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José Walter Araújo

1° Presidente (1968 a 1974)

55
anos

FAEC

José Wagner Pereira

2º Presidente (1974-1980)

Flávio Viriato de Saboya
5º Presidente (2011-2021)

Elias Leite Fernandes

3° Presidente (1980 -1989)
José Ramos Torres de Melo Filho
4º Presidente (1989-2010)

55 ANOS TRABALHANDO EM DEFESA DO
PRODUTOR RURAL E DO DESENVOLVIMENTO
DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA CEARENSE

PALAVRA DO PRESIDENTE
DISCURSO NA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DOS
55 ANOS DA FAEC

Prezados senhoras e senhores,

E

stamos todos aqui reunidos, inclusive
os que nos acompanham por meio dos
nossos canais na internet, para lembrarmo-nos do longínquo dia 16 de dezembro
de 1965. Data esta em que o então ministro do Trabalho e Previdência Social, Walter Barcelos, assinou a Carta Sindical da
nossa querida Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC.
Desde então, são 55 anos, inicialmente comandada por uma junta governativa,
formada por Lair Antônio da Silva e José
Walter de Araújo. Este último, em 1968,
passou a ser o primeiro presidente eleito
da FAEC, permanecendo até 1974, quando foi sucedido por José Wagner Pereira,
gestão de 1974 a 1980; Elias Leite Fernandes, 1980 a 1989; José Ramos Torres de
Melo Filho, nosso homenageado, que ficou à frente da Federação de 1989 a 2010.
E, finalmente, muito nos honra, estar presidindo essa Casa desde 2011, já no meu 3º mandato.
A FAEC, tendo como princípio a valorização do produtor e do trabalhador rural, tem o dever de defender os direitos e
interesses do homem do campo, na busca
pelo desenvolvimento econômico, social
e ambiental da agropecuária cearense.
E, guiada por esses objetivos, a
FAEC, hoje, se faz presente em todas as
Regiões do estado do Ceará, graças a
importante parceria com os seus 50 Sindicatos Rurais associados, bem como a
natural parceria com o SENAR AR/CE.
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Desta forma, com a união e a força do Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL, mesmo nas localidades de difícil
acesso, cumprimos a nobre missão de
levar ao produtor rural mais capacitação, acesso às novas tecnologias, saúde
e cidadania, seja na agricultura, na pecuária, no extrativismo rural, na pesca, na silvicultura ou na agroindústria.
Não teríamos tempo suficiente para citar as inúmeras ações que durante toda sua
história a FAEC estava na linha de frente
para defender os interesses dos produtores
rurais. Relataremos apenas algumas: 1) a
isenção de impostos e taxas para mercadorias oriundas do Agro; 2) a defesa pela
pulverização aérea no Ceará; 3) a luta para
conseguir instalar um laboratório de análise do leite; 4) a participação no debate
para sobrevivência do DNOCS; 5) a busca
junto aos bancos e ao governo para criação
de linhas de créditos especializadas, bem
como a renegociação das dívidas do setor.
Como eu falei anteriormente, são várias as ações realizadas e com números
expressivos, ajudando a transformar a
vida de milhares de pessoas que vivem
no campo, além de refletir diretamente no desenvolvimento socioeconômico do Setor Rural do estado do Ceará.
Agora, eu peço licença a todos, para
falar um pouco de uma personalidade
com a qual a sua história se confunde
com a da FAEC. E, também, é por causa dele que estamos aqui, reunidos hoje.
Falo do nosso querido homenageado,
o Dr. José Ramos Torres de Melo Filho.
Torres de Melo é um abnegado, um líder nato. Em todas as instituições por onde
passou deixou a sua marca, a começar pelo
Exército, onde ingressou desde os 15 anos,
na Escola Preparatória de Fortaleza, concluindo sua formação como Aspirante a
Oficial de Engenharia da turma de 1951.

Fez parte da Fundação do 1º Grupamento de Engenharia de Construção, como oficial de engenharia. Dedicou-se aos sertões nordestinos e,
também, foi Comandante Interino do
2º Batalhão de Engenharia de Construção – BEC, no estado do Piauí.
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Presidente da FAEC
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Sousa Andrade
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Diógenes Filho
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Gomes de Sousa
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Pedro Maia Rocha Júnior
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Francisco Fausto Nobre Fernandes

Suplentes

Mário David Ferreira Dias
Victor de Melo Ribeiro
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josebezerra@senarce.org.br

SENAR-AR/CE
Presidente do Conselho Administrativo
Flávio Viriato de Saboya Neto
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Superintendente

Sérgio Oliveira da Silva
sergio@senarce.org.br

Diretora Técnica
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francileite@senarce.org.br
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Sua primeira experiência na vida civil, ainda como militar, foi como Diretor Adjunto, depois, Presidente da COHAB
Fortaleza e COHAB Ceará, passando em seguida a presidir
a Companhia de Desenvolvimento de Roraima. Retornando ao Ceará, assumiu a presidência do Lar Torres de Melo.
Foi quando passou a envolver-se com o setor produtivo e a conhecer melhor seus problemas. Após ter percorrido todos os Sindicatos Rurais do Ceará, pôde absorver ainda mais a necessidade de um trabalho
maior em defesa dos interesses dos produtores rurais.
Em 1989, candidatou-se a Presidente da FAEC e elegeu-se com grande maioria, cargo que ocupou durante 21 anos,
sendo eleito, sucessivamente, para sete mandatos, até 2010.
Entre suas principais lutas à frente da FAEC, citamos pelo
menos três que consideramos preponderantes para o crescimento do nosso Sistema, que são: 1) a implantação do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR AR/CE, no ano de
1991, impulsionando de forma extraordinária a capacitação
dos produtores rurais e de suas famílias; 2) a criação do Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense - AGROPACTO,
em 1995, que transformou a Federação num grande fórum
de debates entre o setor público e privado, sendo hoje, uma
referência em diálogo, com grande maturidade, comemorando 25 anos de atividades em 2020, das quais 15 anos foram
coordenados por nosso grande Torres de Melo; 3) a criação

do Seminário Nordestino de Pecuária, o PECNORDESTE,
em 1997, uma inspiração concretizada e, hoje, consolidada como o maior evento de capacitação técnica voltado para
o produtor rural do Nordeste, já com 24 anos de execução.
Não poderia deixar de comentar, também, sobre o Programa
Agrinho. Uma ideia da Federação do Estado do Paraná que foi
implantada no Ceará na gestão do presidente Torres de Melo,
e da nossa gestão como Superintendente do SENAR AR/CE.
Sendo esta uma iniciativa que veio somar com nossas
ações, levando aos alunos da zona rural a discussão de novos temas de interesse do campo, já tendo beneficiado milhares de estudantes e professores nestes 18 anos de atividades.
Portanto, aqui fica o nosso tributo e reconhecimento
a toda essa dedicação e trabalho realizado por José Ramos
Torres de Melo Filho. Feito essa justa homenagem ao amigo
Torres de Melo, encerro minha fala parabenizando a todos,
que de alguma forma fizeram parte desses 55 anos da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC,
sem dúvida uma história repleta de glórias e conquistas.

Obrigado!
(*) 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

DEPOIMENTOS

É com muita honra que
faço parte desta Casa que tanto tem lutado em prol da agropecuária cearense, nesses 55
anos, onde, tivemos ilustres e habilidosos presidentes. Gostaria
de parabenizar á todos que compõem essa Federação; os presidentes dos sindicatos rurais, colaboradores e produtores rurais.
Rodrigo Diógenes Pinheiro
Vice-Presidente da FAEC

Um momento muito importante para o Sistema Patronal Rural do Ceará, a comemoração
dos 55 anos da Faec- Federação de Agricultura e
Pecuária do Estado do Ceará, entidade classista
que congrega e defende os interesses do Pequenos, médios e grandes produtores rurais. Tenho
o prazer e a satisfação de participar essa importante agremiação, quando da criação e fundação
do Sindicato Rural de Ibaretama em 27 de fevereiro de 1993 durante a gestão do José Ramos
Torres de Melo Filho, esse grande baluarte do
nosso Sistema, que durante 21 anos presidiu a
Faec e o Conselho do Senar-CE, promovendo
ações e criando Fóruns e Seminário para levar
conhecimento e informação ao público do Sis-

tema e fortalecer o setor agropecuário do Ceará. Esse Bandeirante do Sistema Sindical do
Ceará, fez com seu idealismo e pragmatismo a
ascensão da nossa Federação nos quatros cantos do estado, criando Sindicatos e promovendo o desenvolvimento do setor agropecuário.
Gostaria de ressaltar que na sucessão do Dr.
Torres, veio o nosso amigo e companheiro de
mandato, Flavio Viriato de Saboya Neto , que
trouxe sustentabilidade para os nossos Sindicatos através dos Curso de Formação Profissional Rural e a Assistência Técnica e Gerencial, permitindo que os nossos Sindicatos
pudessem ter visibilidade e sustentação em suas
bases e permitindo que os mesmos prestassem um relevante serviço aos seus associados.
Sinto muito orgulho, pois participei e contribui dessa caminhada construtiva que a FAEC
e o SENAR-CE durante esse 27 anos que componho, na qualidade de representante dos produtores do município de Ibaretama e também
como Vice-Presidente de Administração e Finanças. Parabéns FAEC pelo seus 55 anos de Atividades em prol dos produtores rurais do Ceará.
Carlos Bezerra Filho
Vice-Presidente de Administração e Finanças
e Presidente do SINRURAL de Ibaretama
Novembro 2020 |
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MENSAGEM EX- PRESIDENTE

F

JOSÉ RAMOS TORRES DE MELO FILHO

eliz a decisão do nosso Presidente Flávio Saboya, que impedido pela maior crise sanitária já vivida pelas gerações
aqui presentes, de comemorar em uma única solenidade
os dois eventos significativos para o agronegócio cearense.
I – Fundação da Federação da Agricultura do Estado do Ceará
16 de dezembro de 1965, data da Carta Sindical de criação da Federação da Agricultura do Estado do Ceará. 11 de setembro de 1995, data de criação do FOPAC
– Fórum Permanente da Agropecuária Cearense, um
dos quatro “filhotes” do Pacto de Cooperação do Ceará.
Segundo o CPDOC – FGV, Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea da Fundação
Getúlio Vargas, a ideia da criação de uma confederação
que defendesse de forma articulada os interesses da agricultura brasileira foi uma constante desde a fundação
da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) em 1897.
Foram ingentes os esforços realizados no período de 1897
a 27 de setembro de 1951 pela SNA para que, finalmente,
fosse fundada a CRB – Confederação Rural Brasileira, antecessora da CNA – Confederação Nacional da Agricultura, nos moldes de suas coirmãs da Industria e do Comercio,
que só veio à acontecer às vésperas da instalação do regime militar, pelo decreto Lei 53316 de 31 de janeiro de 1964.
O CPDOC – FGV é fonte rica e confiável, vou fugir do
plagio e aconselhar que acessem o site - http://www.fgv.br/
cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/confederacao-nacional-de-agricultura-cna - os interessados e mais curiosos não se arrependerão. É mister se ressaltar que em todas
as inúmeras reuniões e congressos realizados no território
nacional, o Ceará esteve representado por suas associações civis. A Carta Sindical que reconhece a Federação da Agricultura do Estado do Ceará, como o órgão representativo coordenador das categorias econômicas de empregadores rurais,
previstas e discriminadas nos grupos do Plano da Confederação Nacional da Agricultura foi conferida para o exercício
do período de 16 de dezembro de 1965 à 1968, pelo Ministro
do Trabalho e Previdência Social, Walter Peracchi Barcelos.
Os sindicatos fundadores foram os de Itapajé, Maranguappe, Nova Russas, Quixadá, Santana do Acaraú, Santana do Carirí, Sobral e Solonópole. Sem qualquer in-
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terrupção até hoje, a Federação continua integrando
o sistema da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, no cumprimento de sua árdua missão.
II – Bodas de Prata do AGROPACTO, objeto de livro específico que será distribuído entre os presentes.
Justa homenagem, afinal são quatro os sustentáculos da
FAEC: - o SENAR; - o AGRINHO; - o AGROPACTO; o
PECNORDESTE. Os dois primeiros, respensáveis pela capacitação e formação cívica, o terceiro, pela integração
com os poderes públicos, empresários e entidades civis,
das quais destacamos o SEBRAE – amigo de todas as horas. O quarto, vitrine privilegiada do agronegócio cearense.
Pela importância do assunto e em homenagem ao ex Senador e Governador Bení Veras, figura de destaque do
Pacto de Cooperação do Ceará, que em uma de suas palestras manifestou sua preocupação com o “GAP” entre o
Brasil 1 e o Brasil 2, para que alcançássemos a unidade nacional também na área econômica e do desenvolvimento.

Os dados numéricos acima demonstram,de maneira irrefutável, que este anseio já foi superado no período entre 2009 e 2019, com os dados relativos à produção e exportação de soja e milho.

A linha curva transversal ao lado
do mapa do Brasil, representa o paralelo 16º, que para o setor do agronegócio representa a divisa entre o
Brasil 1 ao sul e o Brasil 2 ao norte.
Observemos que a produção
de soja e milho acima (Brasil 1)
do paralelo 16º em 2019 foi de
131,6 milhões de toneladas, superior 57,8% dos 83,4 milhões de
toneladas produzidos no Brasil 2.
Esta vitória foi alcançada pela decisão do planejamento governamental
com a participação permanente da
CTLOG – Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Ministério da Agricultura, que funciona nos
mesmos moldes do AGROPACTO,
reunindo todos os segmentos voltados para a logístíca de transporte, sempre presidida por um membro da iniciativa privada, a frente
da qual estivemos representando
a CNA por mais de um triênio.
Chegamos aos dias de hoje, somos quase que agredidos pela avalanche de recordações, e revigorados pelos julgamentos a que fomos
submetidos perante as mais elevadas autoridades e pelos mais diletos

amigos, que sentimos terem sidos
levados mais pela amizade que nos
une do que pela realidade dos fatos.
Como agradecer a todos sem
cometer injustiças, dizendo a expressão que, no vernáculo, melhor
traduz este sentimento – Muito
obrigado, afinal sentimo-nos devedores de todos os presentes, das
mais elevadas autoridades e do mais
modesto dos meus colaboradores.
Estes resultados, meu caro Pratagil, deixa-nos tranquilos com
aquilo que o prezado amigo prevê
para ser alcançado no Planejamento Ceará 2050, onde fixou como as
metas do Ceará para a agropecuária:
“Ser líder nos produtos agropecuários de maior vocação do Estado e
de alto valor agregado, certificados
para os mercados internos e externos, utilizando tecnologias inovadoras de produção, beneficiamento e
comercialização.”
José Ramos Torres de Melo Filho
Ex-presidente da FAEC

HOMENAGENS E PRÊMIOS
RECEBIDOS
•Medalha Virgílio Távora: FACIC /2009
•Medalha Comemorativa dos 50 anos da
CNA Brasil, em agradecimento pela relevante atuação em favor da agropecuária brasileira, em 22 de novembro de 2001.
•Personalidade Agrovalor/2008
•Troféu Sereia de Ouro- Sistema Verdes
Mares/ 2014
•Prêmio AGRIPEC - Honra ao Mérito Agrícola/2000
•Prêmio Mérito Científico de Produção Animal, Teresina/PI, SNPA/2000.
•Homenagem da Federação da Agricultura
do Estado de Amazonas/2001.
•Destaque Empresarial em 2003, 2006 e
2007 dos três melhores presidentes de Entidades Classistas/ PPE Promoções
•Placa de Prata da Assembleia Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará-AL/CE pela
luta em prol do desenvolvimento social e
econômico do país/2009
•Troféu 15 anos e 20 anos de criação do Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense,
na FAEC /CE
•Homenagem do SEBRAE-CE, Conselho
Deliberativo Estadual homenageia pelos 21
anos dedicados à consolidação do SEBRAE
no Estado do Ceará, em 10 de dezembro de
2010.
• Medalha Boticário Ferreira - Câmara Municipal de Fortaleza/2014
•Medalha do Mérito Rural Professor Prisco
Bezerra, na categoria Produção Rural e/ou
Liderança Classista, em 06 de maio de 2014,
pela FAEC
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FAEC COMEMORA 55 ANOS E OS
25 ANOS DO AGROPACTO

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado Ceará- FAEC comemora no dia 16 de dezembro 55 anos de sua fundação, ocasião em que
realiza uma solenidade de homenagem aos ex-presidentes, especialmente
a José Ramos Torres de Melo Filho, que dirigiu a Federação por 21 anos,
de 1989 a 2010 e tem uma longa folha de serviços prestados à Instituição.
Tendo em vista as restrições ocasionadas pela pandemia do coronavírus, a solenidade será realizada de forma presencial para alguns convidados especiais e, transmitida pelo facebook do Sistema FAEC/ SENAR.
A data marca também o lançamento de um livro sobre os 25 anos do Pacto
de Cooperação da Agropecuária Cearense- AGROPACTO, criado pela Fe- A antiga sede da FAEC foi adquirida na gestão do presidente
deração em 1995 , que se destaca como uma das suas principais ações e que José Wagner Pereira. A atual foi construída pelo presidente
originou a criação do Seminário Nordestino de Pecuária- Pecnordeste, que José Ramos Torres de Melo Filho e recebeu o nome de Casa da
se consolidou como um dos maiores eventos da agropecuária nordestina.
Agricultura, inaugurada em 2015.
A FAEC é originária da Federação das Associações Rurais do Estado do
Ceará - FAREC, fundada em 31 de agosto de 1951, pelo Decreto-Lei 8.127.
Teve seu nome alterado para Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
do Ceará -FAEC, pela Lei 4.212, de 2 de março de 1963 e sua Carta Sindical
reconhecida pelo -MTPS- 117705 em 16 de dezembro de 1965, e também
pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil- CNA, publicada no
Diário Oficial do dia 14/04/1966. Inicialmente, teve uma junta governativa
composta por dois membros, Lair Antonino da Silva ( Presidente) e José
Walter de Araújo (Tesoureiro), conforme consta na sua Ata de fundação.
De 1968 até os dias atuais teve cinco presidentes, o primeiro foi José
Walter Araújo (1968-1974), 2o: José Wagner Pereira (1974 a 1980), o
3o: Elias Leite Fernandes (1980-1989)- os três In memorian. O 4o presidente: José Ramos Torres de Melo Filho, no período de 1989 a 2010
e Flávio Viriato de Saboya (2011-2021), o quinto e atual dirigente.

LIVRO RELATA OS 25ANOS DO
AGROPACTO

O livro “ 25 anos do Agropacto : discutindo
o agronegócio cearense” , está dividido em quatro
capítulos : História, Visões do Futuro, Depoimentos e Memória Iconográfica. A obra tem o prefácio de José Ramos Torres de Melo Filho, ex-presidente da FAEC e coordenador do Agropacto por
15 anos, o Prólogo , pelo ex-secretário estadual
de Desenvolvimento Rural e um dos fundadores
do Agropacto, Pedro Sisnando Leite e Apresentação, do atual presidente da FAEC e coordenador do Agropacto, Flávio Viriato de Saboya Neto.
O primeiro capitulo trata da história, missão, os
objetivos , a forma de atuação, os cinco elementos
da gestão compartilhada , os conselhos consultivos, os apoiadores, os homenageados, os prin6 | União Rural - Informativo FAEC/SENAR

cipais palestrantes. As 866 reuniōes realizadas
neste período, estão disponíveis, na ferramenta
de leitura digital via QRCode, cada uma com o
tema, palestrante e data de realização, incluindo
34 reuniōes itinerantes e 21 audiências públicas.
No capítulo dos Depoimentos, estão publicadas
as opiniões de 25 personalidades, entre autoridades, incluindo o governador Camilo Santana, os
ex- governadores Lúcio Alcântara e Cid Gomes, os
ex-secretários de Agricultura e Recursos Hídricos
dos governos do período 1995/2020, do presidente da CNA, do Banco do Nordeste, da FIEC, Fecomércio, Superintendentes do Sebrae , do Senar
e do Banco do Brasil, dirigentes de instituições
do setor público e privado destacando o papel do
Agropacto e sua importância na mobilização das
instituições que compoēm o sistema agropecuário.
Entre os principais resultados alcançados pelo
Agropacto que trouxeram reflexos importantes
para a cadeia produtiva da agropecuária estão : a
criação da Secretaria de Agricultura Irrigada, a do
Seminário Nordestino de Pecuária- Pecnordeste,
do Sindicato dos Produtores de Frutas- Sindifrutas, a 1a Semana Estadual da Fruticultura, um
Plano de Combate às Secas , de Desenvolvimento da Cajucultura e para a retomada da cultura do
algodão no Estado ; Debate e defesa de um projeto junto à Câmara Federal para renegociação
das dívidas rurais, depois transformado em Lei.
Para o ex-coordenador Torres de Melo, o
grande mérito do Agropacto foi promover o di-

álogo entre o setor público e o privado, criando uma cultura da participação, baseada nos
princípios do Pacto de Cooperação do Ceará,
criado em 1991, pelo empresário Amarílio Macedo . O atual coordenador Flavio Saboya, ressalta que o Agropacto conseguiu nestas duas
décadas e meia mobilizar as instituições que
compõem o sistema agropecuário e agroindustrial do Ceará para discutir ações de melhorias
para o setor. O futuro do Agropacto será sempre de crescimento, respeito e da contínua defesa
do agronegócio cearense, disse Flávio Saboya.
O pesquisador da EMBRAPA João Pratagil, apresenta na obra, uma retrospectiva dos caminhos
que nos trouxeram ao presente ano de 2020, com
a publicação dos resultados das três Conferências
de busca do futuro, realizadas em 1997, em 2016
e em 2020, com as visões de futuro do Ceará e do
Agropacto. A memória iconográfica traz um conjunto de 30 fotos com os principais momentos.
O livro 25 anos do Agropacto foi organizado com a consultoria do ex-presidente José
Ramos Torres de Melo Filho, do atual Flávio
Saboya, do pesquisador da Embrapa /CNPAT,
João Pratagil Araújo, primeiro secretário executivo do Agropacto, do ex-secretário de Desenvolvimento Rural, Pedro Sisnando Leite. As
pesquisas, entrevistas e a coordenação ficou a
cargo da jornalista Silvana Frota, assessora de
imprensa do Sistema FAEC/ SENAR desde 2000.

OS SINDICATOS FUNDADORES E OS 50 ATUAIS

SINDICATOS FUNDADORES
SINDICATO RURAL DE SONÓPOLE
19 de julho de 1968
SINDICATO RURAL DE QUIXADÁ
20 de julho de 1968
SINDICATO RURAL DE SANTANA DO CARIRI
27 de julho de 1968
SINDICATO RURAL DE NOVAS RUSSAS
3 de agosto de 1968
SINDICATO RURAL DE SANTANA DO ACARAÚ
3 de agosto de 1968
SINDICATO RURAL DE SOBRAL
3 de agosto de 1968
SINDICATO RURAL DE ITAPAGÉ
10 de agosto de 1968
SINDICATO RURAL DE MARANGUAPE
10 de agosto de 1968
Região Maciço de Baturité
Vice-Presidente Regional da FAEC: Eleneide Torres Brilhante de
Oliveira (Barreira)
Aracoiaba: Jonas Campelo Nogueira
Barreira: Eleneide Torres Brilhante de Oliveira
Baturité: Jorge Luis Almeida Correia
Canindé: Francisco Celso Crisóstomo Secundino
Caucaia: Ricardo Bezerra Nunes
Região Litoral Leste
Vice-Presidente Regional da FAEC: Luiz Hildemar Colaço
(Beberibe)
Aracati: Antonio Kaminski Alves
Beberibe: Luiz Hildemar Colaço
Cascavel: Paulo Helder de Alencar Braga
Horizonte: Francisco José de Sousa (Franzé)
Região Litoral Oeste
Vice-Presidente Regional da FAEC: João Ossian Dias (Morrinhos)
Amontada: Humberto Albano de Menezes
Itapipoca: Antonio Alves Aguiar
Marco: Alexandre Magnum Leorne Pontes
Morrinhos: João Ossian Dias
Trairi: Antonio Clodoveu Pinheiro Andrade Filho
Região Norte
Vice-Presidente Regional da FAEC: Emerson Pinto Moreira
(Coreaú)
Coreaú: Emerson Pinto Moreira
Granja: Mario David Ferreira Dias
Massapê: José Tupinambá Vasconcelos Júnior
Moraújo: Elder Albuquerque Aguiar

Santa Quitéria: José Francisco de Paiva
Santana do Acaraú: Paulo Ercy Araújo
Sobral: Francisco Reginaldo Rocha Filho
Região Ibiapaba
Vice-Presidente Regional da FAEC: Inácio de Carvalho Parente
(Ubajara)
Ubajara: Inácio de Carvalho Parente
Viçosa do Ceará: Wilame Reis Mapurunga
Região Sertão Central
Vice-Presidente Regional da FAEC: Cirilo Vidal Pessoa
Banabuiú: José Ernando de Oliveira
Ibaretama: Carlos Bezerra Filho
Madalena: Francisco Almir Frutuoso Severo
Mombaça: Francisco Danúbio de Alencar
Quixadá: José Amilcar de Araújo Silveira
Quixeramobim: Cirilo Vidal Pessoa
Senador Pompeu:Maria Elizabeth Medeiros Saraiva
Região Baixo Jaguaribe
Vice-Presidente Regional da FAEC: Luiz Mendes de Sousa Andrade (Limoeiro do Norte)
Limoeiro do Norte Luiz Mendes de Sousa Andrade
Morada Nova: Francisco Eduardo B. de Lima Júnior
Russas: Pedro Maia Rocha Júnior
Região Médio Jaguaribe
Vice-Presidente Regional da FAEC: Expedito Diógenes Filho
(Jaguaretama)
Jaguaretama: Expedito Diógenes Filho
Jaguaribe: Antônio Carlos de Freitas
Solonópole: José Alriberto Pinheiro
Região Centro Sul
Vice-Presidente Regional da FAEC:
Cedro: José Ferreira Lima
Iguatu: José Queiroz Magalhães
Piquet Carneiro: Francisco Erivando Maia
Região Sertão dos Inhamuns
Vice-Presidente Regional da FAEC: Moacir Gomes de Sousa
Crateús: Antônio Narcélio de Oliveira Gomes
Independência: Moacir Gomes de Sousa
Monsenhor Tabosa: Francisco das Chagas Frota Almeida
Nova Russas: Eugênio Mendes Martins
Tamboril: José Rubenval Soares de Souza
Tauá: José Gonçalves Feitosa
Região Cariri
Vice-Presidente Regional da FAEC:
Aurora: José Maria Rangel de Macedo
Crato: Francisco Fernandes Ferreira
Lavras da Mangabeira: Dorimedonte Teixeira Ferrer Filho
Mauriti: José Artálio Barroso Leite
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“O Pacto de Cooperação
da Agropacuária Cearense
(AGROPACTO) se transformou, ao longo dos 25
anos da sua trajetória, em
um dos principais exemplos do que considero fundamental para o sucesso
em qualquer atividade: o
diálogo”
Camilo Santana
Governador do Ceará
“O Agropacto transformou-se ao longo desses 25
anos, em referência da boa
política e da mobilização
em torno dos produtores
cearenses, inclusive para
políticas públicas para o
setor. Gostaria de ressaltar
o brilhante trabalho que
vem sendo realizado pelos
coordenadores do Pacto
nesse período, o grande
defensor dos produtores
rurais e grande humanista
José Ramos Torres Filho”
Cid Ferreira Gomes
Senador e ex-Governador
do Ceará
“Lideranças não se impõe
pela sua unção formal,
mas pelo trabalho competente e leal que responda
às necessidades da grei que
representa. Sua legitimação como líder adveio da
forma obstinada, correta
e eficaz que houve à frente
da Instituição que presidiu”

GALERIA DOS PRESIDENTES
1° Presidente: José Walter de Araújo
(1968-1974)
Diretoria Executiva:
1° vice-presidente: Franscisco Austregésilo Rodrigues Lima
2° vice-presidente: Antonio Albuquerque Lopes
1° secretário: Elias Leite Fernandes
2° secretário: Thadeu de Paula Brito
1° tesoureiro: Amarílio Cavalcante
2° tesoureiro: Raimundo de Paula Pessoa

2° Presidente: José Wagner Pereira
(1974-1980)
Diretoria Executiva:
1° vice-presidente: Franscisco Austregésilo R. Lima
2° vice-presidente: Antônio Albuquerque Lopes
1° secretário: Elias Leite Fernandes
2° secretário: Antônio Rufino Magalhães
1° tesoureiro: José Chaves da Cunha
2° tesoureiro: José Ribeiro Luna

3° Presidente: Elias Leite Fernandes
(1980 -1989)
Diretoria Executiva:
1° vice-presidente: Antonio Rufino Magalhães
2° vice-presidente: Agrimar de Abreu Leite
3° vice-presidente: José Expedito de Araújo Matos
1° Secretário: Franscisco Autregésilo R. Lima
2° Secretário: José Bezerra Viana
3° Secretário: Gerardo Alves de Melo
1° tesoureiro: José Chaves da Cunha
2° tesoureiro: José Texeira dos Santos
3° tesoureiro: Plácido Sobreira Silva

Lúcio Alcantara
Ex-Governador
sobre José Ramos Torres de
Melo Filho
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4° Presidente: José Ramos Torres de Melo (1989-2010)
1º Tesoureiro:
Fernando Diderot Holanda
Carneiro
2º Tesoureiro:
Antonio Braga de Azevedo
3º Tesoureiro:
Joaquim Magalhães Neto

1° MANDATO (1989)
Diretoria Executiva:
1º Vice-Presidente:
João Hudson Carneiro Saraiva
2º Vice-Presidente:
Hiran Alfredo Cavalcante
3º Vice-Presidente:
José Facundo Filho
1º Secretário:
José Gonçalves Feitosa
2º Secretário:
José Augusto Nogueira Bezerra
3º Secretário:
Fernando Airton Lopes Barrocas

2° MANDATO (1992 - 1995)
Diretoria Executiva:
1º Vice-Presidente:
Flávio Viriato de Saboya Neto
2º Vice-Presidente:
Luiz Augusto de Oliveira
Rabelo
3º Vice-Presidente:
João de Deus Costa Lima
1º Diretor-Secretário:
Nilo Alves de Oliveira
2º Diretor-Secretário:
José Gonçalves Feitosa
3º Diretor-Secretário:
Francisco Edmilson Soares
1º Diretor-Financeiro:
Fernando Diderot Holanda
Carneiro
2º Diretor-Financeiro:
Gotardo Bastos Rodrigues
3º Diretor-Financeiro:
Manoel Valdemiro Justino
3° MANDATO (1995 -1998)
Diretoria Executiva:
1º Vice-Presidente:
Antonio Wilson de Pinho
2º Vice-Presidente:
Euvaldo Bringel Olinda

3º Vice-Presidente:
Francisco Bernardone Teles
Pinto
1º Diretor-Secretário:
Luiz Augusto de Oliveira
Rabelo
2º Diretor-Secretário: José Gonçalves Feitosa
3º Diretor-Secretário:
Francisco Edmilson Soares
1º Diretor-Financeiro:
Fernando Diderot Holanda
Carneiro
2º Diretor-Financeiro:
João Paiva de Freitas
3º Diretor-Financeiro:
Miguel Skeff Filho
4° MANDATO (1998 - 2001)
Diretoria Executiva:
1º Vice-Presidente:
Antonio Wilson de Pinho
Vice-Presidente de Administração e Finanças:
João Paiva de Freitas
Vice-Presidente para Agricultura Irrigada:
Silvio Ramalho Dantas
Vice-Presidente para Agricultura de Sequeiro:
Flávio Viriato de Saboya Neto
5° MANDATO (2001-2004)
Diretoria Executiva:
1º Vice-Presidente:
Antonio Wilson de Pinho
Vice-Presidente de Administra-

ção e Finanças:
Pedro Simião do Nascimento
Vice-Presidente para Agricultura Irrigada:
Silvio Ramalho Dantas
Vice-Presidente para Agricultura de Sequeiro:
Flávio Viriato de Saboya Neto
6° MANDATO (2004-2007)
Diretoria Executiva:
1º Vice-Presidente:
Flávio Viriato de Saboya Neto
Vice-Presidente de Administração e Finanças:
Sebastião Almeida Araújo
Vice-Presidentes:
José Luciano Chagas Rabelo
Silvio Ramalho Dantas
Carlos Bezerra Filho
José Lúcio do Nascimento
Filho
Moacir Gomes de Sousa
7° MANDATO (2007-2010)
Diretoria Executiva:
1º Vice-Presidente:
Flávio Viriato de Saboya Neto
Vice-Presidente de Administração e Finanças:
Sebastião Almeida Araújo
Vice-Presidentes:
Carlos Bezerra Filho
Expedito Diógenes Filho
Francisco de Assis Vieira Filho
João Ossian Dias
Moacir Gomes de Sousa

5°Presidente: Flávio Viriato de Saboya Neto (2011-2021)

1° MANDATO (2011-2013)
Diretoria Executiva:
1º Vice-Presidente:
Paulo Helder de Alencar Braga
Vice-Presidente de Administração
e Finanças:
Carlos Bezerra Filho
Vice-Presidentes:
Expedito Diógenes Filho
Francisco de Assis Vieira Filho

Francisco Fernandes Ferreira
Inácio de Carvalho Parente
João Ossian Dias
José Beserra Modesto
José Ernando de Oliveira
José Pinto de Albuquerque
Luis Mendes de Sousa Andrade
Moacir Gomes de Sousa
Normando da Silva Soares
2° MANDATO (2014-2017)
Diretoria Executiva:
1º Vice-Presidente:
Paulo Helder de Alencar Braga
Vice-Presidente de Administração e Finanças: Carlos
Bezerra Filho

Vice-Presidentes Regionais:
Expedito Diógenes Filho
Eduardo Peixoto Rôla Ferreira
Francisco Fernandes Ferreira
Inácio de Carvalho Parente
João Ossian Dias
José Ferreira Lima
Francisco Almir Frutuoso
Severo
José Pinto de Albuquerque
Luis Mendes de Sousa Andrade
Moacir Gomes de Sousa
Rodrigo Diógenes Pinheiro
3° MANDATO: (2018-2021)
Diretoria Executiva:
1º Vice-Presidente:

Rodrigo Diógenes Pinheiro
Vice-Presidente de Administração e Finanças: Carlos
Bezerra Filho
Vice-Presidentes:
Cirilo Vidal Pessoa
Eleneide Torres Brilhante de
Oliveira
Emerson Pinto Moreira
Expedito Diógenes Filho
Inácio de Carvalho Parente
João Ossian Dias
Luiz Hildemar Colaço
Luis Mendes de Sousa Andrade
Moacir Gomes de Sousa
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DEPOIMENTOS SERVIDORAS
CELEBRAR OS 55 ANOS DA FEDERAÇÃO DA
AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DO
CEARÁ

Celebrar os 55 anos da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará –
FAEC, para mim é “VIDA”.
São 40 anos de trabalho.
Iniciei na gestão de José
Wagner
Pereira,
posteriormente, Elias Leite Fernandes, ambos de
saudosa memória, que
souberam conduzir os
destinos desta Casa com
abnegação, competência,
de acordo com a época.
Em 1989, foi eleito presidente, José Ramos Torres de
Melo Filho, nosso Dr. Torres que, juntamente com
sua a Diretoria e o apoio
incondicional dos Sindicatos Rurais permaneceu no
cargo por sete mandatos.
Ícone da Agricultura Cearense,
e porque não dizer do Brasil. Dr.
Torres sempre comprometido
com a classe de produtores rurais com o compromisso de alavancar a agricultura do Ceará.
Como ser humano, é uma
pessoa incrível, com quem
tive o privilégio de conviver,
por 18 anos, o qual o apren-
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Quem ganhou com a sua
permanência na presidência
foi a entidade, em especial, a
classe produtora rural. Enumerar as ações da Federação neste período torna-se
repetitivo, porém enaltecer
o compromisso, a confiabilidade, o caráter, a humildade e a coragem de enfrentar
os desafios, é característica
do Dr. Torres, a quem expressamos nossa gratidão.
A homenagem recebida
pelos 25 anos de criação do
Agropacto vem coroar as
inúmeras atitudes positivas
do cidadão Torres de Melo,
em sua passagem pela Federação da Agricultura.
Preparou seu sucessor, nosso Presidente Flávio Viriato
de Saboya Neto, que de forma sábia e inteligente vem
conduzindo nosso destino.

Há 47 anos trabalho no Sistema
FAEC/ SENAR, sempre servindo aos presidentes da Federação,
de tal forma que convivi com os
cinco presidentes. Cada um deles
me trouxe muitos ensinamentos,
foi um aprendizado importante em minha vida. Acompanhei
todas as fases importantes da Federação e do SENAR, sendo hoje
uma de suas colaboradoras. Além
disso, aprendi sobre a importância da agropecuária cearense.
Essa é uma Casa pela qual tenho
muito respeito e reconhecimento.

dizado com ele foi um divisor de águas na minha vida.
Cresci, aprendi e continuo aprendendo, cada vez,
que tenho a honra de poder
contar com o seu convívio.
Homem de muita força, de uma
inteligência que surpreende e de
uma humildade que nos faz sentir, nos estimular que também
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Ana Lúcia Cavalcanti
Secretária da FAEC

os quais pude crescer e aprender
bastante. Destaco o tempo de convivência com o Dr. Angelim, Chefe de Gabinete da Casa, pessoa de
vasto conhecimento e cultura, que
também me ensinou muito e, em
especial, os laços de amizades verdadeiras construídos com todos os
colegas do Sistema, nesses 25 anos.
Há 25 anos trabalho no Sistema
FAEC. Aqui tive a oportunidade
de secretariar dois presidentes, o
Dr. José Ramos Torres de Melo
Filho e o Dr. Flávio Viriato de Saboya Neto, grandes profissionais e
seres humanos competentes, com

Parabéns à FAEC pelos seus 55
anos em defesa da classe produtora rural.
Helena Monte
Secretária da FAEC
vência e experiencias, muitos foram os ensinamentos com pessoas
extraordinárias como o Dr. Torres
de Melo, e continuo o aprendizado
com os deram continuidade na
missão da FAEC que é defender,
representar e buscar soluções para
a Agropecuária.

Parabéns Federação.
Gratidão ao nosso Presidente Flávio Saboya
por essa iniciativa.
Nilza Luna
Chefe do
Departamento Sindical
da FAEC

Parabéns aos ex-presidentes e ao
atual, Flávio Viriato de Saboya
Neto.

Sou grata a federação da Agricultura por esses 14 anos de convipodemos estar prontos todos os
dias para aprender, se desenvolver e caminhar com determinação para alcançar os nossos
objetivos e conquistar as nossas
vitórias. Eu sou Torres de Melo.

Jucileide Nogueira
Assessora Contábil da
FAEC

Socorro Correia
Tesoureira da FAEC

EMBRAPA DESENVOLVE CARDÁPIO FORRAGEIRO PARA BOVINOS, CAPRINOS E
OVINOS

E

xiste um cardápio para seres humanos e agora, também para
animais, especialmente bovinos, caprinos e ovinos. Desde 2019
o produtor rural do semiárido nordestino tem à sua disposição um
cardápio forrageiro, que lhe permite mais chances de sucesso, garantindo oferta de forragem o ano todo para seu rebanho. O cardápio
forrageiro foi desenvolvido pelos técnicos da Embrapa Caprinos e
Ovinos-CNPC, sob a coordenação da zootecnista Ana Clara Rodrigues Cavalcante, que apresentou o programa Forrageiro para o Semiárido, durante a reunião do Pacto de Cooperação da Agropecuária
Cearense-Agropacto, realizada pela FAEC no dia 24 de novembro.
O técnico de campo e zootecnista Giovanni Rodrigues, responsável pelas pesquisas na Unidade de Referência Tecnológica de Ibaretama-CE, apresentou os resultados naquela Unidade.
O cardápio forrageiro em teste nas 12 Unidades de Referência Tecnológicas (URTs), inclui 7 (sete) espécies de gramíneas anuais, 34 espécies de gramíneas perenes, 03 espécies lenhosas e 07 tipos de palma. O cardápio prioriza o que é mais
relevante para o ambiente do semiárido como a tolerância à seca,
produtividade máxima durante o período das chuvas, alta produção

de folhas e de bom valor nutritivo e resistência às pragas e doenças
Conforme disse a zootecnista da Embrapa, Ana Clara Rodrigues, o uso desse cardápio inclui mudanças de paradigmas na
forma de condução da alimentação do rebanho, seja ele bovino
ou caprino. Para tanto, a Embrapa desenvolveu um aplicativo orçamento forrageiro (htpp://orçamento forrageiro. cnpc.embrapa.br) que está disponível na plataforma digital do playstore.
O projeto é uma iniciativa da CNA, por meio do Instituto CNA.
e da Embrapa e foi implantado em todos os estados da região Nordeste, além da região norte de Minas Gerais, onde conta hoje com 12
Unidades de Referência Tecnológica (URTs) representativas do semiárido brasileiro, sendo uma delas, na cidade de Ibaretama, no Ceará.
Os resultados obtidos pela Unidade Tecnológica de Ibaretama- URT, instalada em 2017, na Fazenda Triunfo, foram
apresentados pelo zootecnista, Giovani Rodrigues Chagas.
Em uma área de um hectare, foram avaliadas 6 gramíneas perenes, 6 gramíneas anuais, 4 cactáceas e 2 plantas lenhosas. Os resultados mostraram que é possível um bom desempenho desde que, manejado adequadamente. Lá foram desenvolvidos
experimentos com gramíneas anuais com as cultivares de milho,
sorgo e milheto, com destaque para o sorgo ponta negro. Foi instalada inclusive, uma estação metrológica para monitorar o clima.
O presidente da FAEC e coordenador do Agropacto, Flávio Saboya que dirigiu os trabalhos da reunião, disse que o tema é extremamente importante para os produtores nordestinos, por isso,
“vamos sugerir a CNA criar um conteúdo programático para disseminar os resultados, nos demais municípios nordestinos.” A zootecnista da Embrapa, informou que a tecnologia está prevista de ser
validada no AgroNordeste e no programa INOVA Social, do BNDES.

ADAGRI, SENAR E SENAI VÃO CERTIFICAR SELO ARTE
A Agência de Defesa Agropecuária –ADAGRI, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural-SENAR, o Serviço Nacional da Indústria- SENAI
e o SEBRAE, firmaram, no dia 10 de novembro, uma grande parceria,
com vistas a implantação e a Certificação do Selo Arte para produtos alimentícios no Estado do Ceará. O assunto foi tema da reunião quinzenal
do Pacto da Agropecuária Cearense- AGROPACTO, promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará. A apresentação
foi feita pela presidente ADAGRI – Vilma Freire e contou ainda, com
a participação do Diretor de Inspeção e Fiscalização, António Amorim
e da Gerente de Inspeção e Fiscalização Animal, Galycione Rodrigues.
A presidente da Adagri, Vilma Freire destacou a importância da parceria
e da necessidade de implantação do Selo Arte – um certificado assegurado aos produtos alimentícios de origem animal, elaborados de forma
artesanal e submetidos ao controle do Serviço de Inspeção Oficial, SIE,
SIM ou SIF”, de acordo com o decreto federal 9.918/2019. A solicitação
do Selo Arte é 100% “online” através do SIDA – Sistema Integrado de
Defesa Agropecuária via site da Adagri: https://www.adagri.ce.gov.br/
O Superintendente do SENAR, Sérgio Oliveira resaltou a satisfação do SENAR em participar dessa Certificação, e que a Instituição,
quer fazer esse trabalho de forma séria, estamos aqui com a nossa coordenadora Carolina Machado, que nos ajudará nessa parce-

ria. Somos o único SENAR do Brasil que está apoiando esse projeto.
Segundo o Diretor de Inspeção e Fiscalização da ADAGRI, Antonio Amorim, as boas práticas agropecuárias são àquelas empregadas dentro da propriedade, ou seja, o produtor que emprega o bem-estar animal para os seus animais, que dispõe da certificação, dos
exames de brucelose, tuberculose, vacinando regularmente contra
a febre aftosa e que faz uma boa higienização na hora da ordenha.
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