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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

Tendo em vista  a necessidade de 
promover a recuperaçāo e  a pre-

servaçāo da atividade produtiva dos 
agricultores nordestinos abalados com 
a pandemia do COVID-19 e  a insatis-
façāo dos produtores rurais do Nordes-
te com relaçāo a algumas das  medidas 
anunciadas pelo governo federal, os 
Presidentes de Federações de Agricul-
tura e Pecuária do Nordeste, lideraram 
um Movimento que foi imediatamente 
abraçado  pelo Cooordenador da Co-
missāo Nordeste junto a CNA e coor-
denador do Comitê Executivo para o 
Desenvolvimento da Regiāo Nordes-
te Deputado federal, Júlio César (PI). 
     A proposta que partiu da Federaçāo 
da Agricultura e Pecuària do Estado do 
Ceará, foi provocada pelos vice- pre-
sidentes regionais da FAEC, discutida 
e aprovada em reuniāo virtual realiza-
da no ultimo dia 26 de maioentre  os 
presidentes de federações do Nordeste,  
que depois de alinhar alguns pontos, foi  
submetida à apresciaçāo do Conselho de 
Representantes da CNA, que é compos-
to por representantes das 27 federações.  
          A nossa visāo é de que o Nordeste 
continua a necessitar de um tratamento 
diferenciado , por isso, a nova Resoluçāo 
que estamos propondo engloba basica-
mente duas ações: linha de crédito es-
pecial e renegociaçāo de dîvidas rurais.                      
     Sobre a linha de crédito especial, a 
mesma seria custeada com recursos do 
Fundo Constitucional de Financiamen-

to do Nordeste (FNE), e estabelece en-
cargos financeiros , prazos, limites,  fina-
lidades e demais condições, destinado 
a atender ao setor produtivo rural nos 
municipios localizados na área de atua-
çāo da SUDENE, em  situaçâo de emer-
gência, ou estado de calamidade públi-
ca reconhecidos pelo Poder Executivo, 
tendo  como beneficiàrios: pessoas físi-
cas e  jurídicas , incluindo Cooperativas.  
          Entre as finalidades estāo capi-
tal de giro isolado de até R$ 100.000,00 
(cem mil reais) por beneficiário e  in-
vestimento, inclusive  capital de giro as-
sociado ao investimento limitado a um 
terço da operaçāo de até R$200.000,00 
(duzentos mil) por beneficiário. 
      O prazo de adesāo será de 180 
dias após a publicaçāo da Resoluçāo 
e o prazo de formalizaçāo pelo agen-
te financeiro será também de 180  
dias, após a finalização da adesāo.
       A segunda medida é no sentido 
de autorizar que os produtores rurais 
situados na área de atuaçāo da SUDE-
NE, cujas atividades tenham sido  pre-
judicadas  em decorrência  das medidas  
de distanciamento social, sejam aten-
didos com prorrogaçāo do reembolso 
das operações de crédito rural de cus-
teio e de investimento, com parcelas 
vencidas e vicendas no ano de 2020, e  
reembolso de operações de custeio de 
7 (sete) anos, e  de investimento de 1 
(um) ano, após o vencimento final do 
contrato, para cada parcela prorrogada. 
      Os presidentes de federações  do 
Nordeste  aguardam um rápido  po-
sicionamendo da CNA sobre o as-
sunto, bem como,  esperam contar  
com o  apoio do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento. 

FEDERAÇÕES DO NORDESTE APRESENTAM NOVAS PROPOSTAS DE 
LINHA DE CRÉDITO E PRORROGAÇĀO DE  FINANCIAMENTOS
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SISTEMA FAEC/ SENAR RETOMA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E JÁ ATENDE 1.320 PRODUTORES

Depois de uma parada obrigatória no período de 18 de março a 30 
de abril, devido a pandemia do coronavírus , o Sistema FAEC/ 

SENAR reiniciou no último dia 4 de maio, o atendimento aos pro-
dutores selecionados para receberem a assistência técnica e geren-
cial ma metodologia do SENAR dentro do Programa Agronordeste. 
          Segundo o presidente da FAEC Flávio Saboya o retorno das ati-
vidades foi autorizado tanto pelo governo do Estado do Ceará , como 
pelo Senar nacional, por ser considerada uma atividade essencial.
      Conforme informações do Coordenador do Programa ATeG 
no Ceará, engo agrônomo Eduardo Barroso , em apenas duas 
semanas de trabalho, já estão em plena atividade 44 turmas 
atendendo a 1.320 produtores com o apoio de 44 técnicos de 
campo atuando nas diversas cadeias produtivas, entre elas bovino-
cultura, apicultura, caprinovinocultura, avicultura e fruticultura.

        Vale ressaltar que o SENAR está cumprindo todos os proto-
colos recomendados pelo Ministério da Saúde com relação ao uso 
de máscaras pelos técnicos de campo e está distribuindo máscara 
e álcool gel para os produtores e mantendo o distanciamento. A 
meta é oferecer assistência técnica a mais de 4 mil produtores ainda 
este ano.Novas equipes de trabalho estão em processo de formação.

PROGRAMA AGRONORDESTE/ ATeG 
DISTRIBUE KITS DE PREVENÇÃO AO 

COVID-19

      Como forma de preven-
ção ao coronavirus no cam-
po, o ProgramaAgronordeste/
ATeG/SENAR distribuiu di-
versos kits com os produtores 
beneficiados com a assistência 
tècnica e gerencial..O kit con-
tém máscaras e  alcool em gel.  
Tembém foi distribuìdo mate-
rial de apoio para os técnicos 
de campo: caderno de pro-
dução, camisa, colete e  uma 
garrafa para depósito de àgua. 
      O presidente do Sinru-
ral de Ubajara, Inácio Pa-
rente  disse que os produ-
tores gostaram da iniciativa 
que visa proteger a todos.SINDICATOS RECEBEM KITS 

ANTI-COVID
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DIRETORA TÉCNICA DESTACA AÇÕES DE 
MUNICÍPIOS NO PROGRAMA AGRINHO MESMO NO 

PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL

Parabenizo a todos os municípios que fazem parte do programa 
AGRINHO com suas ações socais e comunicativas nesse mo-

mento de pandemia, e ressaltar o município de Quixeré através da 
sua coordenadora Luci Oliveira pelo projeto “1,2,3 era uma vez”, de  
contação de histórias com o AGRINHO” que nesse momento de iso-
lamento  social, faz muito bem a saúde emocional  e é ē bastante im-
portante, disse a Diretora Técnica do SENAR/ CE, Ana Kelly Cláu-

dio Gonçalves, convidada do programa Mulheres no Parlamento da 
TV Assembleia Legislativa do Ceará, que vai exibir uma reportagem 
especial sobre esta e outras ações do Programa Agrinho de QUIXE-
RÉ, nesta  quinta- feira, às 20h30 min, pelo canal 31.1 e 61.3 , por as-
sinatura  Net 11 e Multiplay 30, em Fortaleza, Região Metropolitana, 
Aracati, e  agora também em Sobral e Região Metropolitana do Cariri.
       Segundo ela, essas histórias estão fazendo diferença para to-
dos os alunos e comunidade que assistem, e estão  fazendo su-
cesso tanto a nível estadual , quanto a nível nacional, com a par-
ticipação de diversos contadores de histórias do Brasil e até de 
Portugal. Além deste projeto, a Coordenação do AGRINHO de 
Quixeré, viralizou pela internet, uma cartilha especial para crianças 
que foi escrita por uma psicóloga Argentina sobre o coronavírus.
            A Diretora Técnica do SENAR também ressaltou o trabalho que 
está sendo desenvolvido em  outros municípios como Itaiçaba, São 
João do Jaguaribe e Tianguá, com a entrega de cestas básicas aos alunos 
carentes das escolas públicas de toda a zona rural. O programa AGRI-
NHO, mesmo virtualmente,  está fazendo uma grande diferença nos 
municípios com suas ações solidárias, e lembrem-se FIQUEM EM 
CASA, e se cuidem assim , logo voltaremos para nossa rotina normal.PRODUTORES DO CEARÁ LANÇAM “DESAFIO DO LEITE”

       “Vamos tomar Leite , e porque nâo  iorgute?, e por que nāo 
Queijo?”. Com estas palavras a Ministra da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento - MAPA-   Tereza Cristina, aceitou o de-
safio dos produtores  de leite e  de associações do setor  e  gravou 
um video apoiando a iniciativa da Campanha lançada há alguns 
dias  atrás e  á ganhou a simpatia do  Brasil.  Em sua fala, a Minis-
tra  diz  “Primeiro o Leite é  um alimento super completo, vamos 
tomar mais Leite, faz bem para saûde, temos tambem os  iorgutes, 
quem  nāo gostar do Leite toma a iorgute ou come queijo”, enfatizou.
       Segundo ela, neste  momento da pandemia,  o Mapa,  saben-
do das dificuldades do setor,   colocou rescurso para quem precisa 
estocar alimentos e, agora, através do Programa  de Aquusiçāo de 
Alimentos, principalmente do Nordeste, colocamos R$  130  mi-
lhões de reais para Este PROGRAMA”.   A Ministra reafirmou seu 
compromisso com o setor produtivo: “Queremos dizer que te-
mos uma parceria  enorme com esse setor, a primeira reunião 
que realizei como Ministra foi na  Câmara  Setorial do Leite, abri-
mos inclusive  alguns mercados para o setor primeiro foi  a  Chi-
na, depois países arábes , Egito, e agora Recebemos a boa noti-
cia que  ingressamos  também no  mercado da  Tailândia, disse.    

PRODUTORES DO CEARÁ LANÇAM “DESAFIO 
DO LEITE”

Objetivo foi chamar a atenção da população para a importân-
cia do consumo diário de leite que ainda é baixo  e que pro-
move  imunidade neste período de pandemia, como  tam-
bém das autoridades para apoiar cada vez mais o setor.
    Segundo dados do IBGE que nos foi repassado por Manoel Ber-
lamino, o Ceará produz em média 1 milhão e 933 mil litros /dia de 
leite,  mas o consumo. ainda é considerado baixo. A produção anual 
chega a 705.628.000 litros .Ainda segundo dados do IBGE nosso re-
banho é dá ordem de 2.401.771 animais e tem um total de 541.663 
vacas oroenhadas É um.valor dá produção de R$ 945.707.000 anu-
al.   Entre os produtores que aderiram à campanha: Luis Girão,  da 
Betânia, Antonio Mota Filho, do Grupo  Cambi,  José Maria Pi-
menta,  ex- secretário de agropecuária do Estado, Amilcar Silvei-
ra, Presidente  da Câmara Setorial do Agronegócio,   Manoel   Be-
larmino, Presidente  da Câmara Setorial do Leite, Rodrigo Freitas, 
José Antunes Mota, Walter Granja,  Marcelo Parayba, Walfrido 
Monteiro, Presidente da Associaçào dos Criadores do Ceará,  Chi-
co Almir,  Presidente do Sinrural de Madalena, Cirilo Vidal, Presi-
dente do Sinrural de Quixeramobim,  Marcos Cruz, entre outros.
        A campanha e ganhou também a  adesão  do de-
putado Federal e Presidente da Federação da Agricultu-
ra do Piaui,  Júlio César que participa da Comissão Nordes-
te na Câmara Federal e de  Flávio Saboya, Presidente da FAEC. 
       Segundo Saboya há mais  de 3 anos a FAEC vem trabalhando com 
um grupo de produtores de leite e com a indústria para encontrar 
alternativas de  melhoria do setor leiteiro, incluindo a instalação de 
um laboratório de análise do leite em Fortaleza e outro em Quixa-
dá, aproveitando a estrutura do laboratório do Instituto CENTEC.  

MINISTRA TEREZA CRISTINA GRAVA VÍDEO APOIANDO 
CAMPANHA DO LEITE
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PRESIDENTE DA FAEC PARTICIPA DE 
DEBATE SOBRE OS IMPACTOS DA COVID19 

NO SISTEMA O POVO
      

        

       O impacto real do Covid na produção agropecuária, foi 
debatido no dia 20 de maio, pela jornalista Neila Fontene-
le, no seu programa Economia do Grupo  O POVO  de  Co-
municação, com a participação do Secretário da SDA, 
Diassis Diniz e do Presidente da FAEC, Flávio Saboya.
      Segundo o Secretário, o Ceará teve a sorte de ter  um bom in-
verno e isso permitiu que tivéssemos um crescimento de mais 
de 12 % na produção agrícola. Mas, conforme disse devido as 
proibições das feiras livres, a SDA teve que se reinventar criando 
o Portal da Agricultura Familiar e a implantação de Feiras De-
livery, em várias cidades, considerados a grande válvula de es-
cape para os produtores comercializarem seus produtos. Cerca 

de cinco cooperativas também estão usando essas ferramentas 
e incentivamos as secretarias municípios a se empoderaram do 
Portal, pois será um processo irreversível para o futuro, disse
      Segundo Diassis Diniz, são 351 mil agricultores fami-
liares em várias faixas, onde 50% já estão ligados a internet.
       O presidente da FAEC Flávio Saboya afirmou que os im-
pactos foram principalmente no setor de flores e frutas e 
que propôs ao governador manter a feira tradicional para 
o pequeno produtor e agricultor familiar com o distancia-
mento e a higienização recomendadas pela OMS, princi-
palmente as grandes feiras como as de Quixadá, Cascavel, Quixera-
mobim e Ubajara. Ele sugeriu uma união de esforços nesse sentido. 
           Saboya destacou ainda, que o Sistema FAEC/ SENAR pa-
rou suas atividades no campo do dia 19 de março a 30 de abril 
e que retornou o programa de assistência técnica e geren-
cial com o SENAR no dia 4 de maio, mantendo todas as regras 
de distanciamento e fornecendo màscara para os produtores.
Flávio Saboya sugeriu que o governo deve apresen-
ta um plano emergencial como prorrogação dos fi-
nanciamento, crédito novo e edição das taxas de juros.
    O Secretário afirmou que o Estado está no com-
bate ao Covid 19 comprando 29 mil litros 
de leite dos pequenos produtores, pelo PAA, distribuição de ali-
mentos e de 2 milhões de sementes. Sobre o concurso da Emater-
ce, disse que o Estado está sofrendo uma perda de arrecadação e 
que hoje a Ematerce dá assistência técnica a 70 mil agricultores 
e que acredita ser possível concretizar a contratação em breve.

CEARÁ PROJETA AUMENTO NA SAFRA DE CEREAIS, 
LEGUMINOSAS E OLEAGINOSAS EM 2020

            De acordo com o levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA), do IBGE, referente ao período de 16 de março a 
15 de abril, existe uma projeção, o Ceará deve alcançar uma safra de 
637.787 toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas neste ano.
Trata-se de um crescimento de 12,96% em relação ao mes-
mo período de 2019 (564.615 toneladas) e de 34,7% em re-

lação à expectativa de safra em janeiro deste ano (467.673).
Segundo o secretário do Desenvolvimento Agrário, Francis-
co de Assis Diniz, a boa safra, além da boa quadra chuvosa, 
também decorre de uma série de ações governamentais volta-
das para a política de desenvolvimento da produção agrícola.
        O arroz de sequeiro, feijão de arranca, feijão de cor-
da, milho irrigado e sequeiro (grão), algodão herbáceo e 
mamona são alguns itens que tiveram variação positiva.
Destaque para a produção dos municípios de Altaneira, Ara-
coiaba, Ararendá, Araripe, Arneiroz, Barreira, Barro, Cari-
riaçu, Carnaúbal, Catunda, Crateús, Icapuí, Independência, 
Ipaporanga, Itaiçaba, Itapiúna, Jardim, Missão Velha, Mon-
senhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Parambu, Pena-
forte, Poranga, Porteiras, Quiterianópolis, Tamboril e Tauá.
           Com relação à produção das frutas frescas, o IBGE apon-
ta uma redução da produção de 4,8% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. Destaque positivo para banana irriga-
da, mamão de sequeiro, manga de sequeiro e melão de sequeiro.
                   Já a castanha de caju tem uma produção estima-
da de 74.437 toneladas neste ano, o que é 0,21% maior que a 
previsão realizada no mês anterior e 5,47% em relação a ja-
neiro de 2020. Contudo, a comparação em relação à safra 
obtida em 2019 aponta uma redução de 15,08%.         O expli-
ca a retração devido às mudanças na metodologia do cálculo.
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AGRINHO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE LANÇA 
CAMPANHA #JUNTOSSOMOSMAISFORTES

O Agrinho de São João do Jaguaribe em parceria com as secre-
tarias municipais está em campanha há um mês #JUNTOS-

SOMOSMAISFORTES”. De acordo com informações da cooorde-
nadora municipal, Danielly  Brasil, as equipes estão se revezando 
e estão nas principais ruas da cidade com barracas , orientando as 
pessoas no combate à COVID 19, doando máscaras e álcool gel.
       O AGRINHO Municipal lançou também uma Campanha no 
dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil:  ” Vamos espalhar 
boas histórias por aí.”  O objetivo foi espalhar  histórias infan-
tis através de  vídeos nas  redes sociais . Todas as localidades da 
cidade de São João do Jaguaribe  participaram, além de cidades 

vizinhas e uma contadora de história infantil de Portugal. Essa 
campanha foi um sucesso, recebemos 80  vídeos, foi um verdadei-
ro cooperativismo. Nessa  ação  pudemos levar mais alegria para 
milhares de lares, num  momento difícil para todos, disse Daniel-
le Brasil , que também participou como contadora de história. .
      O Programa Agrinho de São João do Jaguaribe tem se rein-
ventado  bastante para não parar  suas ações, reforça  a coordena-
dora municipal . Uma  outra ação muito importante foi a  elabo-
ração pela  equipe das escolas de um  vídeo,  com um ” Guia de 
Segurança e  Saúde do Coronavirus” , que foi divulgado pelas re-
des sociais como tarefa das atividades escolares do programa.   O 
vídeo mostra as 7 etapas importantes de como se proteger do co-
ronavírus e vem sendo bastante usada por toda a comunidade.
       No dia 10 de maio foi comemorado  o dia do agricultor . O Agri-
nho  Municipal de São João do Jaguaribe e suas escolas, juntamente 
com o Sindicato  dos Trabalhadores Rurais  e a Secretaria do Meio 
Ambiente , prestaram uma singela homenagem aos agricultores.
      Acostumada a realizar emocionantes homenagens no 
Dia das Mães, a coordenação municipal do Agrinho promo-
veu também  a Campanha “Agrinho Coração de Mãe”.  As es-
colas agrianas fizeram lindas homenagens com vídeos e  sor-
teios virtuais de cestas de alimentos doados pelas comunidades .

PROJETO ALÔ AGRINHO EM SUA CASA E JORNAL CONTA COMIGO FAZEM 
SUCESSO EM SÃO JOÃO DO JAGUARIBE

         

      

                       O Agrinho de São  João do Jaguaribe vem  inovando a cada dia.  
Para estimular a comunicação entre os alunos e professores, neste pe-
ríodo de recesso escolar causado pela pandemia do coronavírus, criou 
o Projeto – “Alô História o AGRINHO em sua casa”, que tem como ob-
jetivo levar um pouco de alegria para as famílias. Três vezes por sema-
na uma professora das escolas participantes do Agrinho liga para uma 
família e conta uma história por telefone, inclusive a coordenadora 
também participa. As famílias estão adorando e está sendo o maior su-
cesso na cidade, garante a coordenadora municipal Danielle Bezerra.
          A  primeira criança a receber o Alô Agrinho em sua casa”,  

mora no Sítio Várzea Alegre e é aluna da Escola de Ensino Fun-
damental – EMF  Bevenuto Ferreira Maia, localizado no Sítio 
Bom Jesus. A referida escola está trabalhando também com o Jor-
nal “Conta Comigo”, uma importante  ferramenta de comunicação  
dentro  do Projeto Pedagógico do Agrinho 2020. Um  dos objetivos 
desse trabalho é promover o cooperativismo e foi pensando nisso, 
que no dia 18 de maio, o Agrinho  entrou na luta contra a explo-
ração sexual de crianças e adolescentes,  juntamente  com o Pro-
grama  PETECA, o Conselho  Tutelar e demais secretarias munici-
pais. A população da cidade teve acesso por meio das redes sociais.
     A  Escola de Ensino Fundamental Milton Chaves e toda co-
munidade escolar também aderiram à Campanha  18 de  maio 
– Dia Nacional  de Combate ao Abuso e a Exploração Sexu-
al de Crianças e Adolescentes, cooperando com o AGRINHO. 
     O jornal Conta Comigo de São João do Jaguaribe  em 
sua primeira edição,  trouxe a história da origem do comba-
te ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescen-
tes, com editorial assinado pela aluna Giselle Cristina Cha-
ves Lima , do  7° ano da Escola EMF  Bevenuto Ferreira  Maia.
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PROGRAMA DE CONTAÇÃO DE QUIXERÉ É DESTAQUE NA TV 
ASSEMBLÉIA E NO PROGRAMA AGRO BRASIL

       

       

Foi destaque na TV Assembleia e através do progra-
ma “Mulheres no Parlamento” e no programa AGRO
 Brasil do canal Terra Viva, com a produção da CNA. O progra-
ma Mulheres no Parlamento é produzido e apresentado pela Jor-
nalista Silvana Frota, a expeciencia exitosa do programa AGRI-
NHO de Quixeré tratou dos impactos da  pandemia na educação.
 O programa AGRO BRASIL  é produzido pela  Confederação Na-
cional da Agricultura (CNA)  e transmitido pelo canal Terra Viva  do 
grupo de comunicação BandNews . A entrevista foi exibida no   dia 
23 de maio  sendo um grande sucesso para o AGRINHO  de Quixeré. 

          

CONHEÇA O PROGRAMA 1,2,3 ERA UMA VEZ
      
O programa de Contação de Histórias  está complementando as 
ações de incentivo às atividades escolares dentro de casa,  moti-
vando através do lado lúdico neste período de pandemia do co-
ronavirus, disse a coordenadora municipal do Agrinho Luci 
Oliveira. Ela teve a ideia de criar também  um  canal do youtu-
be do Agrinho  para postar as histórias que já ganharam o mun-
do e os alunos interagem gravando videos e acessando o canal.
        O projeto já conta com a participação voluntária de mais de 
19 contadores de histórias de diversos estados  como Rio de Ja-
neiro, São Paulo, Brasilia, Paraná, Rio Grande do Sul, Per-
nambuco, Rio Grande do Norte , Fortaleza, e até de Portugal .
            Outra iniciativa foi a distribuição via whatsapp dos alu-
nos, do PDF  de uma cartilha com a história do Rei Virus, ideali-
zada pela escritora e psicóloga argentina  Guadalupe Del Lupi.  
      Foi uma forma que encontramos de levar a informa-
ção sobre o Covid-19  de uma  forma educativa,  além des-
te projeto, Luci Oliveira criou a TV Agrinho, pelo canal do 
YouTube uma grande ferramenta de comunicação que está trans-
mitindo além das contações de história, avisos, videos, notícias aos 
alunos e professores, sendo um elo neste período do coronavírus.

CARTILHA COM HISTÓRINHAS DO CORONAVIRUS
         

Devido à pandemia do coronavirus que interrompeu as aulas em 
todo o sistema de ensino  a coordenação municipal do Progra-
ma Agrinho de Quixeré, em sintonia com a coordenação estadu-
al , reproduziu para os alunos uma história escrita pela psicóloga 
argentina Guadalupe Del Canto ” A historia do Rei Corona “.  
                      A coordenação  do Programa Agrinho, realizou  
também a distribuição de cartilhas e materiais didáticos para 
o projeto #Estudoemcasa, como também a distribuição de lei-
te para as famílias carentes da comunidade da da zona rural . 

       A   distribuição de leite acontece toda semana em parceria 
com as secretarias de Educação e Assistência Social do município.
    Em tempos de pandemia nossas crianças nos inspiram, de-
les vem nosso exemplo de como se portar perante uma situa-
ção tão nova que requer  cuidados vitais para a sobrevivência.
                 Nesse sentido, a  Escola José Joaquim da Sil-
va, de Quixeré, vem junto com suas crianças seguin-
do os  protocolos de segurança, como por exemplo:  
USEM MÁSCARAS POR AMOR AO PRÓXIMO
       O encaminhamento foi feito via whatsapp dos alu-
nos e de seus pais e pelo canal do Agrinho no You Tube. 
     Luci Oliveira, coordenadora municipal em Quixeré  dis-
se que queria encontrar uma forma lúdica de explicar o que es-
tava acontecendo para os alunos e os cuidados que deveriam 
ter, pesquisou e encontrou esse conto e um video. A cartilha 
traz dicas simples para evitar o contagio do novo coronavírus.

Confira o conteúdo da cartilha e compartilhe e Siga o canal do 
Agrinho Quixeré no YouTube.
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BARREIRA FAZ CAMPANHA EDUCATIVA TODOS CONTRA O
 CORONAVÍRUS

     

             As escolas participantes do programa Agrinho do Municí-
pio de Barreira estão engajadas na campanha de enfrentamento ao 
coronavírus. A campanha educativa  sobre o covid-19, contou,  ini-
cialmente,  com  a participação direta da aluna do 9o ano da EMEF 
Pedro Alexandrino, Aline Vitória, que gravou um vídeo,  dentro 
do projeto Escola, Comunidade  e cinco áreas da sustentabilidade: 
o AGRINHO  cooperando com o meio ambiente , com recomen-
dações  de prevenção contra o coronavírus, que são os seguintes:
        Lave bem as mãos com água e sabão  até a altura dos punhos 
ou higienize  com álcool gel,  Mantenha seus ambientes bem ven-
tilados, Use máscara, Ao espirrar cubra a boca com um lenço ou o 

braço, Não  compartilhe  seus objetos pessoais, Evite sair nas ruas
      As informações  são encaminhadas via WHATSAPP dos alu-
nos ou de seus pais, e estão  contando com a participação  de 
vários alunos e professores, que fizeram cartazes divulgan-
do as formas de prevenção e com a frase: FIQUE EM CASA.
        Ainda na  EEFM  Pedro Alexandrino de Lima, iniciou-se 
um outro projeto de produção de Horta e Farmácia Viva, com 
a participação de vários alunos  e uma campanha  educativa. As 
informações foram repassadas pela coordenadora municipal do 
AGRINHO, Glorinha Barreira, que segundo ela, devido à suspen-
são das aulas, o projeto da horta e da Farmácia foram prejudica-
dos, em parte, mas muita coisa foi feita como a preparação dos 
canteiros, pesquisa das espécies  e o plantio de algumas espécies 
como tomate, pimentão, cebola, pimenta-de-cheiro, alface e deve-
rá ser feita a compostagem para reaproveitamento das sobras da 
merenda escolar. Na farmácia viva, segundo o professor Marcos 
Cruz, já tem plantado babosa, boldo, cidreira, capim santo, colô-
nia,  e de acordo com orientações da  professora Suzana Jucá, po-
derá funcionar também como uma Casa  de sementes,  para isso,  
foi realizada uma pesquisa pelos próprios alunos, que poderá 
servir de apoio para montagem de  um catálogo. Ela garante que 
com o retorno das aulas o projeto será retomado com toda força.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DO SENAR/CE USA A TECNOLOGIA E 
TRABALHA DE FORMA LÚDICA O COMBATE AO COVID-19

           

         

          A suspensão das atividades escolares tanto na sede como na 
na zona rural devido a pandemia do coronavírus, não impediu as 
crianças e adolescentes do 2o ao 9o ano do ensino fundamental de 
várias escolas rurais do Ceará, a continuarem suas atividades dentro 
do Programa Agrinho, só que utilizando a tecnologia da informação.
        Segundo a coordenadora estadual do Programa Agrinho jun-
to ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR – CE, pe-
dagoga Germana Moreira os professores e coordenadores de vários 
municípios se reinventaram, criaram alternativas para continua-
rem com as aulas sobre o Agrinho, utilizando as redes sociais, face-
book, whatsapp e videos. Germana disse que recebeu relatórios de 

atividades dos municípios de Quixeré, Itaiçaba, São João do Jagua-
ribe, Barreira, Limoeiro do Norte, e Tianguá. Em Quixeré, a coor-
denação criou vários projetos para se comunicar com os alunos e 
pais e repassar as atividades através do whatsapp e do facebook, 
como o de Contação de Histórias – ” 1,2,3 Era Uma Vez” que con-
ta inclusive, com a adesão de contadores de histórias de vários es-
tados do Brasil, o projeto “Marmita Literária” com sorteio de li-
vros pelo facebook e um ” Quiz ” com perguntas sobre o Agrinho. 
                                       O município de São João do Jagua-
ribe, criou o Projeto #JuntosSomosMaisFortes distribuindo 
máscaras e álcool gel e o projeto “Alô Agrinho em Sua Casa’”, 
também promoveu uma ação no Dia Nacional de Combate a Ex-
ploração Sexual de Crianças e Adolescentes e criou um Jornal 
“Conte Comigo”, cuja primeira edição destacou essa temática.
             Barreira promoveu “O Agrinho cooperando com o 
meio ambiente”, com a gravação de um vídeo por uma alu-
na do Agrinho com recomendações á prevenção do vírus. 
Itaiçaba promoveu uma “live” sobre o Dia Nacional do Li-
vro incentivando as crianças a contarem “Histórias Solidárias”. 
    Germana Moreira disse que o SENAR está aguardan-
do os desdobramentos da pandemia para tomar algumas 
medidas que serão informadas a todos os coordenadores.



         Durante todo o mês de abril, o Governo Municipal de Itaiçaba 
em parceira com o programa CONEXÃO  AGRINHO produziu más-
caras de tecido para serem doadas aos idosos, gestantes e pessoas do 
grupo de risco por conta de comorbidades, e diante das necessidades 
surgidas com a pandemia  do coronavírus no município. Em  parceira 
com diversas  secretarias municipais, foram  ofertadas também cestas 
básicas para amenizar a fome das pessoas e kits de material de limpeza.
       A Coordenadora municipal do Agrinho em Itaiçaba, Francis-
ca Nairon Moreira de Freitas, esteve à frente dessa organização, jun-
tamente com os técnicos das secretarias municipais, os secretários 
do município, professores e núcleo gestor das escolas. Na primeira 

semana foram distribuídas 2.500 máscaras e distribuídas 500 ces-
tas básicas entregues em cada residência do município, e nos dias 
11 a 16 de maio todo aluno da rede municipal de Itaiçaba recebeu 
uma máscara juntamente com o kit alimentação do aluno. Após a 
produção das máscaras e montagem das cestas básicas, a coorde-
nação do Agrinho articulou voluntários para fazer a entrega em to-
das as ruas da sede e nas comunidades da zona rural do município.
       Durante a entrega de cestas básicas e entrega de máscaras às 
famílias carentes do município de Itaiçaba a coordenação mu-
nicipal do Agrinho  teve a ideia de lançar a campanha ” Faça uma 
criança feliz” . A mesma tem o objetivo de arrecadar massas de 
mingau para serem distribuídas com as  crianças ,  juntamen-
te com o leite que a secretaria de educação oferece toda a semana.
         O Conexão Agrinho no município de Itaiçaba é um Programa de 
rádio que acontece todas as quartas-feiras de 18h as 19h na Bit FM 104. 
9. O mesmo foi pensado para levar a informação de forma mais rápida 
às comunidades da zona rural e divulgar o Agrinho no município. O 
Programa  tem a seguinte estrutura: Mensagem da noite, Quadro : Foco 
na Informação,       Aniversariantes da Semana e agenda do dia. Além de 
muita música e alôs para os participantes. A  transmissão é feita  tam-
bém  pelo Facebook da prefeitura e secretaria da educação de Itaiçaba.
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TIANGUÁ LANÇA PROGRAMA DE COOPERAÇÃO E 
DISTRIBUI SABÃO ECOLÓGICO

          

 No município de Tianguá, a coordenação do  Programa Agri-
nho lançou  o Programa   “COOPERAÇÃO: Uma ação feita por 
muitas mãos”.  A campanha envolveu alunos e professores da Es-
cola Familia Agricola Antônia Suzete de Olivindon Silva, den-
tro do Assentamento Valparaiso, no dia 2 de abril,  e constou da 
distribuição de sabão ecológico liquido para as mães das alunas.
                         Segundo  a coordenadora municipal do AGRINHO, Iranei-
de Gomes Carvalho o sabão foi feito com material reciclável  pelas mu-
lheres da comunidade em nome de Dona Suzete e Francisquinha, bem 
como a professora Célia, por seu envolvimento no projeto.   Foram   dis-
tribuídos 150 litros de sabão e  beneficiadas 50 famílias  com essa ação.

          Para a entrega  do produto foi  organizado al-
guns  postos de distribuição na própria escola que fica na 
zona rural à  16 km da sede, no Assentamento Valparaíso. 
            Nos postos foram colocadas  frases  destacando as palavras 
que fazem parte do tema do AGRINHO desse ano que é o Coo-
perativismo, com destaque para: União, Parceria, Atitude, Vida.  
      Algumas professoras e alunos participaram da campanha, respei-
tando as medidas de seguir; A escola Família Agrícola  Antônia Suzete  
da Silva- Valparaíso realizou no dia 7 de maio , a entrega de kits nutri-
cionais às  famílias. No ato , foram distribuídas máscaras de proteção , 
como símbolo de solidariedade, cooperação e sobretudo do Amor ao 
próximo, disse a coordenadora municipal do Agrinho , Iraneide Gomes.  
         Na ocasião, foi feita   a entrega de blocos de atividade, dan-
do assim mais acessibilidade àqueles alunos que não dis-
põem  de recursos tecnológicos, continuando  na busca inces-
sante de soluções  que minimizem as dificuldades dos alunos.
Aproveitamos também, esse período que antece-
deu ao dia das Mães, para realizar uma singela homena-
gem como demonstração de todo nosso afeto e carinho. 
          Nós que fazemos a família EFA, reforçamos a necessida-
de de que num gesto de AMOR, preservaremos o distancia-
mento seguro com todas nossas Mães, reforça Iraneide Gomes.

ITAIÇABA PRODUZ MÁSCARAS E PROGRAMA DE RÁDIO
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 LIMOEIRO DO NORTE E O BANCO  DE 
SEMENTES  

em parceria com o  progra-
ma AGRINHO teve a ini-
ciativa de criar um projeto 
chamado “Na minha escola 
tem um Banco de Sementes”.
Essa ação tem o objetivo de 
coletar  sementes de atei-
ra, acerola, goiaba, melão, 
jerimu e mamão, o recolhi-
mento de lixo em margens 
dos rios e alimentação de 
pássaros que rodeiam os po-
mares. O projeto conta com 
diversas escolas da região, 
mas é impulsionado pela co-
ordenadora municipal  Maria 
Gilmara Rodrigues Lourenço

No mês de  maio, a escola Profes-
sor José Afonso Ferreira Maia lo-
calizada no Distrito de Bixopá , no 
município de Limoeiro do Norte
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO 

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

JOSÉ FERREIRA LIMA  - 12.05  -  CEDRO



12     | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

CNA PEDE, EM PLANO DE RECUPERAÇÃO, 
MEDIDAS PARA FACILITAR CRÉDITO AO 

PRODUTOR

    A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) apresentou nesta semana ao Governo Federal um 
plano com ações emergenciais e estruturantes para redu-
zir os efeitos da pandemia do novo coronavírus na eco-
nomia e promover o crescimento do setor agropecuário.
    Conforme nota da CNA divulgada neste sábado (16) na 
agenda de ações emergenciais está a necessidade de pror-
rogação de financiamento e crédito novo aos produtores 
rurais, “visto que as medidas já anunciadas pelo governo 
precisam de ajustes para que se efetivem em favor do setor”.
    Além disso, como ações estruturantes, destacam-se a redu-
ção da taxa de juros do crédito rural via redução do spread 
bancário e medidas para reduzir a burocracia e o custo de 
observância do crédito rural, o combate à venda casada e o 
aumento do funding de financiamento para a agropecuária.
    O documento foi elaborado em conjunto com as Fede-
rações de Agricultura e Pecuária dos Estados, o Conselho 
do Agro e a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

 NOVA BEBIDA DA CASTANHA-DE-CAJU
A Embrapa desenvolveu o processo para obtenção de uma bebi-
da de amêndoa de castanha-de-caju, um “leite vegetal”, e testou 
com sucesso a adição de probióticos. O produto pode ser consu-
mido tanto por pessoas com intolerância à lactose, quanto por 
aquelas que optam por dietas sem derivados de origem animal, 
como a vegetariana ou a vegana. Os testes foram realizados com 
sucesso em escala-piloto e, agora, a Empresa espera por parcei-
ros interessados em disponibilizar o produto em grande escala 
no mercado. Segundo a pesquisadora da Embrapa Agroindús-
tria Tropical Laura Bruno, os estudos realizados demonstraram 
que a bebida de castanha é um bom veículo para disponibilizar 
os probióticos para os consumidores que não podem ou opta-
ram por não consumir produtos lácteos. “Essas substâncias são 
comumente adicionadas a bebidas lácteas. Durante o proces-
so de obtenção  da bebida à base de castanha-de-caju, tivemos 
a ideia de incorporá-las para valorizar ainda mais o produto”, 

SEGURANÇA DE ALIMENTOS TORNA-SE 
DECISIVA NO MERCADO MUNDIAL DE 

ALIMENTOS
            Empresas de certificação de renome treinam as equipes e sepreparam 
para atender consumidores internacionais ainda mais exigentes, princi-
palmente depois da pandemia da Covid-19 . Investir cada vez mais na 
segurança dos alimentos no Brasil e no mundo, um conceito que ganhou 
força nos últimos anos e promete ser um dos maiores desafios da era pós-
-pandemia da Covid-19.  Este foi o principal objetivo do Serviço Brasileiro 
de Certificações (SBC), empresa especializada em auditar protocolos que 
tragam mais segurança e comprometimento da cadeia agropecuária bra-
sileira com o consumidor, ao promover um treinamento de auditor inter-
no especial de três dias para seus auditores, envolvendo a Norma BRCGS.
        O Padrão Global da Brand Reputation through Complian-
ce (BRCGS) para Segurança de Alimentos foi criado na Inglater-
ra, em 1998, para garantir a conformidade do fornecedor e as-
segurar a capacidade das distribuidoras de manter a qualidade e 
segurança dos produtos alimentícios que elas vendem. Hoje, ele é uti-
lizado no mundo inteiro como uma estrutura de trabalho para qual-
quer empresa (distribuidoras e processadoras) e auxilia na produ-
ção de alimentos seguros e na seleção de fornecedores confiáveis.
           As normas envolvem uma extensa gama de alimentos, como bo-
lachas, carnes, lácteos, frutas, legumes, verduras, óleos, grãos, entre ou-
tros. “É um selo muito conhecido, uma verdadeira referência para quem 
deseja ter o protocolo ou realizar auditorias internas. O BRCGS é muito 
robusto e traz segurança a quem produz alimentos, faz a distribuição 
e, principalmente, aos consumidores. No Brasil, é muito utilizado pelos 
principais frigoríficos, pela indústria de laticínios e outros segmentos. 

   E para o SBC, é uma grande oportunidade de demonstrar o nosso
Maiores informaçõe: www.embrapa.br | fb.com/embrapa | twiter.com/

embrapa
   


