com 
a maioria dos trabalhos científicos no Seminário Nordestino 
de Pecuária- PECNORDESTE  realizado em junho de 2019 em 
Fortaleza, despertou a atenção  para a importância de disse-
minar novas iniciativas na Região do Cariri.  No AGRI&PEC do 
Cariri, estão envolvidos  professores do Instituto e alunos do 
curso técnico em agropecuária e até de outras áreas. A Unidade 
do Crato conta hoje com 361 estudantes do ensino técnico na 
área do agropecuária e 206 em graduação.  Oferta também o 
Curso de Zootecnia  e dois (2)  de especialização na área de 
produção animal no semiárido e manejo sustentável da irri-
gação para o desenvolvimento dos sistemas agrícolas. Conta-
bilizando todos os cursos ofertados , incluindo os da área de 
tecnologia  são cerca de mil alunos, disse o Diretor do IFCE

    PROGRAMAÇÃO TÉCNICA
     Toda a programação  técnica foi construída em conjunto 
com o  IFCE , que  utilizou sua sede como  infra estrutura e 
seus professores e pesquisadores, inclusive dos estados do 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, e da IFCE da  Paraíba, 
contando ainda, com a participação pesquisadores da EM-
BRAPA, da UFC, UECE, UVA e  de diversas secretarias esta-
duais que acumulam vasta experiência em diversos seg-
mentos, participação de empresas privadas e cooperativas.
    As palestras  técnicas  e oficinas  tiveram   inicio logo pela 
manhã do dia  24, com várias atividades em nove auditórios 
simultâneos, resultando em cerca de   60 atividades,sendo 41  
palestras ténicas-, 3 mesas redondas  e 11 oficinas, engloban-
do o debate de temas em torno de nove  (9 ) segmentos da 
cadeia produtiva do agronegócio : bovinocultura  avicultura, 
apicultura,ovinocaprinocultura,  fruticultura, mandiocultura, 
olericultura , agroindústria e cotonicultura . 
OS NÚMEROS DO AGRI&PEC  CARIRI
PARTICIPANTES:1.000 / 11 Oficinas ,  2 Workshoop e 1 missão 
Técnica  ( Missão Velha) 1 dia de campo (Barbalha)/   Caravanas de 
Produtores : 10/ 3 mesa redonda/ 1 feira de produtos/ 1 degustação 
de produtos artersanais do IFCE.  
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     O Plano de ação para o desenvolvimento do Nordeste (AgroNor-
deste)foi lançado no dia 1 de outubro em Brasilia pelo Presidente Jair 
Bolsonaro. Criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) o projeto deve alavancar produção cearense em 
cerca de 35% já no primeiro ano de atuação, de acordo com a pre-
visão do superintendente do MAPA no Estado e Líder do comite do 
AgroNordeste no Ceará, Neto Holanda. Nesta primeira etapa; previs-
ta para acontecer entre 2019 e 2020 , 37 municipios localizados no 
Vale do Jaquaribe e nos sertões de Cratéus e Inhamuns serão aten-
tidos, beneficiando mais de 4 mil pequenos e médios produtores. 
O presidente da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC), 
Flávio Saboya, destaca  que os produtores já podem se organizar 
para buscar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), bra-
ço educativo da FAEC no estado, para conseguir a inclusão no Agro-
Nordeste. 
       O Coordenador do Programa AgroNordeste , Danilo Forte insta-
lou dia 11 de outubro, o Comitê Estadual de Acompanhamento do 
AgroNordeste no Ceará,  composto por oito(8)  entidades e organi-
zações das cadeias produtivas da agropecuária. São eles represen-
tantes da  Superintendência Federal de Agricultura(MAPA),SENAR, 
SEBRAE, BNB, OCB, EMBRAPA e ANATER. A solenidade transmitida 
pelo facebook do Sistema FAEC/SENAR ocorreu no auditório do Sis-
tema em Fortaleza,  com a apresentação dos objetivos do programa 
que  visa impulsionar o desenvolvimento rural  na região Nordeste 
e vai possibilitar a alocação de R$ 5 bilhões a mais de crédito rural 
para o setor. Segundo Danilo Forte, serão instalados dois Escritórios 
Polos, um no município de Crateús atendendo a  15  municípios e 
outro, em  Limoeiro do Norte, atendendo a  22 municípios, incluindo 
a Região do Jaguaribe   que neste primeiro ano,  atenderá a demanda 
de 37 municipios.   
        O  Superintendente Federal do MAPA no Ceará, Francisco Milton 
Holanda Neto, disse que  pela primeira vez depois de 60 anos, quan-
do se instalou a Sudene, se faz um plano criado pelos nordestinos, 
com o objetivo final de fortalecer as cadeias produtivas do agrone-
gócio, envolvendo quatro importantes entes : a Embrapa, que tem 
as pesquisas, o  SENAR que tem o modelo de assistência técnica e 
gerencial , o SEBRAE que promove a competitividade e a OCB, que 
fomenta o cooperativismo . O AgroNordeste não é um programa de 
crédito e sim  um programa que veio para minimizar e até acabar 
com os gargalos do setor produtivo que são assistência técnica, fo-
mento ao cooperativismo e  comercialização, disse Milton Neto.  
        

AGRONORDESTE
LANÇAMENTO DO AGRONORDESTE NO CEARÁ 

“O AGRONORDESTE será  um dos fato-
res de diminuição das desigualdades re-
gionais, e o SENAR será responsável pela 

assistencia técnica e gerencial aos 
produtores rurais.”

Frávio Saboya, Presidente da FAEC e do 
Conselho Administrativo do SENAR/CE

OBJETIVO DO AGRONORDESTE
É um plano de ação criado pelo Governo Federal, através do  
MAPA para impulsionar o desenvolvimento na região Nor-
deste, sendo voltado para pequenos e médios produtores que 
já comercializam parte da produção , mas ainda encontram 
dificuldades para expandir o negócio e gerer mais renda e em-

prego na região .

COMO SERÁ DESENVOLVIDO
Em parceria com a CNA, SENAR, SEBRAE, OCB, BNB, BB E 

ANEEL.

TERRITÓRIOS BENEFICIADOS
12 Territórios do Nordeste  que abrangem 410 mil estabeleci-
mentos rurais, onde vive uma populaão de 1,7 milhão de pes-

soas.

No Ceará – serão 2 Territórios :  Sertão dos Inhamuns e Vale 
do Jaguaribe.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL
O sistema FAEC/SENAR vai receber 144 grupos de 30 produ-
tores cada, devendo atender em média 4.320  propetários rurais 
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Produção do agronégocio deve crescer 35% no primeiro ano

AGRONORDESTE 

O Projeto de desenvolvimento focado na Região Nordeste foi lançado dia 11 de outubro no Ceará, e  pelo 
                                                             Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, (MAPA) 

                       gera otimismo nos produtores Cearenses.

O CEARÁ NO AGRONORDESTE 

Regiões Beneficiadas no CE 

Sertão do Crateús e Inhamus
População total: 386.086
População Rural: 174.209 

Cadeia Proritárias: Apicultura e Ovinoca-
prinocultura

Municipio polo: Cratéus
 (78.812 Habitantes) 

Municipios: 
Ararendá - Aiuaba 
Cratéus - Arneiroz 

Independencia - Catarina
Ipaporanga - Parambu 

Monsenhor Tabosa - Saboeiro 
Novas Russas - Tauá 

Novo Oriente 
Quiterianópolis

Tamboril  

Vale do Jaquaribe e Quixeramobim
População total: 619.147
População rural: 249.874

Cadeias prioritárias: Bovinacultura 
leiteira; Carcinicultura; Fruticultura irriga-

da 
Município polo: Limeiro do Norte 

(56.264 Habitantes) 
22 municipios

todos os municipios das microrregiões 
baixo e médio 

Jaquaribe e da Serra do Pereiro 
Municipios da Cadeira Leiteira nas micror-

regiões Sen. Pompeu e Quixeramobim 
620 mil Habitantes

(território mais populoso do 
AGRONORDESTE

40% na zona Rural (250 mil) 

      O lançamento contou com a presença do coordenador geral Danilo Forte, coorde-
nador regional e Superintendente do MAPA/CE Francisco Milton Holanda Neto,  Secre-
tário do SDA, Di Assis Diniz, Presidente da FAEC, Flávio Saboya, Secretário executivo da 
SEDET, Silvio Carlos Ribeira, o Presidente do BNB, Romildo Rolim,  o Superintendente do 
SENAR Sérgio Oliveira, Diretor Técnico SEBRAE Alciir Porto, Deputada Estadual Fernan-
da Pessoa, Vice-Presidente da FIEC ,Carlos Prado, Presidente da Associação Brasileira 
e Cearense Criadores de camarão Cristiano Peixoto, o Diretor da Embrapa Caprinos, 
Marco Bonfim, do  representante do BB, Domício Prata,  do Vice-Presidemte da FIEC, 
Carlos Prado, Representantes de instituições SEBRAE, Banco do Brasil, EMATE(CE,) 
EMBRAPA, ADAGRI, CENTEC, diversos presidentes de Sindicatos, e produtores rurais.  
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    O Estado do Ceará será beneficiado na 
primeira etapa do Programa AgroNordeste  
2019/2020 em dois territórios :  Sertão de 
Crateús e Inhamuns e Vale do Jaguaribe, 
com ações  voltadas para o maior desenvol-
vimento e organização das cadeias produti-
vas do leite, mel, frutas, ovinos, caprinos, 
crustáceos, mandioca, feijão, tomate cebo-
la e cachaça.  Segundo o Presidente da Fe-
deração da Agricultura e Pecuária do Esta-
do do Ceará-FAEC, Flávio Viriato de Saboya 
Neto, que esteve dia primeiro de outubro 
, em Brasília, no lançamento do Programa 
, adiantou que o Sistema FAEC/SENAR-CE 
como integrante do Sistema CNA- Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do Brasil, 
deverá atuar através do Programa de Assis-
tência Técnica e Gerencial-ATeG, desenvol-
vido pelo Serviço Nacional de Apredizagem 
Rural-SENAR,  braço educativo da FAEC no 
Estado.
    Segundo Flávio Saboya o SENAR/CE  será 
responsável pela capacitação e acompa-
nhamento de 144  grupos de produtores, 
sendo cada grupo constituído por 30, tota-
lizando  4.320 produtores a serem benefi-
ciados . Atualmente, o SENAR  já  trabalha 
com 32 grupos, de 20 produtores cada, to-
talizando 640   beneficiários.  Conforme in-
formou o Presidente da CNA, João Martins 
da Silva, o Sistema CNA/SENAR vai  desti-
nar, aproximadamente, R$ 200 milhões 
para a ATeG dentro do AgroNordeste.      

   A Assistência Técnica e Gerencial sem-
pre foi uma reivindicação dos produ-
tores,  sendo  um programa inovador  
lançado pelo SENAR nacional  em 2015 
e  que já beneficia vários produtores ru-
rais em todo o país.  Aqui no Ceará, nós 
iniciamos essa ação em 2018 e já  esta-
mos beneficiando 640  produtores, em 
diversas cadeias produtivas, através de 
uma parceria com os nossos sindicatos 
rurais e parceiros , que estão lá na pon-
ta e nos ajudam na formação dos gru-
pos de acordo com a realidade de cada 
cidade ou Região, disse Flávio Saboya.
Além do acompanhamento mensal re-
alizado por técnicos habilitados e por 
supervisores do SENAR ligados à Dire-
toria Técnica, os produtores tem tam-
bém a oferta de cursos de formação 
profissional e de promoção social na 
área, dias de campo e missões técnicas.
    A produção assistida do SENAR é re-
alizada com grupos de produtores se-
lecionados e desenvolvida por metas. 
A remuneração da equipe técnica se-
gue critérios de meritocracia, ou seja, 
depende do cumprimento das metas 
de assistência técnica pactuadas, que 
devem abranger o aumento da pro-
dutividade e renda nas propriedades.

Metas específicas:

› Produtor
Capacitar para o empreendedorismo e a 

gestão do negócio
Elevar a renda e a produtividade buscan-

do eficiência e eficácia
Aumentar a rentabilidade

Estabelecer o perfil tecnológico, social e 
econômico

Elaborar o planejamento estratégico da 
propriedade

› Técnico
Propiciar acesso ao mercado de trabalho

Desenvolver a formação continuada
Remunerar por mérito (renda fixa + 

variável)

SISTEMA FAEC/SENAR-CE VAI OFERECER ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E GERENCIAL A MAIS 4 MIL PRODUTORES NO 

CEARÁ ATRAVÉS DO AGRONORDESTE

3ª ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA

É quando são feitas as recomendações 
pela equipe técnica que geram impacto 
direto em todo o sistema de produção.

4ª CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
COMPLEMENTAR

Utilizando a experiência do SENAR, os 
cursos de curta e média duração, comple-
mentam os conhecimentos trazidos pelo 
técnico de campo e auxiliam nas decisões 

tomadas pelo produtor rural.

5ª AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DE 
RESULTADOS

Conjunto de ferramentas operacionais 
e tecnológicas, desenvolvidas pelo SENAR
que apontam para o alcance do resultado 
ou sinalizam a necessidade de ajustes no 

planejamento da propriedade.

1° DIAGNÓSTICO PRODUTIVO 
INDIVIDUALIZADO

Quando são levantadas informações pro-
dutivas, ambientais, sociais e econômicas 
necessárias para estabelecer metas e um 

cronograma de ações eficazes.

2° PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Importante etapa de pactuação dos ob-
jetivos que ocorre entre o produtor rural 
e seu técnico de campo, sempre com o 

acompanhamento de um supervisor.

OS 5 PASSOS DA     
ATeG 



8     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR8     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

     Em dia com o AGROPACTO

   

   O destaque e atuação da empresa cearense Frutã 
a levou ser a convidada do 853° Seminário Quinzenal 
do Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense 
(Agropacto), que aconteceu no último dia 15 de outu-
bro, no auditório do Sistema Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado do Ceará (Faec/Senar), em For-
taleza. Na ocasião, foi representada pelo sócio, Fran-
cisco Benício Nogueira Diógenes Júnior. Ele dialogue  
sobre a trajetória da Frutã, desde o início da criação 
até a expansão para o exterior, sobre o plantio, culti-
vo e comercialização de frutas. “Contei a história da 
empresa, localizada no interior do Ceará, na cidade de 
Jaguaribe, a ideia da fábrica, do início da pequena uni-
dade, além do processo de exportação, desde quando 
foram iniciadas as ideias nos anos de 2009 e 2010”.

Nasceu em 2003 e, de lá para cá, a Frutã co-
lhe os frutos de um trabalho sério, de qualida-
de e de atenção para com consumidores, clien-
tes e colaboradores. “Não podemos deixar de 
destacar e afirmar que o nosso sucesso é em decor-
rência de cada colaborador que está conosco em todos 
estes anos. É uma equipe maravilhosa”, disse Benício.

É uma indústria alimentícia brasileira reconhecida 
nacional e internacionalmente pelo segmento sau-
dável, sustentável e sócio ambiental, que produz e 
processa fruta no semiárido nordestino e isso tem 
servido de inspiração para o setor primário de pro-
dução de fruta para que obtenha o maior desen-
volvimento do setor no Estado. A Frutã tem servido 
de exemplo para outras empresas para buscarem 
o mercado externo, além de tentar a parceria com 
instituições de pesquisa como o advento do lança-
mento do Natchup, um catchup elaborado em par-
ceria com o curso de Engenharia de Alimentos da 
Universidade Federal do Ceará (UFC) e que é 100% 
natural, feito à base de acerola, abóbora e beterraba.

De acordo com Benício, o sucesso obtido pela empre-
sa se dá, também, pela persistência e empreendedo-
rismo. “Estamos sempre focados no lançamento de 
novos produtos, além de entendermos que a capacita-
ção e uma boa consultoria são importantes para quem 
é empresário”. Segundo ele, a Frutã começou como 
uma empresa familiar, constituída por três irmãos, e 
operando desde 2003 produzindo e vendendo frutas 
na feira de Jaguaribe. Em 2007, já iniciava o processa-
mento de polpa de frutas pausterizada, tendo com o 
lema “levando mais sabor à mesa dos consumidores”. 

Em 2010, aconteceu a construção da sede fábrica em 
Jaguaribe e inauguração em 2012, numa área de 3600 

metros quadrados. Entre 2013 e 2015, a empresa 
ganhou as certificações internacionais ISO 22000, 
ISO9001, WQS 2000, além das certificações orgâni-
cas nacional, européia e americana. E, em abril de 
2015, ocorreu a primeira exportação de polpa de fru-
tas pasteurizada convencional para o mercado ale-
mão. Desde então, está exportando para quatro pa-
íses: Estados Unidos, Austrália, Caribe e Alemanha.

A meta agora é ampliar o mercado e a produção. 
Benício explicou, ainda, que a empresa tem in-
teresse em agregar mais produtos, “desde que 
atendam aos nossos padrões de alimentos saudá-
veis e produzidos com sustentabilidade”. Confor-
me disse ele, hoje, na Europa e na Oceania, não 
se aceitam produtos sem estas características. 

Em 2018, nasceu mais um grande destaque 
da empresa: o Natchup, um catchup 100% na-
tural e já reconhecido e premiado internacio-
nalmente com o Selo Innovation 2018 na Sial 
Paris – maior feira de alimentos do mundo.

CASE DE SUCESSO DO JAGUARIBE COM KATCHUP 100% NATURAL QUE 
GANHOU PRÊMIO INTERNACIONAL

Sobre a Natchup

RESPONSABILIDADE SOCIAL – Os 
idealizadores do "Natchup" acreditam que 
todos são responsáveis pela promoção da 
qualidade de vida. Por isso, este projeto 
vai além de uma inovação como produto 
alimentício, pois assumiu o compromisso 
contínuo de incentivo à pesquisa, respon-
sabilidade social e ambiental. Pensando 
nisso, ao consumir o "Natchup", além de 
desfrutar do seu sabor apaixonante, o con-
sumidor, também, tem a oportunidade de 
fazer o bem em outros aspectos, pois um 
percentual da venda deste produto é rever-
tido para a Universidade onde foi desen-
volvido e outra parte para instituições de 
responsabilidade e vulnerabilidade social.

As instituições que recebem apoio são de 
quatro áreas: sociedade protetora dos ani-
mais, crianças com câncer, idosos e pesso-
as em situação de vulnerabilidade social. 
São elas: Associação Peter Pan, Lar Torres 
de Melo, Projeto Resgate e Lar TinTin.

Projeto Doutores do Sertão tem pontapé inicial no Cariri
   Durante o Agri & Pec, foi dado o pontapé ini-
cial do projeto Doutores do Sertão no Cariri. A 
iniciativa, que foi apresentada em uma palestra 
no evento, surgiu na região norte do Ceará, fruto 
de uma parceria entre o sindicato de produtores 
rurais do município de Moraújo e o campus do 
IFCE em Sobral. No Cariri, o projeto contará com 
a participação do campus de Crato do Instituto.
    Presidente do sindicato de Moraújo, associa-
ção que faz parte da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Elder Albu-
querque explica que o Doutores do Sertão é um 
projeto de transferência de tecnologia e capaci-
tação técnica para produtores rurais: “O projeto 
tem três princípios fundamentais: difusão de co-
nhecimento acadêmico no meio rural, sucessão 
no campo e estímulo ao empreendedorismo. Os 
estudantes universitários tem todo o potencia 
para levar esse conhecimento para o campo”. 
    Um grupo de trabalho para levar à frente o pro-
jeto no Cariri foi criado durante a reunião. Dele 
fazem parte os campi do IFCE no Crato e em Ba-
turité, o presidente do sindicato de Moraújo e o 
vice-presidente da Faec, Rodrigo Diógenes. “O 
objetivo é estimular a permanência do jovem no 
campo com uma atividade atrativa que possa traz-
er as condições sociais que ele aspira Nosso papel 
será fazer essa capacitação e essa aproximação en-
tre o sertão e a academia”, como afirma o diretor-
-geral do campus de Crato, Joaquim Rufino Neto.

       A ideia é que estudantes do IFCE façam o estágio 
curricular em unidades demonstrativas, desenvolvi-
das com o apoio dos sindicatos rurais, em seu municí-
pio de origem. Dessa forma, é possível que o estudante 
capacite produtores interessados. A unidade, portan-
to, deve funcionar como um modelo a ser replicado 
nas propriedades rurais da região. O projeto contem-
pla também o alinhamento na cadeia produtiva com 
as empresas agropecuárias para escoar a produção.

 
O projeto Douto-
res do Sertão foi 
gestado no IFCE 
-Sobral e no SIN-
RURAL de Mo-

raújo, recebendo 
agora o apoio do 
AgroNordeste. 

Elder Aguiar, Presiden-
te do SINRURAL de 

Moraújo 
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José Daniel, Fundador da Com. Aliança de Paz, que abordou o 
tema: a Escola de Líderes e a Vida Saudável. No domingo houve 
a palestra de Lúcia  Negreiros, Fundadora da Com. Anuncia-me, 
que discorreu sobre a Saúde da Mulher e o Equilíbrio do Espíri-
to. Finalizando o  Seminário houve a palestra do Engo. Agrôno-
mo Rômulo Uchôa, Coordenador Técnico do Projetos Hortas 
Sociais da Prefeitura de Fortaleza, que falou sobre Alimentação 
Saudável. Ao finalizar sua palestra, foi realizada  a colheita das 
hortas da Comunidade Aliança de Paz como forma de divulgar 
e incentivar a agricultura urbana e a vida saudável. O Presidente 
do SINRURAL de Maraújo  Elder Aguiar coordenou o evento  

O I Seminário de Agricultura Urbana e Vida

SINRURAL DE 
QUIXERAMOBIM 

Fazenda Descanso em Quixe-
ramobim, na propriedade de 
Zé Maria Pimenta,  durante o 
encerramento do curso Qua-
lidade do Leite, do MAPA.  O 
curso foi realizado pelo Siste-

ma  FAEC/SENAR/SINRURAL de 
Quixueramobim

   SINRURAL DE JAGUARIBE
Encerramento do curso de Trabalhador na 

Bovinocultura de Leite-Manejo Santiná-
rio, realizado pela ATeG/ SINRURAL/SEDET 

promovido pelo programada de Assistencia 
Técnica e gerencial ATeG do SENAR/SINRU-

RAL de Jaguaribe.

AÇÃO DO SINDICATO RURAL DE 
QUIXERAMOBIM 

    Cirilo VIdal participou no mes de outubro de 
algumas reuniões importantes.  em Brasilia, onnde 
esteve com o Presidente da Federação da Agricultu-
ra da Paraíba e com o  Diretor Secretário da CNA, 

Mário Borba (Esteve reunido com o deputado federal 
,Júlio César, (PSD/PI,) em defesa do Produtor Rural 
Nordestino, O Presidente Cirilo Vidal enviou uma 
carta para o Sr Deputado Federal Gonzaga Patriota 
pedindo explicação sobre a sua atitude de acabar a 
emenda do Senador da Paraíba, Veneziano Vital do 
Rego, cancelando os recursos que iriam beneficiar 
mais de 800 mil produtores rurais. Essa iniciativa 
contraria as ações como representante na bancada 

Nordestina e esses recursos federais iriam servir pra 
ajudar no refinanciamento da divida rural, disse Cirilo

  O I Seminário de Ag-
ricultura Urbana e Vida 
Saudável foi realizado pela 
Federação da Agricultura e       
Pecuária do Ceará - FAEC 
através do SINRURAL de 
Maraújo com o apoio da 
Comunidade Aliança de 
Paz e o patrocínio do Ban-
co do Nordeste. O evento 
teve o objetivo de incenti-
var a agricultura urbana e 
a prática da vida saudável. 
Por meio do cuidado 
com o: corpo, mente e  
espírito.Os palestrantes 
convidados foram: 

SINRURAL DE 
LAVRAS 

O SINRURAL de Lavras da 
Mangabeira, que tem a fren-
te o presidente Dorimedonte 
Texeira, participou da exo-
sição de ovinos e caprinos 
- FESTLAVRAS, outros presi-
dentes de sindicatos de Auro-
ra, Mauriti e Milagres  e o en-
gennheiro agronomo, Lauro 
Ramos prestigiaram o evento, 



EM DIA COM O 
SENAR
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Em caso de dúvidas sobre o ITR fazer contato com Jucileide Nogueira 

(85) 98857-1321/3535-8021 FAEC de 8:00 às 12:00hs.

CNA e EMBRAPA VISITAM PROJETO BIOMA
 CAATINGA NO CEARÀ PARA COLHER 

RESULTADOS

   Depois de visitarem  a sede do Centro Nacional de Pesquisas 
de Caprinos e Ovinos da  EMBRAPA, em Sobral-CE, e a Fazenda 
Experimental do Projeto Bioma Caatinga, na Fazenda Triunfo, 
no município de Ibaretama-CE , os  pesquisadores do Projeto 
Biomas, iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
( Embrapa)  estiveram  no dia 17 de outubro na sede da Fe-
deração da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará , onde 
foram recebidos pelo  Presidente  Flávio Saboya, pelo vice-
-presidente Rodrigo Diógenes e pelo presidente do Sindica-
to Rural de Ibaretama e vice-presidente de administração da 
FAEC, Carlos Bezerra Filho. Segundo Claudia Mendes, coor-
denadora do Projeto Biomas na CNA,o grupo de  pesquisa-
dores tem como   objetivo  colher o máximo de informações 
para subsidiar o relatório  final do projeto. Nossa intenção é 
de que  as experiências que deram certo sejam repassadas 
aos produtores e aqui na caatinga  a árvore é um elemento 
importante que deve ser incorporado na propriedade rural 
,  disse o coordenador nacional do Projeto Biomas, Alexan-
dre Uhimann. Claudia adiantou que estão visitando todos os 
estados contemplados com o Projeto Biomas e que a ideia é 
criar um Modelo de Produção Ambiental Simplificado (PRA). 
      

      

 O  Programa Agrinho do SENAR/CE que tem  como tema este 
ano, O AGRINHO DE MÃOS DADAS COM O COOPERATIVIS-
MO, entrou  na fase final  no  mês de outubro, com a entre-
ga dos trabalhos dos concursos e o início do julgamento pe-
las duas Comissōes de Avaliação. A entrega das premiações 
dos concursos , será realizada no dia 22 de novembro, no La  
Maison Buffet, em Fortaleza , com a presença dos alunos, pro-
fessores, coordenadores , gestores e, dirigentes do Sistema 
FAEC/ SENAR e SEBRAE/ CE , patrocinadores e   autoridades.   
Foram  sete meses de ensino, em 45 municípios cearen-
ses, envolvendo 600 escolas, 5.250 professores e 72.678 
mil alunos  da 2a a 9a série do ensino fundamental . Além 
das aulas que são acompanhadas  por cartilhas ilustra-
das tendo como mascote a Aninha e o Agrinho, os alunos 
e professores participam de um concurso de prêmios em 
seis categorias : desenho, redações (3 categorias) experiên-
cia pedagógica ( professor) e município Agrinho ( gestor).   
        No final, o SENAR  promove uma solenidade com a 
presença dos alunos , professores, coordenadores mu-
nicipais, prefeitos, secretários de educação dos muni-
cípios, patrocinadores e convidados especiais para co-
municar o resultado  e fazer a entrega dos prêmios. Os 
prêmios vão de televisor  a notebook, motocicleta e bicicleta. 
Para cada  aluno premiado seu professor também recebe uma 
premiação no mesmo nível e,  na categoria Município Agrinho, 
o prêmio é  um computador, chegando o primeiro lugar a rece-
ber três computadores, que são sorteados entre as próprias es-
colas participantes.  O  trabalho foi iniciado em fevereiro deste 
ano, com a seleção dos municípios participantes e já em março, 
foi feita a capacitação dos coordenadores municipais, em For-
taleza, e na sequência, o início das aulas dentro das escolas. 
      A fase de culminância ( finalização dos  trabalhos), ocor-
reu no mês de  setembro, quando as escolas , se organi-
zaram e realizaram várias atividades envolvendo ações 
diretas com a comunidade, com o apoio dos Sindicatos Ru-
rais, em cada cidade. No mês de outubro, foi a vez da  en-
trega dos trabalhos  na sede do Sistema FAEC/ SENAR/CE.

AGRINHO  ENTREGA 
PREMIAÇŌES  DIA 22 DE NOVEMBRO

CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SENAR APROVA 
MANUTENÇÃO DO POLO DE FORTALEZA

O Conselho Administrativo do SENAR- CE esteve 
reunido  dia 18 de outubro, em sessão extraordinária, 
para debater a extinção dos Polos da Rede-ETeC em For-
taleza,  Cascavel, Quixadá e Quixeramobim  ; a alteração 
do Regimento Interno da Comisssão de Ética e a aprova-
ção da Revisão do Regulamento de Gestão de Pessoal. Na 
reunião foi aprovada a manutenção do Polo Presencial 
de Fortaleza que abrirá vagas a partir do proximo ano. 

Comissão de avaliação do concuso experiencia pedagóca e Municipio Agrinho, 
coordenada pela pedagóga do SENAR, Germana Moreira.
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MOMBAÇA FRANCISCO DANÚBIO DE ALENCAR (88) 9 9773-9977

ARACATI

BEBERIBE MARCELO MOREIRA COLAÇO (85)99681-4057

CASCAVEL PAULO HELDER DE ALENCAR 
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VICE PRESIDENTE REGIONAL: INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (UBAJARA)
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AMONTADA HUMBERTO ALBANO DE MENEZES (88) 99955.1178

ITAPIPOCA ANTÔNIO ALVES AGUIAR (85) 99991.7237

MARCO ALEXANDRE MAGNUM LEORNE 
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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
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UBAJARA INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (88) 99953.5382/ (88) 99737-1999

VIÇOSA DO CEARÁ WILLAME REIS MAPURUNGA (88) 99237.1085/ (88) 99617.1673
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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

REGIÃO CENTRO-SUL

ACOPIARA  

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

MARANGUAPE

SOLONÓPOLE

            09.10 - Emerson Pinto Moreira - SINRURAL Coreaú 

PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER CHEGA A 
ACARAPE 

No dia 26 de outubro foi realizado o sexto Evento dos PRI-
GRAMAS SAÚDE DO HOMEM E SAÚDE DA MULHER,  no 
distrito de Canta Galo, município de Acarape, solicitado 
pela presidente do SINRURAL DE BARREIRA e Vice Presi-
dente Regional FAEC, Eleneide Brilhante. Este evento  aten-
deu mais de 150 homens e mulheres do campo, com a re-
alização de exames de papanicolau, coletas de sangue para 
o exame de PSA, consulta com médicos urologistas, além 
de vacinação, testes rápidos, palestras, cabeleireiros, mani-
cures e entrega de kits saúde e beleza ao final dos eventos.
   O próximo evento será dia  8 de novem-
bro no municipio de Deputado Irapua Pinheiro. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO/2019

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

DADE EXTENSIVOS A SUA FAMÍLIA.

Outubro 2019 |     11



12     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR12     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

QUIXERAMOBIM PODERÁ SEDIAR LABORATÓRIO 
DE ANÁLISE DO LEITE PARA O NORDESTE

          Após o lançamento do Programa AGRONORDESTE no Ceará, no dia 11 último,  evoluiu  bastante a possi-
bilidade que vem sendo estudada já a algum tempo pelo  setor  produtivo do leite do Estado , para implanta-
ção de um laboratório de Análise do Leite, no município de Quixeramobim, aproveitando a estrutura já existen-
te na FATEC - Faculdade Tecnológica do Ceará/ CENTEC . Nos dias 15 a 17, dois  técnicos do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento,- MAPA, uma de Brasília, e outro do Ceará,   visitaram a estrutura da FATEC, que poderá  ser apro-
veitada , com possibilidades de atender até algumas regiões do Nordeste, já que o laboratório de Pernambuco foi fechado.
            Para o Presidente da FAEC, Flávio Saboya , as novas Instruçoēs normativas ( INS76 e 77 ) do MAPA criaram novos 
parâmetros e exigências quanto às normas de qualidade do leite na propriedade e na indústria , inclunindo também o ates-
tado de brucelose tuberculose do rebanho. Os produtores e a indústria precisam desse laboratório o mais rápido pos-
sível, disse Saboya . Segundo o  Presidente da FAEC,  que acompanhou a equipe do MAPA, e já havia solicitado essa vis-
toria técnica á Ministra da Agricultura, Tereza  Cristina, agora  nós acreditamos que  esse fato possa ser consumado , pois a 
médica veterinária que é auditora fiscal federal do MAPA, Josinete Barros de Freitas, que esteve aqui conosco  entende que 
há grandes possibilidades, dependendo apenas de uma pequena reforma do local e da compra de parte do equipamento. 
                   O prefeito de Quixeramobim, os presidentes dos Sindicatos Rurais de Quixeramobim, Cirilo Vidal ,  e de Qui-
xáda Fausto Fernandes, o Presidente do Instituto CENTEC, Silas Barros Alencar, técnicos da ADRAGI e SDA também par-
ticiparam da visita técnica a FATEC,  e foram  recebidos  pelo Diretor Francisco Jardiel Rodrigues Paixão e outros  pro-
fessores da Faculdade.   Nesse  sentido, o grupo da FAEC e do MAPA, tendo à frente o superintendente da delegacia  
federal do MAPA no Ceará, Francisco Milton Holanda Neto,  estiveram dia 16 de outubro com o Secretário de Ciência e Tec-
nologia do Estado, Inácio Arruda,  quando foi solicitado o apoio na aquisição do equipamento que fará todos os exames ne-
cessários , visando  atestar a boa qualidade do leite produzido em nosso Estado, especialmente, na Região do Sertão Central. 

OFERTA DE LEITE CRESCEU NO ESTADO  
De acordo com dados  divulgados esse semestre pelo IBGE, voltou a crescer a produção de leite no Ceará. Em 2017, 
o mercado movimentou 705,milhões de litros do produto, um acréscimo de 21,3% em relação ao período anterior.

OUTROS MOMENTOS DO AGRI&PEC CARIRI 
No encerramento do Agri&Pec Cariri, o Diretor geral do IFCE, Joaquin Rufino, 
fez um balanço dos resultados alcançados e considerou altamente positivo o 
evento que reuniu, durante dois dias, mais de 1000 participantes. O Presidente 
do SINRURAL do Crato, Bartor Fernandes, agradeceu a parceria do IFCE e dos 
Sindicatos Rurais que prestigiaram o evento. 

 O Agri & Pec foi palco, nesta quinta-feira, do lançamen-
to do projeto Tecnologias para o Campo, uma iniciativa da Di-
visão de Extensão Agro da Pró-reitoria de Extensão do IFCE. 
A ideia é disponibilizar cartilhas e vídeos sobre pesquisas
desenvolvidas pelos campi da instituição no campo da agropecuária.
        Sete áreas são contempladas pelo projeto: zootecnia, fitotecnia, ciências 
do solo, engenharia agrícola, economia e administração rural, tecnolo-
gia de alimentos e aquicultura e pesca. Segundo o professor João Paulo 
Arcelino do Rego, um dos responsáveis pela iniciativa, a acessibilidade 
para o produtor é o diferencial do Tecnologias para o Campo: “Nós fa-
zemos pesquisa aplicada. O objetivo é congregar o que é produzido pelo 
IFCE nessas grandes áreas de conhecimento em publicações técnicas 
acessíveis ao produtor, para que ele possa conhecer essas tecnologias”.

FOTOS E TEXTOS:  ALISSSA  (IFCE Assessoria de Imprensa) 

“Tecnologias para o Campo” é lançado no
 Agri & Pec”

PARTICIPANTES POR ATIVIDADE

Agroindustria - 44
Apicultura - 111
Avicultura - 23

Bovinocultura - 283
Cortes Nobres -13

Eventos Paralelos - 17
Fruticultura - 137  

Mandiocultura - 36
Agroedogia - 4
Hidroponia -5

Criação de Aves - 18
Cultivo de palma - 13. 

Oficinas: 245 
Palestrantes: 48 


