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Sistema FAEC/SENAR 

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

Pecuária do Estado Ceará - FAEC
e Presidente do Conselho Administrativo do 

SENAR-AR/CE

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
Administração Regional do Ceará – SE-

NAR AR/CE, criado com a missāo de desen-
volver ações de Formação Profissional Rural e 
de Promoção Social, voltadas para o homem do 
campo e sua familia, comemorou no dia 20 de 
abril, 27 anos de fundação no Estado do Ceará.
        Por meio de um esforço gigantesco, os 
fundadores da SENAR/CE, capitaneados pelo 
engenheiro José Ramos Torres de Melo Filho, 
então presidente da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC, con-
seguiram viabilizar as primeiras parcerias com 
as Escolas Agrotécnicas Federais do Crato e do 
Iguatu, com os Colégios Agrícolas dos municí-
pios de Pacatuba, Mombaça e Lavras da Manga-
beira, bem como a parceria com a Cooperativa 
de Trabalho e Assistência  Técnica – COCE-
PAT,  com vistas a  formação dos primeiros  ins-
trutores, sendo até hoje parceira da instiuição.
           Logo vieram novas parcerias com os Sindi-
catos dos Produtores Rurais, SEBRAE/CE, Go-
verno do Estado, Federação dos Trabalhadores 
Rurais  Agricultores e Agricultoras do Estado do 
Ceará – FETRAECE, Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais, Secretarias Municipais de Agricultu-
ra e empresas privadas para realização de uma 
programação mensal de cursos/treinamentos.
      Já no seu primeiro ano de atuação esti-
mou-se oferecer poucos treinamentos, mas as 
metas foram ultrapassadas e foram realizados 
431 eventos, com 7.154 alunos. O balanço é 
significativo, até 2019 o SENAR atendeu a 
429.771 produtores, realizando 22.054 cur-
sos, com uma carga horária de  899.858 h/a.
      Além dos cursos de Formação Profissional 
Rural - FPR e das atividades de Promoção So-
cial – PS, com uma oferta de 98 tipos de ações, o 
SENAR AR/CE oferece sozinho, ou em parceria 
com os  Sindicatos de Produtores Rurais e com 
o SEBRAE- CE, outros programas especiais, 
dentre os quais destacam-se: Empreendedor 
Rural, Sertão  Empreendedor, Negócio Certo 
Rural - NCR, Sindicato Forte, Competitivida-

de e Sustentabilidade da Atividade Leiteira .
      Em 2003, deu inicio ao Programa Agri-
nho, passando de, inicialmente, nove para 48 
municípios que hoje são atendidos, tendo be-
neficiado nesses quase 18 anos mais de três 
milhões de alunos do 2º ao 9º ano do ensino 
fundamental das escolas públicas da zona 
rural, levando educação não formal com te-
mas voltados para o interesse do campo, tra-
tando de saúde, meio ambiente, viver bem 
no semiárido,  cidadania e cooperativismo.
        Merece destaque especial a introdução 
em 2015, do Programa de Assistência Técnica 
e Gerencial- ATeG, com um modelo inovador 
baseado na produção assistida, auxiliando, 
principalmente, os produtores rurais. Nesse 
sentido, a Administração Regional do Ceará 
começou  trabalhando em  2015,  em parceria 
com o Programa Sertão Empreendedor/SE-
BRAE, no atendimento a 455 propriedades, am-
pliado posteriormente para 755 propriedades.
     Em 2020, em parceria com o Ministèrio 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 
MAPA e do Programa AgroNordeste, está 
implantando 144 turmas de 30 produtores/
cada, totalizando 4.320 beneficidos pela ATeG .
      Outra ação importante foi a implantação, 
também  em 2015, do Ensino Técnico semi-pre-
sencial, através de quatro Polos Presenciais da 
Rede e-Tec, em Fortaleza, Cascavel, Quixadá e 
Quixeramobim, com a oferta do curso Técnico 
em Agronegócio, que já  formou 222 técnicos em 
cinco turmas. Hoje,  temos também, a Faculda-
de CNA, com 200 alunos matriculados em di-
versos tipos de cursos na área do Agronegócio.
      A preocupação permanente do SENAR 
AR/CE é, portanto, a melhoria da qualida-
de de vida no meio rural e, nesse contex-
to, desenvolve ações que incentivam a pre-
servação do meio ambiente e dos meios de 
produção existentes em cada localidade, 
contribuindo com sua profissionalização, in-
tegração na sociedade, melhoria da quali-
dade de vida e pleno exercício da cidadania. 

“Parabéns aos produtores que foram 
beneficiados com a maior Escola do 

Campo.”

SENAR-CE - 27 ANOS: A MAIOR ESCOLA DO CAMPO
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ARTIGOS

O   Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-AR/
CE completa 27 anos de existência neste dia 20 de abril 

de 2020. Anos esses de experiência e dedicação que proporcio-
naram na vida do produtor e do trabalhador rural uma mu-
dança de atitude, despertando-os com ofertas de ações de For-
mação Profissional Rural, Atividades de Promoção Social, 
Ensino Técnico de Nível Médio na modalidade a distância e com 
um modelo inovador de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG.
      O SENAR-AR/CE é comprometido com sua missão de desen-
volver ações de Formação Profissional Rural e atividades de Promo-
ção Social, voltadas para o homem do campo contribuindo com sua 

profissionalização, integração na sociedade, melhoria da qualidade 
de vida e pleno exercício da cidadania. É com base nesse propósi-
to que o SENAR-AR/CE executa suas ações com zelo e seriedade, 
atendendo gratuitamente milhares de trabalhadores do meio rural. 
      Até 2019, o alcance desse trabalho social garantiu o ensino e 
aprendizagem na vida de 429.771 produtores, por meio da realização 
de 22.054 cursos. Esse resultado é motivo de orgulho e incentivo para 
que esta instituição mantenha o empenho em suas ações e continue 
com seu excelente trabalho de melhorar a vida do homem do campo. 
    O SENAR, organizacionalmente, é uma entidade de direito pri-
vado, paraestatal, mantida pela classe patronal rural, vincula-
da à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA e 
administrada por um Conselho Deliberativo tripartite. Mas ele 
é visto, por todos àqueles que são beneficiados com sua existên-
cia, como uma grande escola que leva a tecnologia das pratelei-
ras ao campo, ou a lugares remotos, de difícil acesso, com pes-
soas que necessitam do ensino prático, do “aprender fazendo”. 
                      Nos  ú lt imos 27 anos ,  o  SENAR-AR/CE mudou a 
histór ia ,  a  rea l idade de  muitas  famí l ias  do 
campo do C eará .  Parabéns  ao SENAR-AR/CE e  aos 
produtores  que merecem destaque nessa  histór ia .

SÉRGIO OLIVEIR A  DA SILVA  
Super intendente  do SENAR/ CE 

EMPREENDEDORISMO NO CAMPO, EDUCAÇÃO E SAÚDE – MARCAS
REGISTRADAS DO SENAR-AR/CE.

        Dentre as muitas ações realizadas pelo SENAR-AR/CE, já ressal-
tadas pelo nosso Presidente do Conselho Administrativo e pelo nosso 
Superintendente, fazemos questāo de assinalar a importância dos cur-
sos de Promoção Social - PS, que transformaram os nossos treinandos 
em pequenos e médios empreendedores rurais.  Foi muito gratifican-
te para todos nós ouvir depoimentos dos próprios treinandos de que
os referidos cursos transformaram suas vidas para me-
lhor, e que, em alguns casos, são hoje o sustento de suas fami-
lias. Muitos têm seu negócio regulamentado, gerando empre-
go e renda e até encorajando na abertura de novos negócios.
      Entre os cursos ofertados nessa área, citamos os de: Pães Arte-
sanais, Produção Artesanal de Frutas – Doces Caseiros, Derivados 
do Leite, Aproveitamento da Macaxeira e da Palma Forrageia, como 
os mais requisitados, e o melhor de tudo, são gratuitos, beneficiando 
mais de 22 mil pessoas.  vale lembrar também a atuação do Programa 
Agrinho, um Projeto educativo e de responsabilidade social do SE-
NAR, voltado para os alunos do 2° ao ao 9° ano do ensino fundamental. 
      Este ano, o Agrinho chega a sua maioridade no Ceará e, ao com-
pletar 18 anos de atividades, sentimos  que os resultados são signifi-
cativos, pois, além de alcançar mais de 3 milhões de alunos da zona 
rural, foi possível também transformar a vida dos atores envolvidos, 
provocando mudanças de atitudes, na forma de agir, de atuar, diante 
do nível dos trabalhos apresentados e dos questionamentos colocados.  

       Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR-AR/
CE também na linha da educação, destacamos a Aprendiza-
gem Rural, na qual o SENAR-AR/CE, juntamente com a Empre-
sa Agrícola Famosa, formou 02 turmas de Aprendizagem Rural 
na Fruticultura, beneficiando 40 jovens do município de Icapuí. 
      Trata-se de um curso de qualificação que tem por objeti-
vo contribuir para um cenário de crescente desenvolvimento no 
agronegócio, criando oportunidades de emprego aos jovens tra-
balhadores que constituem a base sobre a qual se constroem o 
presente e o futuro das empresas e da nação. Baseado nessa pers-
pectiva, o SENAR-AR/CE acredita nesta estratégia educacional 
como uma grande oportunidade para os jovens no meio rural.
         Destacamos, ainda, que em 27 anos de atuação, essas foram as 
primeiras turmas executadas pela Regional do Ceará, um fato inédito 
e de grande proporção social e educacional. Além de todas as ativida-
des citadas na área da educação, temos também o curso semipresencial 
de nível Técnico em Agronegócio, que objetiva formar profissionais
habilitados na aplicação dos procedimentos de gestão e de comer-
cialização do agronegócio, visando os diferentes segmentos e ca-
deias produtivas da agropecuária brasileira. Outra atividade que 
merece destaque são os programas voltados para a área da saúde,
recebendo uma atenção especial pelo SENAR-AR/CE, levando, por 
meio dos Programas Saúde do Homem e Saúde da Mulher, cuida-
dos com a saúde e a autoestima para o homem e a mulher do campo. 
  Para nós, que estamos na linha de frente da Direto-
ria Técnica do SENAR, é gratificante e motivo de orgu-
lho poder contribuir com fortalecimento desta importante 
Instituição, que, há 27 anos, trabalha incansavelmente  pelo engran-
decimento e qualidade de vida do homem e da mulher do campo.

Ana Kelly Cláudio Gonçalves
Diretora Técnica do SENAR/CE

SENAR 27 ANOS
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SENAR COMEMORA 27 ANOS COM ATENDIMENTO 
A 430 MIL PRODUTORES CEARENSES

Entidade promove o campo e empreendedorismo rural

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR comemorou 
no dia 20 , vinte e sete anos(27)  de atuação no Estado do Ceará. 

O SENAR  é uma entidade  que promove educação, saúde e empre-
endedorismo no campo, administrada pela Confederação Nacional 
da Agricultura e Pecuária do Brasil- CNA ,iniciando  suas ativida-
des no Ceará em 1993 , sendo o braço educativo da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará- FAEC. Sua  missāo é  a 
oferta  de cursos de formação profissional rural - FPR e de  atividades 
de promoção social- PS, que mais tarde foi se espandindo para ou-
tras açōes, como assistência técnica e gerencial, hoje seu carro-chefe. 
       Para o Presidente do Sistema FAEC/ SENAR, Flávio Saboya o  
balanço do trabalho do SENAR é significativo, e até 2019,  atendeu 
a 429.771 produtores cearenses,  realizando 22.054 cursos, com uma 
carga horária de  899.858 horas-aulas. O Senar, oferece uma varie-
dade de cursos, de tratorista a produtor de flores, de  frutas,bovi-
nocultura, caprinovinocultura,  levando informações e  tecnolo-
gias que  transformaram o perfil  da produçāo e da produtividade 
no campo,  dado assim uma  grande contribuiçâo no desenvolvi-
mento da Agropecuária em nosso Estado, ressalta Flavio Saboya .
     Ele faz questāo de  lembrar que,  o engenheiro José Ra-
mos Torres de Melo Filho,  entāo presidente da FAEC,  foi 
quem esteve à frente do trabalho de implantaçāo do SENAR 
no Ceará que inicialmente contou com o apoio do exèrcito. 
    Em 2003, deu inicio ao Programa Agrinho em 9 municí-
pios,  que hoje atende a 48 municípios e já beneficiou em 18 

anos, mais de 3 milhoes  de alunos do 2º ao 9º ano , das esco-
las públicas da zona rural, levando educação não formal em te-
mas voltados para o interesse do campo, como Saúde, Meio Am-
biente, Viver Bem no Semiárido,Cidadania e Cooperativismo.
      Merece destaque especial a introdução em 2015, do Programa de 
Assistência  Técnica e Gerencial- ATeG , com um modelo inovador 
baseado na produção assistida auxiliando, principalmente, os médios 
e pequenos produtores rurais. . A partir deste ano de 2020,  em parce-
ria com o Ministèrio da Agricultura- MAPA e com o Programa  Agro-
Nordeste , está implantando 144 turmas de 30 produtores/cada, totali-
zando 4.320 beneficiários pela ATeG , em diversas cadeias produtivas.
       Outra ação importante foi a implantação também  em 2015, 
do Ensino Técnico semi-presencial, através de quatro Po-
los Presenciais da Rede e-Tec em Fortaleza, Cascavel, Quixa-
dá e Quixeramobim, com a oferta do curso Técnico em Agro-
negócio, que já  formou 222 Tècnicos., em cinco turmas . Em 
Agosto de 2018, iniciou em Fortaleza um Polo  da Faculdade 
CNA,  oferecendo diversos tipos de cursos nas àreas de atuação. 

OS NÚMEROS DO SENAR EM 27 ANOS 
429.771 produtores atendidos    

22.054 cursos realizados 
899.858 horas-aulas
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 O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é uma en-
tidade privada, e administrada pela Confederação Na-
cional da Agricultura – CNA, com sede em Brasília.
  O SENAR Administração Regional do Ceará foi instala-
do no dia 20 de abril de 1993 e está vinculado à Federa-
ção da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC.
É um órgão de ação descentralizada, com ações de Formação Pro-
fissional Rural – FPR e de Promoção Social – PS, atuando direta-
mente ou em parceria com diversas instituições públicas e privadas.
      Desenvolver ações de Formação Profissional Rural e ativida-
des de Promoção Social, voltadas para o homem do campo con-
tribuindo com sua profissionalização, integração na sociedade, 
melhoria da qualidade de vida e pleno exercício da cidadania.
      A preocupação permanente do SENAR é, portanto, a me-
lhoria da qualidade de vida no meio rural e neste contex-
to, desenvolve ações que incentivam a preservação do am-
biente e dos meios de produção existentes em cada localidade.

Metodologia

A Metodologia de ensino do SENAR baseia-se em três prin-
cípios básicos: O Ensinar a Fazer Fazendo / O Aprender a Fa-
zer Fazendo / A Construção de um novo Conhecimento
 Os dois primeiros exprimem o caráter prático das ações e ativida-
des, onde o evento transforma-se numa seqüência de demonstrações 
planejadas. O último exprime a essência do MÉTODO PARTICI-
PATIVO, onde o ensino é centrado na participação ativa de quem 
aprende. A aprendizagem realiza-se mediante a ação do educando.

 PRINCIPAIS PROGRAMAS OFERTADOS 

Programa de Formação Profissional -FPR (mais de 90 profissões)
Programa de Promoção Social -PS ( cerca de 30 opções)

AGRINHO 
ATeG -Assistência Técnica e Gerencial

Saúde do Homem e da Mulher 
Inclusão Digital

Programas Especiais: Negócio  Certo Rural /Empreendedor  Rural / 
Sertão Empreendedor

CNA Jovem
Sindicato Forte

Curso de formação de Técnico em Agronegócio
Faculdade CNA 

    Atualmente, os cursos de maior procura são, por ordem, bovi-
nocultura de leite, avicultura e, em terceiro lugar, a olericultura. O 
SENAR atua, também, nas áreas de apicultura, caprinovinocultu-
ra, suinocultura, aquicultura e pesca equinocultura, dentre outras

CONHECENDO O SENAR

   O engenheiro José Ramos Tor-
res de Melo Filho,  entāo presi-
dente da FAEC , foi quem esteve 
a frente do trabalho de implanta-
çāo do SENAR, no Ceará com o 
apoio de alguns abenegados fun-
dadores,  ressaltou  a importân-
cia do Senar, destacando que foi 
uma honra ter sido o responsá-
vel por esta grande cruzada que 
contou inicialmente com o apoio 
do exército em muitos cursos.  
     Torres de Melo disse que o SE-
NAR tem feito ao logo desse tem-
po  um  trabalho  extraordinário 

com o  foco na promocão do de-
sesenvolvimento rural através da 
capacitação do homem e de sua 
familia, trazendo beneficios na 
produção e produtividade. “ Faço 
apenas um apelo, que nós não 
nos conformemos com o.l ní-
vel que já chegamos, pois novos 
desafios estão surgindo, como 
o desenvolvimento tecnológico 
e chegada das águas provenien-
tes da transposição do rio São 
Francisco, disse Torres de Melo.
      Ele afirmou que o trabalho 
com foco na promoção do desen-
volvimento da produção rural é 
essencial para o engrandecimen-
to  do campo. “Faço apenas um 
apelo, que nós não nos confor-
memos com o nível que já chega-
mos”, lembrando os impactos e 
novos desafios que estão surgin-
do, como o desenvolvimento tec-
nológico e a chegada das águas 
provenientes da transposição 
do rio São Francisco no Ceará. 

COM A PALAVRA TORRES  DE MELO:
O IMPLANTADOR DO SENAR NO CEARÁ

Meu povo me escute bem
Pois eu quero lhes contar
A respeito de uma Instituição
Que tem no meu Ceará
Mas não só tem lá não
Tem em todo lugar
Desse Brasil Rural de Meu Deus
Pra muita Gente Ensinar
Aprendi que o SENAR
É o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural
Que leva ao homem e a mulher do Campo
Um sabe necessário e sem igual
Ele faz a Formação Profissional
Do homem e da mulher rural
E também alcança suas famílias
Com a Promoção Social
Presta aos produtores do Ceará e do Brasil
A Assistência Técnica e Gerencial
Uma Metodologia Própria que nasceu
Para alcançar todo território Nacional
No Senar do Ceará temos o Programa 
Agrinho
Que ensina a milhares de crianças
Temas da maior Relevância
Que as capacitam e despertam nutrido a 
esperança
São mais de cinco mil professores, Diretores
E Coordenadores de centenas de escolas 
rurais
Na terra da luz se faz, presente em 45 
municípios
Sempre firmado em parcerias leais
Tem o Programa Saúde do Homem e da 

Mulher,
Que vai do Litoral ao meu Sertão
Do Cariri a Serra Grande
Levando a bendita Prevenção.
Pro sertanejo cuidar da sua próstata
E a sua florzinha fazer o Papa Nicolau
E eles seguirem sadios e produzindo
Vivendo uma vida normal
O SENAR faz também com muito zelo
A orientação dos profissionais da contabi-
lidade
De produtores rurais, pessoas física e 
jurídica,
Na Previdência Rural e suas especificidades
Orienta como devem todos estes proce-
derem
Para recolherem direitinho à Previdência e 
ao SENAR
E assim possibilitar cumprir a missão deste 
Serviço
Que forma, promove e assiste com esmero 
exemplar
Mas tenho andado muito triste,
Com uma tal MP 932 e o que ela pôde 
causar
De uma lapada só levou cinqüenta por 
cento
Dos recursos do SENAR
Minha gente é hora de reagir
Para o SENAR proteger
Sensibilizando aqueles que tudo podem 
fazer
Pois sem a Maior Escola da Terra como 
iremos Aprender?

SERVIDORA IVONIZA HOLANDA COMPÕE POEMA 
PARA O SENAR

Solenidade comemorativa dos 25 anos do SENAR/CE
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O QUE ELES PENSAM?

“O programa AGRINHO nos ajudou a cooperar, trouxe a cidadania e viver bem em nosso ambiente social”. 
Joaquim neto – Aluno do programa AGRINHO – Barreira 

“O programa AGRINHO tem transformado a vida dos meus alunos trazendo aprendizagem e disciplina, e com essa 
transformação trazemos uma melhora a comunidade” 

Marcos Luiz – Professor do programa AGRINHO – Barreirinha

“O Senar faz uma revolução ao estado do Ceará principalmente para o meio rural, através do programa AGRINHO”.
Glória Maria – Coordenadora do programa AGRINHO – Barreira

“Nós, da zona rural, somos agraciados há 18 anos com esse programa aqui no Ceará e temos visto várias atividades e 
ações significativas que esse programa nos traz “.

Luci Oliveira – Coordenadora do Programa AGRINHO – Quixeré

 LIMOEIRO DO NORTE 

“Nós fazemos parte do programa AGRINHO que tem desenvolvido uma desenvoltura muito importante com a escola, 
alunos e pais”

Roseno Gomes (Professor) 

Faço parte de um grupo de 20 agricultores e apicultores onde temos um apoio da ATeG, com esse acompanhamento 
junto com o SENAR, meu conhecimento sobre apicultura só cresce”

Antoinieta – Produtora – Russas

“O SENAR traz além do conhecimento, ele traz benefícios e oportunidade, e nós, produtores, precisamos desse conheci-
mento para melhoria de produção e bem-estar para todos.”

Adelange – Produtora – Russas

PRODUTORES, INSTRUTORES , ALUNOS E PROFESSORES 
DESTACAM ATUAÇÃO DO SENAR NO CEARÁ 
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O QUE ELES PENSAM?
“Projetos como o AGRINHO, são incríveis e ajudam com a interação da escola e família”.

Gabriel (Professor) 

“As atividades extracurriculares despertam o interesse dos alunos, e acaba tornando o AGRINHO um projeto sério e 
acima de tudo social”.

Paulo Drago (Professor) 

“O SENAR é parceiro dos pais, e sempre ajudou na balança do setor primário”
João, agente instrutor.

“Nós precisamos de recursos para produzir no campo, principalmente nesse momento, por isso, o senar não pode 
parar”

Produtores rurais

“O SENAR é muito importante, para nós, produtores rurais, e até para o Nordeste, com o sistema ativo conseguimos se 
especializar na produção de pães e melhorar a renda”

Fernanda – Produtora rural – Senador Pompeu 

“A apicultura de Catunda teve um grande crescimento com a ajuda do Sistema SENAR”
João Paulo, Apicultor, Catunda

“O SENAR tem como missão proporcionar formação profissional rural e a promoção do trabalhador e sua família”. 
Iuri Micael – Estudante – Jaguaribe 

“O programa AGRINHO foi muito produtivo para todos os jovens da região, pois trouxe temas que ainda não foram 
discutidos no meio Rural”

Ana Paula - Professora – Lagoa Grande 

“O SENAR traz novas tecnologias para diversas produções do campo e a capacitação do pequeno produtor com muita 
inovação”

Edivaldo Rodrigues – Produtor – Quixadá

“O programa AGRINHO incentiva a criatividade das crianças nas escolas com o objetivo de levar informação, saúde e 
segurança para a área rural.”

Gisele Cristina – Estudante – Jaguaribe
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O QUE ELES PENSAM?
“Seja na área profissionalizante ou assistência técnica rural, o sistema proporciona geração de renda para a família, 

gerando empregos e melhorias para a economia do país.”
Eunice Santos – Produtora – Bela Cruz 

“O programa AGRINHO desenvolve o cooperativismo além da comunidade escolar, mostrando um desenvolvimento 
entre os jovens.”

Maria Giovani – Agente de saúde – Jaguaribe

“O SENAR nós proporcionou, com o programa AGRINHO, uma oportunidade de adquirir mais conhecimento, educa-
ção e cooperativismo para todos do meio rural, principalmente para as crianças e jovens.”

Dara Dayane – Professora – São João do Jaguaribe

“As formações do SENAR são vitais para as famílias rurais, trazendo uma renda extra que aquela comunidade rural 
precisa.”

Consela Rocha – Produtora – Gado Prado 

“O programa AGRINHO é muito importante para nossa aprendizagem no meio rural, trazendo prêmios e oportuni-
dade para mostrar o desempenho dos alunos com os temas abordados.”

Yasmin Gomes – Estudante – São João Jaguaribe 

“Há 27 anos, O SENAR leva para escolas rurais, os primeiros passos de uma agricultura sustentável, e com o programa 
AGRINHO, ele prioriza a educação e conhecimento para as escolas da região”.

Gabriel Victor – Estudante – São João do Jaguaribe 

“O programa AGRINHO traz para as escolas, conhecimentos sobre o meio ambiente e cooperativismo, dando a opor-
tunidade de crianças e adolescentes a pensar diferente daquele meio que estão acostumadas.”

Luciana – Diretora – Barreira

“Através dessas tecnologias de formação, o SENAR vem melhorando a cada dia, a capacitação e produção do pequeno 
produtor.”

Romeiro Almeida – Instrutor – Quixadá
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O QUE ELES PENSAM?
“O programa AGRINHO mobiliza todos os envolvidos sendo os alunos ou comunidade rural e família”

Adila Oliveira – Professor – Limoeiro do Norte

“Graças ao curso do SENAR tive o privilégio de conseguir me especializar e gerar renda conseguindo 
emprego”

Emanuel Cadu – Produtor – Quixadá

“Com a assistência do SENAR, minha produção de mel aumentou e com esse avanço, me fez acreditar que o 
pequeno agricultor pode crescer com a ajuda do Sistema S”

Valdeir Oliveira – Produtor – Beberibe 

“O SENAR mudou vidas, realizou sonhos e capacitaram milhares de brasileiros pelo meio rurais.”
Paulo Garcia – Produtor – Cascavel 

“Com o SENAR aprendi várias formas de renda e os seus cursos facilitaram toda a capacitação da nossa co-
munidade.”

Elois – Produtor – Alcantrara

“Com os programas sociais do AGRINHO, nós, pequenos produtores, adquirimos conhecimento e capacitação para 
toda a produção.”

Osmarilda Holanda  - Produtora – Quixeré 

“O SENAR foi fundamental para meu crescimento acadêmico, pois tive a oportunidade ter práticas de produção rural 
totalmente gratuita mas de ótima qualidade”

Vinicius – Técnico – Minas Gerais
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SINRURAL DE UBAJARA DOA 500 KG DE ALIMENTOS AS 
FAMÍLIAS CARENTES

O Sindicato Rural de Ubajara- CE, sensível a situ-
ação das famílias carentes da periferia do Muni-

cípio, distribuiu 500 kg de alimentos não perecíveis 
em forma de cestas básicas agora no período a páscoa.
            Em uma outra ação , foi feita a capta-
ção de frutas e hortaliças do excedente da pro-
dução agrícola de vários produtores, articulada 
pelo prefeito municipal de Ubajara, René Vascon-
celos  com o apoio do Sindicato Rural de Ubajara.
        O presidente do Sinrural de Ubajara, e vice- pre-
sidente regional da FAEC na Ibiapaba, Inácio Paren-
te disse que a campanha é permanente e visa ajudar 
as famílias em estado de vulnerabilidade alimentar 
no enfrentamento da crise gerada pela Covid-19.

PROJETO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DO AGRINHO DO 
CEARÁ TEM ADESÃO DE VÁRIOS ESTADOS

             

                

             O projeto 1,2,3  Era uma Vez, Histórias com o Agri-
nho, criado pela coordenação municipal do Programa 
Agrinho no município de Quixeré-Ceará, já conta com a 
adesão de contadores de história de vários estados brasi-
leiros, entre eles , São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia 
, Paraná, Rio Grande do Sul e do próprio Estado do Ceará. 
    A informação é da professora Luci Oli-
veira, que coordena o Programa Agrinho,
um projeto de responsabilidade social do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural- SENAR -Administra-
ção do Ceará., que   é executado  em parceria com o 

município. Ela explica que este  projeto objetiva levar 
encantamento e magia a todas  as crianças do municí-
pio de Quixeré. Por isso mobilizamos uma grande rede 
de contadores de histórias pelo Brasil e vamos toda  
postar uma história exclusivamente dedicada às crian-
ças do programa Agrinho deste Município, disse Luci
Além deste projeto , a coordenação do município de Qui-
xeré criou a TV Agrinho , que através do canal do youtu-
be, está transmitindo as contrações de história, avisos e 
notícias aos alunos e professores, neste período da pan-
demia do  Coronavírus, quando as aulas foram suspensas. 
                Segundo Luci Oliveira, a primeira história foi sobre o 
coronavírus ” O escudo protetor contra o Rei Vírus ” , e a 
partir daí, surgiram novas iniciativas de contação de his-
tórias, que está ganhando o Brasil.Isso para nós que  somos 
de uma pequena cidade do Ceará é muito gratificante. 
        Ela disse que o programa Agrinho tem a capa-
cidade de desenvolver múltiplas atividades, pois além 
de levar educação através de um tema,  promove con-
cursos de redação e desenho premiando alunos, pro-
fessores e coordenadores, dai o sucesso  do progra-
ma. Este ano, o tema em estudo é o cooperativismo.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL

REGIÃO DE MACIÇO DE BATURITÉ
VICE - PRESIDENTE REGIONAL: ELENEIDE TORRES BRILHANTE DE OLIVEIRA (BARREIRA)

 Municipio              Presidente                 Fone 
ARACOIABA 

BARREIRA 

BATURITÉ 

CAUCAIA 
CANIDÉ 

MARANGUAPE 

Mateus Nunes Diogénes

Eleneide Torres Brilhante  

Jose Luis Almeida Correia

Ricardo Bezerra Nunes 
Bertoldo U. Oliveira Paiva

(85) 99763.4343

(85) 99174.7667

(85) 99242.1232

(85) 99812.7656

(85) 99280.7681

 Municipio              Presidente                 Fone 
ARACATI 

BEBERIBE

CASCAVEL 

HORIZONTE 

Rodrigo Diógenes Pinheiro

Paulo Helder de Alencar 

Francisco José de Sousa 

(85) 99107.4645/ 
99137.3393

(85) 99981.4357/ 
9919.1155

(85) 98761.0273/ 

AMONTADA 

ITAPIPOCA 

MARCO

MORRINHOS 

TRAIRI 

Humberto A. de Menezes 

Antonio Alves Aguiar 

Alexandre M. Leorne Pontes

João Ossian Dias 

Antonio C. Pinheiro 
Andrade Filho

(88) 99955.1178

(85) 99991.7237

(88) 99637.0304

(88) 99951.9758

(85) 99991.5445

 Municipio              Presidente                 Fone 
COREAÚ

GRANJA 

MASSAPÊ

MORAÚJO 

SANTANA DO 
ACARAÚ 

SOBRAL 

Emerson Pinto Moreira

Mário David Ferreira Dias

José Tupinambá V. Junior

Elder A. Aguiar 

Paulo Ercy Araújo 

Francisco R. Rocha Filho  

(88)99405.7000
(88) 99993.4447/
(88)99217.7649
(88)99955.6915/
(88)99293.5366
(85)99202.3797/
(85)98794.5384

(85) 99988.6194

(88) 99447.2784

 Municipio              Presidente                 Fone 
GUARACIABA DO 
NORTE 

IBIAPINA

UBAJARA 

VIÇOSA DO 
CEARÁ 

Inácio de Carvalho Parente

Willame Reis Mapurunga 

(88)99953.5382

(88)99617.2673

VICE PRESIDENTE REGIONAL: CIRILO VIDAL PESSOA (QUIXERAMOBIM)

REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL

 Municipio              Presidente                 Fone 
BANABUIÚ

IBARETAMA

MADALENA

MOMBAÇA

QUIXADÁ

QUIXERAMOBIM

SENADOR 
POMPEU

José Ernado de Oliveira 

Carlos Bezerra Filho 

Francisco Almir F. Severo

Francisco Danúbio 

Fco. Fausto N. Fernandes

Cirilo Vidal Pessoa 

Josiel Barreto da Silva 

(85) 99965.0181

(85) 99198.9826

(88) 99493.2726

(88) 99773.9977

(88) 99614.0495

(88) 99971.1489

(85) 99986.4789

VICE - PRESIDENTE REGIONAL: LUIZ MENDES ANDRADE DE SOUSA (LIMOEIRO DO NORTE)

REGIÃO DO BAIXO JAGUARIBE

 Municipio              Presidente                 Fone 
LIMOEIRO DO 
NORTE 

MORADA NOVA

RUSSAS

TABULEIRO DO 
NORTE 

Luiz Mendes Andrade de 
Sousa

Fco Eduardo B. de Lima 

Pedro Maia Rocha Júnior 

(88) 99958.8000

(88) 99736.8919 / 
99215.1022

(88) 99863.2306

REGIÃO CENTRO-SUL
 Municipio              Presidente                 Fone 
ACOPIARA 

CEDRO

IGUATU 

PIQUET  
CARNEIRO

José Ferreira Lima 

José Queiroz Magalhães

Francisco Erivando Maia

(88) 99949.2827/ (88) 
35640155

(88) 98872.0315

(88) 99859.1737

VICE - PRESIDENTE REGIONAL: MOACIR GOMES DE SOUSA (INDEPENDÊNCIA)

REGIÃO DO SERTÃO DOS INHAMUNS

 Municipio              Presidente                 Fone 
CRATEÚS 

INDEPENDÊNCIA

MONSENHOR 
TABOSA

NOVA RUSSAS

TAMBORIL 

TAUÁ 

Antonio Narcélio de O. 

Moacir Gomes de Sousa 

Fco das Chagas Frota 
Almeida

Eugenio Mendes Martins 

José Rubenval S. da Silva 

José G. Feitosa 

(85) 99616.9442 /(88) 
992914881
(88) 99962.1784/
996938150

(85) 99965.3125

(85) 99915.5745/ (88) 
3672.1231

(88) 99200.3494/ 
99677.4677

(85)  99981-1699

REGIÃO DO CARIRI
 Municipio              Presidente                 Fone 
AURORA 

CRATO 

LAVRAS DA 
MANGA BEIRA 

MAURITI 

MILAGRES

José Maria R. de Macedo 

Francisco F. Ferreira 

Dorimedonte Texeira Ferrer
 Filho 

José Artálio Barroso Leite 

Francisco Wilton F. Alves

(88) 99729.6508

(88) 99969.6011

(88) 99649.1944 / 
99414.8121

(88) 99904.6805 

(88) 99999.1562/ 
99434.0058 

REGIÃO DO LITORAL LESTE
VICE - PRESIDENTE REGIONAL: LUIZ HILDEMAR COLAÇO (BEBERIBE)

 Municipio              Presidente                 Fone 

REGIÃO DO LITORAL OESTE
VICE - PRESIDENTE REGIONAL: JOÃO OSSIAN DIAS (MORRINHOS)

REGIÃO NORTE
VICE - PRESIDENTE REGIONAL: EMERSON PINTO MOREIRA (COREAÚ)

REGIÃO DA IBIAPABA
VICE - PRESIDENTE REGIONAL: INÁCIO DE CARVALHO PARENTE (UBAJARA)

REGIÃO CENTRO-SUL

REGIÃO DO MÉDIO JAGUARIBE
 Municipio              Presidente                 Fone 
JAGUARETAMA

JAGUARIBE 

SOLONÓPLE 

Expedito Diógenes Filho

Antonio Carlos Freitas 

(88) 99613.6404/ 
98113.8922
(88) 99742.0403

VICE PRESIDENTE REGIONAL: EXPEDITO DIÓGENES FILHO (JAGUARETAMA)

PRESIDENTES DE SINDICATOS RURAIS E VICE-PRESIDENTES  REGIONAIS DA FAEC

FRANCISCO 
ERIVANDO MAIA 

-18.04 
PIQUET 

CARNEIRO



12     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

ANA PRORROGA ATÉ DEZEMBRO OUTOR-
GAS DE DIREITO DE USO DE RECURSOS 

HÍDRICOS

PANDEMIA CORONAVIRUS : GOVERNO ANUN-
CIA MEDIDAS PARA AJUDAR PRODUTORES  

               O governo federal anunciou um pacote de medidas econô-
micas para minimizar as dificuldades do setor agropecuário, sobre-
tudo os produtores rurais, devido à pandemia do Novo Coronaví-
rus (Covid-19) e, também, aos impactos ocasionados pela estiagem.
 As medidas foram aprovadas pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN) no dia 8 de abril. O Ministério da Econo-
mia e o Banco Central atenderam às reivindicações fei-
tas pela ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) em socorro aos produtores rurais prejudicados.
          Entre as medidas adotadas  destaca-se a prorrogação das amor-
tizações de financiamentos de custeio e de investimentos, vencidas e 
não pagas e vincendas até 15 de agosto de 2020, às taxas de juros origi-
nais da operação. Em apoio às cooperativas, agroindústrias e cerealis-
tas foi autorizado o financiamento para estocagem e comercialização 
(FGPP) com recursos do crédito rural, com limite de R$ 65 milhões 
por beneficiário. Para as cooperativas de agricultores familiares, a taxa 
de juros será de 6% ao ano, e de 8% ao ano para as demais empresas. 
    O prazo para pagamento será de 240 dias e o perío-
do para contratação se encerra em 30 de junho de 2020.
     “Essas medidas vão permitir que os agricultores tenham 
mais prazos e liquidez para honrar com os seus compromis-
sos financeiros e tranquilidade suficiente para auxiliá-los em 
suas tomadas de decisões”, disse a Ministra Tereza Cristina.
        Da mesma forma, foi também criada uma linha espe-
cial de crédito para médios agricultores enquadrados no Pro-
namp que se dedicam à produção de flores, hortifrútis, lei-
te, aquicultura e pesca. As taxas de juros são de 6% a.a., com 
prazo para pagamento de três anos, incluído um de carência. 
         O médio produtor terá limite de R$ 40 mil. As contratações 
ao amparo dessas linhas se estendem até 30 de junho de 2020.

Informações Assessoria de Comunicaçāo do BNB 

       A Agência Nacional de Águas prorroga vigência de um total 
de 166 outorgas, outorgas preventivas e Declarações de Reser-
va de Disponibilidade Hídrica (DRDH) até 31 de dezembro de 
2020. Medida busca minimizar impactos econômicos nos seto-
res produtivos,  inclusive para 77 áreas para aquicultura outorga-
das para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) a serem licitadas em reservatórios no Centro-Oeste, Nor-
deste, Sudeste e Sul. A prorrogação definida pela Agência Nacio-
nal de Águas constará da Resolução nº 21/2020 prevista para ser 
publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 28 de abril.
    A ANA decidiu pela prorrogação, já que os usuários de água 
para irrigação, indústria, pecuária, mineração, aquicultura, sa-
neamento e outras atividades podem não conseguir cumprir 
com os prazos das condicionantes de suas outorgas por conta 
das restrições de locomoção provocadas pela pandemia do CO-
VID-19. O prazo de 20 de março a 30 de dezembro é similar ao 
definido no Decreto nº 10.315/2020, que prorrogou a vigência 
de convênios, contratos de repasse e outros instrumentos legais.


