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SEMINÁRIO DEBATE 
AGROPECUÁRIA
NORDESTINA
Maior evento técnico-científico da agropecuária nordestina transferiu 
conhecimento para produtores rurais através da abordagem de 
11 temáticas do agronegócio e do cooperativismo
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O Sistema FAEC/SENAR segue estimu-
lando a produção de alimentos com a am-
pliação das ações de assistência técnica e 
gerencial, importantes para fixar e gerar 
renda para o homem do campo e sua fa-
mília. Por esse motivo, oferta 1.200 novas 
vagas para que mais produtores rurais re-
cebam acompanhamento técnico e geren-
cial do Senar por um período de 24 meses. 

A iniciativa fortalece seis cadeias produ-
tivas e colabora para que o produtor rural 
tenha informações necessárias para elevar 
a produtividade com conhecimentos técni-
cos e gerenciais, além de criar uma cultura 
empreendedora.

A transformação do setor agropecuário 
cearense acontece dentro e fora do campo. 
E é por isso que o PECNORDESTE colabora 
para a transferência de conhecimentos aos 
produtores cearenses, melhorando tam-
bem a qualidade do produto que chega na 
mesa dos brasileiros.

Boa leitura!

Durante os quatro dias de evento, o 
PECNORDESTE promoveu o debate sobre 
a temática da assistência técnica e gerencial

Cearense é um dos cinco vencedores do 
programa de liderança do setor agropecuário 
brasileiro.

30 agricultores de Itarema já estão cadastra-
dos e serão acompanhados pelo serviço de 
Telemedicina do SENAR.

Durante os quatro dias de evento, o 
PECNORDESTE promoveu o debate sobre 
a temática da assistência técnica e gerencial
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CNA JOVEM

TELEMEDICINA

Programa inicia entrega de cestas básicas 
em três municípios cearenses
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PROGRAMA AGRINHO

Agrinho recebe trabalhos de 
estudantes e professores

Representantes das escolas de 44 municí-
pios do Ceará, nos dias 22 e 23 de setembro, 
apresentaram os trabalhos elaborados por alu-
nos e professores que participam do Agrinho, 
programa de responsabilidade social do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/CE), 
braço educativo da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado do Ceará (FAEC). Na edição 
de 2021, discentes e docentes trabalham o tema 
Agrinho de mãos dadas com o Cooperativismo.

Ao todo, mais de 70 mil alunos do ensino 
fundamental, do 2° ao 9° ano, participam do 
Agrinho e cerca de 600 escolas estão envolvi-
das com a missão de formar futuros produto-
res rurais mais conscientes das características 
físicas do espaço em que vivem. Os estudantes 
concorrem nas categorias de Desenho; Reda-
ção; Experiência Pedagógica, desenvolvido pe-
los professores que atuam na zona rural e Mu-
nicípio Agrinho.

“O que consolida é a forma lúdica e didáti-
ca que o Programa Agrinho trabalha nas esco-
las com material didático específico para cada 
tema e etapa do ensino”, afirma a superinten-
dente do Senar, Ana Kelly Claudio. “O Agrinho é 

um sucesso compartilhado, tanto pelas pessoas 
da equipe do Senar, quanto pelos professores 
que são apaixonados pelo programa, além da 
participação dos municípios.

A pedagogia da pesquisa integra com um 
forte viés à metodologia do Programa Agrinho. 
Esse modelo fortalece uma rede de interlocução 
durante todo o período letivo com a reflexão 
dos estudantes sobre as questões sociais rele-
vantes dentro da escola e até na comunidade.

Os trabalhos estão sob a avaliação de uma 
Comissão Julgadora Multidisciplinar que irá es-
colher 10 trabalhos, divididos em seis catego-
rias. A solenidade de premiação será, no dia 12 
de novembro, em um formato híbrido devido 
à pandemia, restrito à participação de alguns 
alunos e professores premiados, em Fortaleza. 
O evento será transmitido pelas redes sociais 
do Sistema FAEC/SENAR.

“Antes da pandemia, a solenidade reunia 
cerca de 500 pessoas com a presença de co-
mitivas de cada município, mas por conta dos 
protocolos de segurança o público participante 
será reduzido, porém transmitido para todo o 
País”, destaca a superintendente do Senar.

Mais de 70 mil alunos do ensino fundamental, do 2° ao 9° ano, participam  
da edição do Agrinho 2021 e cerca de 600 escolas estão envolvidas

“O que consolida é a forma lúdica e didática que o Programa Agrinho trabalha nas escolas com material didático específico para cada tema e etapa do ensino”, 
afirma a superintendente do Senar, Ana Kelly Claudio.
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Dois mil participantes nas salas virtuais 
do Zoom e mais de três mil visualizações 
no Youtube. Os números fazem parte do 
balanço da XXIV edição do Seminário 
Nordestino de Pecuária - PECNORDESTE, 

maior evento técnico-científico da 
agropecuária nordestina, realizado de 14 
a 17 de setembro em formato online, por 
meio das plataformas Zoom e Youtube. 

Durante os quatro dias de evento, o 

PECNORDESTE online encerra 
programação com mais de dois 
mil participantes

24ª edição do evento contou com mais de 50 palestras 
online sobre diversas cadeias produtivas

xxiv seminário nordestino de pecuária
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PECNORDESTE promoveu o debate sobre a 
temática da assistência técnica e gerencial 
e sua importância no desenvolvimento 
das atividades do agronegócio. Mais de 
50 palestras foram realizadas nas cadeias 
produtivas da apicultura, aquicultura 
e pesca, avicultura, bovinocultura de 
leite, caprinovinocultura, equinocultura, 
suinocultura e nos segmentos da fruticultura, 
cajucultura, floricultura e da agroindústria.

Rodrigo Diógenes Pinheiro, presidente 
da Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado do Ceará (FAEC) e coordenador 
geral do evento, comemora o sucesso do 
PECNORDESTE. “Retornar dois anos após a 
última edição, em formato online, foi um 
grande desafio. Acredito que atingimos 
nosso objetivo, que é levar conhecimento 

ao produtor rural, aprimorando o mercado 
através da qualificação”, afirma.

 Também fez parte da programação do 
evento a entrega da Medalha do Mérito 
Rural Professor Prisco Bezerra para nomes 
representativos no setor. Receberam a 
honraria o deputado federal Danilo Forte; 
o fundador da Frutacor, João Teixeira; e 
Jorge José Prado Gondim de Oliveira - in 
memoriam. Na ocasião, também foram 
concedidas homenagens a Humberto 
Albano, José Pinto de Albuquerque e Josiel 
Barreto, presidentes que fizeram parte do 
Sistema Faec/Senar e Sindicatos Rurais, 
e a Flávio Viriato de Saboya Neto, ex-
presidente da FAEC por três mandatos e 
que faleceu de Covid em fevereiro último. 

“Acredito que atingimos nosso objetivo, que é levar conhecimento ao produtor rural, aprimorando o mercado através da qualificação”, afirma o presidente 
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará e coordenador geral do PECNORDESTE, Rodrigo Diógenes, ao centro de terno escuro.
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O último dia da programação da 
XXIV edição do PECNORDESTE contou 
com palestras sobre a agroindústria, 
seminários de cooperativismo, cajucultura, 
suinocultura e o seminário de residência 
agrícola, promovido pelo IFCE. No período 
da manhã, foram apresentados projetos 

de geração de energia solar como forma 
de amenizar a alta dos preços da conta de 
luz e reduzir custos de produção. A ideia 
é instalar placas de geração distribuída 
por meio de cooperativas de energias 
renováveis.

No painel sobre agroindústria, Glauco 

Durante o último dia do evento, foram abordadas as vantagens 
do cooperativismo e das certificações para pequenos e médios 
produtores rurais

Seminário destaca desafios 
para o setor da agroindústria
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Sobre o evento

Considerado o maior evento técnico-
científico da agropecuária nordestina, o 
PECNORDESTE busca a capacitação de 
produtores rurais, estudantes, micro e 
pequenos empresários do setor através 
da abordagem de temáticas relevantes 
para o agronegócio e que impactam o dia 
a dia do produtor. 
 
O Seminário Nordestino de Pecuária 
– PECNORDESTE foi promovido pela 
Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Ceará – FAEC, pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural do 
Ceará – SENAR/CE, pela Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, 
pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Estado do Ceará – SEBRAE 
e pelos Sindicatos Rurais, com patrocínio 
das Organização das Cooperativas 
Brasileiras - OCB, Banco do Brasil, Banco 
do Nordeste e do Governo Federal.

Bertoldo, diretor do Departamento de 
Inspeção de Produtos de Origem Vegetal 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), falou sobre os 
principais pontos da lei do autocontrole 
nas agroindústrias de produtos de origem 
vegetal. “A lei busca assegurar a qualidade 
dos produtos de origem agropecuária, além 
de promover a concorrência leal entre os 
agentes que atuam nos setores”, afirmou.

Entre as vantagens trazidas pela nova 
legislação, Bertoldo destacou ainda que 
as regras de autocontrole promovem a 
qualidade dos produtos agropecuários, 
e redução de custos devido à diminuição 
da burocracia e maior integração de 
dados entre “regulados e reguladores”. Na 
ocasião, Ana Lúcia Stepan, auditora fiscal 
federal agropecuária, falou sobre o Sistema 

Brasileiro de Inspeção de Insumos (SISBI) 
de origem animal, vegetal, pecuária e 
agrícolas e dos benefícios das certificações 
para os produtores. “Selos atestam 
qualidade dos produtos agropecuários”, 
destacou.

O empresário Benício Júnior, sócio-diretor 
da produtora de frutas Frutã, destacou a 
importância das cooperativas para fomentar 
a produção e comercialização de produtos 
vegetais.  “Acredito que é preciso que haja 
entre os produtores a sensibilidade de 
formar associações, cooperativas, para que 
isso se concretize de uma melhor forma”, 
disse Benício ao falar do papel das parcerias 
para as agroindústrias nos produtos 
de origem vegetal. Segundo Benício, 
praticamente todas as agroindústrias 
compram de pequenos e médios produtores, 
mas é preciso fortalecer os canais de 
integração entre produtor e empresas de 
beneficiamento.
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Acompanhe as nossas 
REDES SOCIAIS

/faecsenar

www.faec.org.br
www.senarce.org.br

@faecsenar

SistemaFaecSenar

Elas na avicultura: mulheres 
empreendem na atividade 
Maior evento técnico-científico da agropecuária nordestina 
abordou aspectos relacionados à produção de ovos e aves e 
técnicas de manejo

O segundo dia de palestras da XXIV edi-
ção do PECNORDESTE destacou a participa-
ção das mulheres no segmento da avicultu-
ra, e contou com palestras sobre sistemas 
para produção de ovos, criação de frangos, 
instalação e manejo de aviários, uso de cer-
tificações para agregar valor aos produtos, 
dentre outros temas.

Durante a palestra “Elas na Avicultura. 
Como empreender na atividade: planeja-
mento, conhecimento básico e assistência 
técnica”, a engenheira agrônoma Juliana 
Aparecida Pereira, da JP Consultoria Agrí-

cola, reforçou a importância das mulheres 
no setor.  “É um prazer estar participando 
do evento, principalmente em um painel 
que chama ‘elas na avicultura’, o que mos-
tra toda a força da mulher na agropecuária. 
É uma imensa satisfação”, disse.

Em sua participação, a engenheira agrô-
noma falou sobre o uso de certificações 
como forma de agregar valor ao produto 
final, sobre os requisitos legais para pro-
dução de ovos caipiras e requisitos para 
obtenção das certificações em conformi-
dade com as normas técnicas da ABNT. “A 
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certificação traz uma padronização do seu 
processo produtivo e acaba sendo um di-
ferencial de mercado”, disse Pereira.

Já a empreendedora Sabryna Bueno, da 
empresa Galinha Caipira da Roça, contou 
sua trajetória no agronegócio. Após nove 
anos trabalhando na cidade, como analista 
comercial, Bueno partiu para o campo em 
busca de realizar o sonho de empreender. 
“No começo tivemos muitos desafios com 
o manejo correto das aves, nutrição, mas 
com o tempo fomos aprendendo, fizemos 
melhoramento genético dos animais para 
diferenciar o nosso produto e aumentamos 
a produtividade de ovos e carne”. O painel 
também contou com as participações da 
zootecnista Michele de Oliveira Mendonça, 
e da médica veterinária Nayana Borges.

A programação técnico-científica de ca-
pacitação do PECNORDESTE envolve as 
áreas de apicultura, aquicultura e pesca, 
avicultura, bovinocultura de leite, caprino-
vinocultura, equinocultura, suinocultura e 
os segmentos da fruticultura, cajucultura, 
floricultura e da agroindústria. A edição 
deste ano é realizada em formato online.
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Galeria PECNORDESTE

Artur Bruno, titular da SEMACE, entrega a Me-
dalha do Mérito Rural para Jorge Anízio, filho de 
Jorge José Prado Gondim de Oliveira (In Memo-
riam), na categoria Desenvolvimento Científico, 

Econômico, Tecnológico ou de Ensino.

Família de Humberto Albano, ex- presidente do Sindicato Rural de 
Amontada, que faleceu vitima da covid-19, recebe homenagem 

do Sistema FAEC/SENAR.

Família do José Pinto De Albuquerque, ex- presidente do Sindicato Rural 
de Coreaú, recebe homenagem póstuma, por seu trabalho e dedicação 

à frente do Sindicato.

Família de Josiel Barreto, ex-presidente do Sindicato Rural de Senador 
Pompeu, também homenageado no evento

Família do ex-presidente da Faec, Flávio Viriato de Saboya Neto, recebe 
homenagem in memorian durante a Solenidade de Abertura do XXIV Seminário 

Nordestino de Pecuária por sua dedicação e empenho à frente do evento.

Deputado federal Danilo Forte, recebe a Medalha do 
Mérito Rural, na categoria Política e/ou Administração 
Pública das mãos do presidente do Sistema FAEC/

SENAR, Rodrigo Diógenes.

Agraciado com a Medalha do Mérito Rural, 
na categoria Produção Rural e/ou Liderança 
Classista, João Teixeira Júnior, posa ao lado do 
vice - presidente da Faec, Moacir Gomes de Souza.
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No terceiro dia de programação, o superintendente do Banco do Brasil no 
Ceará apresentou as linhas de crédito da instituição para o agronegócio

Seminário debate bovinocultura

No terceiro dia da XXIV edição do PEC-
NORDESTE, o destaque foi a bovinocultura 
de leite e de corte. A programação incluiu pa-
lestras sobre reprodução e nutrição do gado 
bovino, uso de óleos vegetais em dietas de 
vacas leiteiras, estratégias de suplementa-
ção de gado ao pasto, manejo de pastagens, 
dentre outros assuntos. Além da bovinocul-
tura, o evento também contemplou os seto-
res produtivos da fruticultura, aquicultura e 
pesca, e floricultura.

 Em sua apresentação, o engenheiro Es-
dras Braga de Oliveira tratou da produção de 
reserva alimentar animal e destacou o poten-
cial do semiárido nordestino para produção 
de alimentos e criação de gado. “Nós temos 
o semiárido mais rico do mundo, o mais ha-
bitado do mundo. A gente tem alternativas 
e conhecimentos fantásticos, então, precisa-
mos colocar isso em prática, porque o nosso 
sucesso é garantido”.

Para Oliveira, como forma de contornar as 
oscilações de preços das commodities, é pre-
ciso buscar alternativas locais para alimentar 
o gado. “A gente não tem como depender de 
milho e soja, porque, assim, o pequeno pro-
dutor vai sair do mercado. Nós não podemos 
criar da mesma forma que é feita em Mato 
Grosso ou no Sul. Nós temos mais vantagens 
do que eles, em termos climáticos, o que nos 
falta é uma estratégia para armazenar esses 
alimentos com um custo mais baixo”, afirma.

 O zootécnista Waldonys Pinheiro, supervi-
sor técnico e comercial da De Heus - Nordes-

te, abordou aspectos relacionados à nutrição 
do gado de corte e leiteiro, como tipos de 
suplementação alimentar, e estratégias vol-
tadas para o aumento da produção de arroba 
por hectare. Já o médico veterinário Michael 
Nogueira de Medeiros realizou palestra sobre 
reprodução bovina assistida.

 
Linhas de crédito

 No período da tarde, o superintendente 
do Banco do Brasil no Ceará, Kamillo Tononi, 
apresentou as linhas de crédito da instituição 
para o agronegócio, o Crédito Rural BB. “O 
Banco do Brasil, como principal parceiro do 
agronegócio no País, vem batendo recordes 
safra após safra, com linhas de crédito dis-
poníveis para atender os produtores quanto 
ao custeio, comercialização, financiamento 
de investimentos em assistência técnica fo-
cada na melhoria da produtividade”, disse o 
executivo.

 O Banco do Brasil também oferece linhas 
de capital de giro para os produtores rurais 
e seguros rurais. “Temos uma gama de pro-
dutos que podem ajudar os produtores neste 
momento de pandemia”, destacou Kamillo. O 
superintendente apresentou ainda a platafor-
ma Broto (www.broto.com.br) que oferece 
um marketplace completo para os produto-
res rurais. “É uma plataforma completa para 
apoiar os nossos produtores rurais, por meio 
da qual eles poderão vender seus produtos e 
comprar insumos”.

Família do ex-presidente da Faec, Flávio Viriato de Saboya Neto, recebe 
homenagem in memorian durante a Solenidade de Abertura do XXIV Seminário 

Nordestino de Pecuária por sua dedicação e empenho à frente do evento.
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Cearense é um dos 
vencedores do 

CNA Jovem

Desde a primeira edição, em 
2014, aproximadamente 5 mil 

jovens já participaram de alguma 
etapa do programa

Liderança

Durante 14 meses de ati-
vidades e de discussões re-
levantes para o agronegócio 
brasileiro, o Programa CNA 
Jovem anunciou, no dia 3 de 
outubro, os vencedores da 
sua quarta edição. O último 
encontro virtual do progra-
ma foi transmitido a partir da 
sede do Sistema CNA/Senar, 
em Brasília pelo portal Agro 
pelo Brasil.

Ao todo, cinco jovens líde-
res representantes do Distrito 
Federal, Bahia, Ceará, Minas 
Gerais e Paraná venceram o 
desafio individual. Para os de-
safios em grupos, os times 
Educa Agro, Elo 8, SuperAgro 
foram os vitoriosos.

Na quarta edição do CNA 
Jovem, o projeto InterAgro é 
um dos cinco vencedores do 
desafio individual. A iniciati-
va da jovem liderança do agro 
cearense, Caio Vasconcelos, 
busca estimular a integração 
de instituições atuam no meio 
rural com foco na otimização 
dos recursos, instalações e do 
corpo técnico.

“Como representante do 
Ceará, venho trabalhando 
dentro do Programa CNA Jo-
vem o desafio intitulado Pro-
jeto InterAgro que vislumbra 
o fortalecimento do setor ru-
ral com a união dos órgãos 
vinculados ao segmento para 
termos muito mais benefícios 
e ações para elevar o patamar 
produtivo e de eficiência dife-
renciado a nível local e esta-
dual,” afirma o idealizador do 
InterAgro, Caio Vasconcelos.

O programa
O CNA Jovem é um pro-

grama de desenvolvimento 
de novas lideranças do Siste-
ma CNA/Senar para estimular 
esse público a desenvolver ha-
bilidades e competências em-
preendedoras e inovadoras.

A quarta edição, que ini-
ciou em agosto de 2020, re-
gistrou 3.742 jovens inscritos 
com idade de 22 a 30 anos. 
Após uma série de oficinas di-
gitais progressivas, foram se-
lecionados 80 jovens para a 
etapa 2021.

Dentre os 76 finalistas de 
todas as regiões brasileiras 
que chegaram ao fim da edi-
ção foram reconhecidos os jo-
vens que se destacaram pelo 
perfil de liderança ao longo da 
jornada e os grupos que apre-
sentarem as melhores inicia-
tivas inovadoras para os sete 
desafios prioritários do agro 
brasileiro com foco nas áreas 
institucional, sindical, político-
-partidária, educacional e em-
presarial.

“Tudo é no tempo de Deus, 
enquanto trabalhava e cui-
dava da mãe no hospital, o 
programa que teve sua edi-
ção virtual e permitiu a minha 
participação, além da contri-
buição da equipe Mobilizes 
que me ajudou a chegar até 
aqui”, lembra Caio Vasconce-
los. Ele agradeceu o apoio da 
coordenadora do CNA Jovem 
no Ceará, Germana Moreira, 
da superintendente do Senar/
CE, Ana Kelly Cláudio e do 
presidente da FAEC, Rodrigo 
Diógenes.

Caio Vasconcelos, busca estimular a integração de instituições atuam no meio rural com foco na otimização dos recursos, instalações e do corpo técnico.
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Produtores atendidos pelo Programa Agro-
Nordeste de Itarema acabam de ganhar um 
apoio a mais em relação aos cuidados com a 
saúde por meio do serviço da telemedicina. A 
iniciativa é do SENAR Central e será desenvol-
vida no Ceará pelo Sistema FAEC/SENAR/SIN-
RURAL.

Ao todo, 30 agricultores de Itarema já estão 
cadastrados e serão acompanhados pelo servi-
ço de Telemedicina do SENAR. 

O secretário de Saúde, Francisco Noélio Al-
buquerque, formalizou termo de cooperação 
para que os produtores rurais recebam os me-
dicamentos pelo Sistema Único de Saúde na 
rede municipal.

Além do secretário de Saúde do Município, 
participaram do encontro o presidente do Sin-
rural, José Lidenor dos Santos, o supervisor da 

Produtores rurais de Itarema 
recebem serviço de telemedicina 

TELEMEDICINA

Fruticultura, Marcelo Colaço, o secretário De-
senvolvimento Rural do Município, Francisco 
Martins e a superintendente do SENAR/CE, Ana 
Kelly Claudio.

30 agricultores de Itarema já recebem acompanhamento do serviço de 
Telemedicina do SENAR. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR/CE), braço educacional da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Ceará (FAEC), 
realizou a entrega de certificados do curso 
Mulheres em Campo, em Paraipaba. No total, 
15 mulheres receberam a capacitação.

O objetivo do curso é transformar a atividade 
produtiva em um negócio rentável com foco na 
gestão da propriedade rural, exclusivo, para 
mulheres, em cinco módulos.

Já entre os dias 26 de agosto e 21 de setembro 
foi a vez do SENAR concluir o curso Mulheres 
em Campo, em Assaré, com a participação de 
14 mulheres que receberam conhecimentos 
sobre a gestão do empreendimento, indicadores 
de viabilidade e de comercialização. O 
SENAR contou com o apoio da Secretaria de 
Desenvolvimento Agrário de Assaré, federação 
das associações e do SINRURAL de Crato.

“São cursos que fazem a diferença na 
zona rural, porque as mulheres aprendem, se 
capacitam e começam a produzir. A produção é 
comercializada no próprio município e cidades 
vizinhas, muitas vezes envolvem o marido. 
Essas mulheres empreendem na zona rural”, 
destaca a superintendente do SENAR, Ana Kelly 
Claudio.

Senar conclui capacitação para 
mulheres de Paraipaba e Assaré

mulheres em campo

Senar concluiu curso esclusivo de gestão da propriedade rural para mulheres
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A Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado do Ceará 
(FAEC) conquistou importan-
te vitória para os agricultores 
irrigantes e aquicultores do 
Ceará que utilizam energia sa-
zonal. A FAEC conseguiu junto 
à ENEL, o ressarcimento dos 
valores pagos em  relação ao 
montante cobrado nas ban-
deiras amarelas e vermelhas 
aos produtores cearenses que 
utilizam a energia sazonal. 

Estas atividades contam com 
descontos de 90% no horário 
entre 21h30 às 6h, confor-
me prevê a Lei nº 10.438, de 
2002. 

Os conselheiros Antônio 
Erildo (presidente do Conse-
lho) e Edvaldo Brito (suplen-
te), que representam a FAEC 
no Conselho de Consumido-
res da Enel, apontaram e co-
braram da ENEL, que também 
fosse concedido o ressarci-

mento para todos os irrigantes 
e aquicultores cearenses que 
utilizam a energia sazonal, 
como foi concedido à Federa-
ção das Associações do Perí-
metro Irrigado Jaguaribe Apo-
di - FAPIJA.

A ENEL prometeu que até 
janeiro de 2022, todos os irri-
gantes e aquicultores cearen-
ses que utilizam a energia sa-
zonal seriam ressarcidos.

Energia sazonal

Enel promete ressarcir conta 
irrigantes e aquicultores cearenses

A vice-prefeita de Jijoca de 
Jericoacoara, Natalicia Brito, 
acompanhada do secretário 
de Agricultura, José Calixto 
de Brito Neto, que apresen-
tou demandas de 30 produto-
res rurais do município, bus-
caram junto ao presidente do 
Sistema FAEC/SENAR/SIN-
RURAL, Rodrigo Diógenes, a 
realização de cursos de capa-
citação para o grupo de  agri-
cultores. A superintendente 
do SENAR, Ana Kelly Claudio, 
participou do encontro.

“O nosso maior problema 
é para escoar a produção, por 
isso os produtores possuem a 
cultura de esperar pelo atra-
vessador,” destaca o secretá-
rio de Agricultura de Jijoca.

“Quando estimulamos o 
consumo as pessoas vão fi-
cando mais interessadas em 
comercializar diretamente 
ao supermercados ou rede 
hoteleira, no caso da Cida-
de. Com isso, os produtores 
poderão agregar ainda mais 

valor e comercializar os seus 
produtos até três vezes do 
valor que é repassado pelo 
atravessador,” defende Rodri-
go Diógenes sobre a necessi-
dade de estimular mercados 
locais como restaurantes e 
redes hoteleiras.

Gestores buscam capacitação para 
produtores rurais de Jijoca

CONHECIMENTO

Vice-prefeita de Jijoca, Natalícia Brito, acompanhada do secretário de Agricultura, José Calixto, ao lado do 
presidente da FAEC, Rodrigo Diógenes e da superintendente do Senar, Ana Kelly Claudio
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>> Curtas

CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL

Por Edvaldo Brito

Por solicitação do presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará - 
FAEC, Rodrigo Diógenes, no dia 30 de Julho de 
2021 foi realizada uma reunião com o Correge-
dor Geral da Justiça, para expor a imensa difi-
culdade dos rurais de arcarem com às custas e 
emolumentos para os registros das garantias 
no Registro Imobiliário, no que é pertinente às 
garantias das Cédulas de Crédito Rurais bem 
como suas negociações.

 Na ocasião do encontro com o Senhor Cor-
regedor, o Presidente da FAEC indicou a exis-
tência de uma Lei Estadual de Nº 13.573/2005 
e de um Provimento 05/2002, da própria Cor-
regedoria Geral da Justiça que determinam a 
redução dos emolumentos cartorários no caso 
do registro de garantias das Cédulas de Crédi-
to Rural, relatou ainda o Senhor Presidente da 
FAEC, ao eminente Corregedor que os titulares 
dos cartórios não estão cumprindo nem a lei e 
nem o Normativo da egrégia Corregedoria. 

Após analisar os questionamentos fei-
tos pela FAEC a Corregedoria Geral de Justi-
ça publicou esta semana a DECISÃO/OFÍCIO 
N°6.415/2021- CGJUGJ, determinando que os 
notários e os oficiais de registro passem a apli-
car os descontos legalmente concedidos nos 
parágrafos 1º e 2º do art. 2º  da  Lei Estadual 
nº 13.573/2005, transcritos in verbis:

§ 1º. A cobrança de emolumentos nos re-
gistros de contratos de operação de cré-
dito rural, cédulas hipotecárias rurais, 
pignoratícias e hipotecária rural, o valor 
cobrado pelos atos dos serviços de regis-
tro de imóveis e/ou atos dos serviços de 
registro de títulos e documentos terão um 
desconto de 50% (cinquenta por cento) 
sobre o valor de cada realizado.

§ 2º. No registro de hipoteca de crédito 
rural, quando um ou mais imóveis forem 
oferecidos em garantia, estejam ou não 
situados na mesma jurisdição imobiliária, 
a base de cálculo para cobrança dos emo-
lumentos, em relação ao registro a partir 

FAEC pleiteia redução de 
emolumentos cartorários 

do segundo imóvel, o valor a ser cobrado 
deverá ser no máximo o valor a que se 
refere o código 006001, da Tabela VI, do 
anexo único desta Lei, por cada imóvel hi-
potecado.

Esta é mais uma ação desta Federação que 
não cessa de trabalhar pelos seus representa-
dos.

  Quaisquer outras dúvidas entrem em con-
tato com o Dr. Edvaldo, na FAEC, telefone e 
WhatsApp 85 991.230996 ou por e-mail edval-
do@senarce.org.br

A Comissão de Endividamento Rural da 
FAEC composta pelos Presidentes de Sindicatos 
Rurais: Eduardo Junior (Morada Nova), Cirilo 
Vidal (Quixeramobim), Fausto Moreno (Qui-
xadá) e o perito técnico, Edvaldo Brito, junta-
mente, com o deputado federal, Danilo Forte, e 
reuniram, em Fortaleza, para tratar sobre a co-
brança pela derrubada dos vetos da MP 1016; li-
quidação das parcelas dos lotes dos Perímetros 
Irrigados do Dnocs; inclusão das agroindústrias 
na Lei que trata dos recursos mistos do FNE. 

Na oportunidade, os participantes conver-
saram a respeito da regularização fundiária das 
áreas da União e dos Assentamentos do Crédito 
Fundiário, a construção de barragens subterrâ-
neas e equipamentos de energia solar para os 
produtores rurais do programa Agronordeste. 
“Vamos transformar o Agro do Ceará,” afirmou 
o parlamentar.

Agro cearense em alta
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O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural – CE (SE-
NAR-CE) apresentou balanço 
parcial da primeira semana de 
atividades do programa Agro 
Fraterno com a entrega de 
405 cestas básicas, em três 
municípios: Beberibe, Casca-
vel e Horizonte. Até o término 
do programa, em dezembro, 

serão entregues mais de 7 mil 
cestas básicas em 50 municí-
pios cearenses.

O Agro Fraterno é um mo-
vimento liderado pelo Siste-
ma CNA/Senar, Sistema Faec/
Senar, OCB, entidades do IPA, 
secretarias de Ação Social mu-
nicipais que se reuniram em 
uma corrente solidária para 

ajudar as famílias atingidas 
pela Covid. A expectativa do 
presidente do Sistema Faec/
Senar, Rodrigo Diógenes, é que 
a distribuição de quase 110 to-
neladas de alimentos ocorra 
até dezembro deste ano.

O programa distribui cestas 
básicas a trabalhadores e pro-
dutores rurais, em situação de 
vulnerabilidade social e inse-
gurança alimentar, inscritos no 
CadÚnico. Os Sindicatos Rurais 
serão os responsáveis pela lo-
gística e os beneficiários serão 
identificados pelas secretarias 
de Ação Social dos municípios, 
cumprindo uma exigência do 
Programa Agro Fraterno.

Para a superintendente do 
Senar/CE, Ana Kelly Cláudio, 
o Agro Fraterno é uma opor-
tunidade de resgatar a cida-
dania das famílias em situação 
de vulnerabilidade social mais 
afetadas pela pandemia.

Com esse sentimento que 
colabores do Sistema Faec/
Senar realizaram a 1° Ginca-
na Solidária de Alimentos Agro 
Fraterno que arrecadaram 68 
cestas básicas, totalizando 
mais de 1t de alimentos.

Agro Fraterno encerra primeira 
semana com mais de 400 cestas

solidariedade

Para a superintendente do SENAR, Ana Kelly Claudio, a corrente solidária é uma oportunidade de resgatar 
a cidadania das famílias em situação de vulnerabilidade social mais afetadas pela pandemia

CASCAVELHORIZONTEBEBERIBE
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Em Tauá, a reinauguração 
do Sindicato Rural reuniu, no 
dia 1 de outubro, na sede do 
Sinrural, agropecuaristas, li-
deranças sindicais e políticas 
com atuação na Região dos 
Inhamuns.

Com a retomada do Sinru-
ral, produtores terão acesso à 
representação da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Esta-
do do Ceará na luta dos prin-
cipais pleitos dos agropecuaris-
tas da região, além do aparato 
do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural - CE referente à 
capacitação e qualificação do 
homem do campo com a trans-
ferência de conhecimentos 
para a gestão da propriedade e 
acompanhamento de assistên-
cia técnica especializada

Sinrural Tauá retoma atividades

Em Tauá, o Sinrural reinaugurado contará com a direção do presidente Feitosinha

Sinrural Canindé Sinrural 

Jaguaretama

O Sinrural Canindé concluiu 
no dia 23 de outubro, o curso 
de Produção de Mudas - 
Viveirista, na Aldeia Indígena 
Karão, em Canindé, por 
meio de uma parceria com o 
Sinrural / Faec / Senar e Funai. 
Em setembro, a localidade de 

Tiracanga recebeu o curso 
de panificação do Senar, 
oferecendo conhecimento para 
criação de novos negócios, 
além do curso de “Produção 
de Rainhas” para Apicultores 
de Iguaçu, em Canindé.

Parabéns a estas mulheres do 
toco por esta excelente capaci-
tação e derivados do leite com 
a instrutora Yruana do Senar.
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No encerramento do curso 
de Avicultura Básica, realiza-
do na comunidade do Baixio I, 
no último dia 02 de Setembro, 
onde contamos com as honro-
sas presenças do Presidente 
da FAEC e do Conselho Admi-
nistrativo do SENAR, Rodrigo 
Diógenes; do secretário mu-
nicipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, Fábio Peixoto; do 

vice-presidente do SINRURAL 
e presidente da Cooperativa 
Agrícola de Lavras da Manga-
beira, Iramar Batista; do téc-
nico especialista médico vete-
rinário, José Júnior; do técnico 
de campo em Apicultura, Wlis-
ses Gonçalves; do técnico em 
agropecuária, Erisvaldo Cor-
deiro, além do competente 
instrutor Sérgio Henrique!

Sinrural Milhã

Sinrural ParamotiSinrural Mauriti

Sinrural Apuiarés

Reunião do SINRURAL com 
Produtores, no dia 30 de agos-
to, em Paramoti e Canindé, so-
bre o Plano Safra 2021/2022. 
Realizamos também a Missão 
SER TÃO MEL, na Casa de 

Mel SIF, em Paramoti, com a 
presença do Deputado Acrísio 
Sena e muitos produtores do 
nosso Sinrural Canindé.

Ações da ATEG, no segmen-
to da ovinocaprinocultura, 
no município de Mauriti,  
cadeia produtiva que muito 
sofreu naqueles longos anos 
de estiagem. Chegamos 
a perder cerca de 70% de 
nossos rebanhos. Com a as-
sistência técnica do SENAR 
surgiu um novo alento para 
os produtores. Já tivemos 
um grande avanço, mas te-
mos um longo caminho a 
percorrer. Estamos no cami-
nho certo!

Sinrural 

Senador Pompeu

Sinrural 

Lavras da Mangabeira

Curso de bolos confeitados 
na Comunidade de Passa-
gem do Meio, em Senador 
Pompeu, realizado entre os 
dias 21 a 24 de setembro.

Curso de aproveitamento da 
banana em Apuiarés pro-
movido pelo SENAR e SIN-
RURAL de Canindé.

O Sinrural de Milhã comuni-
ca que irá concluzir a etapa 
virtual do curso de Insemi-
nação Artificial na comuni-
dade de Monte Grave, em 
Milhã, com participantes do 
grupo da ATeG em bovino-
cultura do leite com o ins-
trutor Dr. Valdery, nos dias 
entre 18 a 21 de outubro. 
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REGIÃO CENTRO SUL
MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

Cedro

Iguatu

Piquet 
Carneiro

(88) 99949.2827
(88) 3564.0155
(88) 98872.0315
(88) 3581.6178

(88) 99859.1737

José Ferreira Lima

José Queiroz Magalhães

Francisco Erivando Maia

REGIÃO DO MÉDIO JAGUARIBE

MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

VICE-PRESIDENTE REGIONAL: EXPEDITO DIÓGENES FILHO
JAGUARETAMA

Jaguaretama 

Jaguaribe

Solonópole

(88) 99742.0403

(85) 99771.9658

Expedito Diógenes Filho

Antônio Carlos de Freitas

José Alriberto Pinheiro

(88) 99613.6404
(88) 98113.8922

REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL

MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

VICE-PRESIDENTE REGIONAL: CIRILO VIDAL PESSOA

Banabuiú

Ibaretama

Mombaça

Quixadá

Quixeramobim

Senador 
Pompeu

Madalena

Catunda Valdemar Cavalcante Jr (85) 99927.4682

(88) 99965.0181

(85) 99198.9826

(88) 99773.9977

(88) 99614.0495

(88) 99986.4789
(85) 99986.1527
(85) 99664.7005
(88) 99463.2726

José Ernando de Oliveira

Carlos Bezerra Filho

Francisco Danúbio de 
Alencar

José Amilcar de A. Silveira

Cirilo Vidal Pessoa

Maria Elizabeth M. Saraiva

Francisco Almir Frutuoso 
Severo

(88) 99971.1489
(88) 99239.1527

REGIÃO DO BAIXO JAGUARIBE

MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

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

Limoeiro do 
Norte

Morada Nova

Russas

(88) 99958.8000Luiz Mendes de Andrade
 de Souza

Francisco Eduardo 
B. de Lima 

Pedro Maia Rocha Júnior

(88) 99736.8919
(88) 99215.1022

(88) 99863.2306
(88) 99335.8515

REGIÃO SERTÃO DOS INHAMUNS

MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

VICE-PRESIDENTE REGIONAL: MOACIR GOMES DE SOUSA (88) 99962.1784

Crateús

Independência

Monsenhor 
Tabosa

Nova Russas

Tamboril

Tauá (85) 99981.1699

Antônio Narcelio de Oliveira

Castro Coutinho Vieira 
Gomes

Francisco das Chagas 
Frota Almeida

Eugênio Mendes Martins

José Rubenval Soares de 
Souza

José Gonçalves Feitosa

(85) 99616.9442
(88) 99291.4881

(85) 99915.5745

(88) 99200.3494
(88) 99677.4677

(88) 99975.5644

(88) 99965.3125

REGIÃO DO CARIRI
MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

Aurora

Brejo Santo

Crato

Lavras da 
Mangabeira

Mauriti

Milagres

Marcílio Roberto Macedo

Candice Macedo R. Trajano

Francisco Fernandes Ferreira

Dorimedonte Teixeira 
Ferrer Filho

José Artálio Barroso Leite

Francisco Wilton F. Alves (88) 99999.1562

(88) 99904.6805

(88) 99999.8774
(88) 3543.1438

(88) 99969.6011
(88) 3251.6099
(88) 99649.1944
(85) 99414.8121

(85) 98895.5550

REGIÃO DA IBIAPABA

MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

VICE-PRESIDENTE REGIONAL: INÁCIO DE CARVALHO PARENTE
UBAJARA

Ubajara 

Viçosa do 
Ceará

Guaraciaba 
do Norte

(88) 99593.5382

(88) 99617.2673

(88) 99972.0523

Inácio de Carvalho Parente

Willane Reis Mapurunga

Nazareno Oliveira Barbosa

REGIÃO DO MACIÇO DO BATURITÉ

MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

VICE-PRESIDENTE REGIONAL: ELENEIDE TORRES BRILHANTE DE OLIVEIRA
BARREIRA

Aracoiaba

Barreira

Baturité

Caucaia

Canindé

Maranguape

(85) 99744.2706

(85) 99174.7667

(85) 99242.1232

(85) 99812.7656

(85) 99719.0000

(85) 98853.3634

Jonas Campelo Nogueira

Eleneide Torres Brilhante

Jorge Luiz A. Correia

Ricardo Bezerra Nunes

Francisco Celso Crisostómo 
Secundino

Waldefrido de Abreu 
Machado

REGIÃO DO LITORAL LESTE 

MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

VICE-PRESIDENTE REGIONAL: LUIZ HILDEMAR COLAÇO
BEBERIBE - (85) 991163192 

Aracati

Beberibe

Cascavel

Horizonte

(88) 99740.1113

(88) 99687.5512

Antônio Kaminski Alves

Tadeu Colaço de Almeida

Paulo Helder de A. Braga

Francisco José de Sousa

(85) 99981.4357
(85) 99919.1155
(85) 98761.0273
(85)99972.5494

REGIÃO DO LITORAL OESTE

MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

VICE-PRESIDENTE REGIONAL: JOÃO OSSIAN DIAS
MORRINHOS

Amontada

Itapipioca

Marco

Morrinhos

Trairi

(85) 99826.3238

(85) 99637.0304

(85) 99951.9768

(85) 99991.5445

José Lindonor dos Santos

Francisco Anaclébio Souza

Alexandre Magnum L. Pontes

João Ossian Dias

Antonio Clodoveu Pinheiro 
Andrade Filho

(88) 98827.2368
(88) 2137.4717

REGIÃO NORTE

MUNICÍPIO PRESIDENTE FONE

VICE-PRESIDENTE REGIONAL: EMERSON PINTO MOREIRA
COREAÚ

Coreaú

Granja

Massapê

Moraújo

Santana do
Acaraú

Sobral

Santa 
Quitéria

(88) 99405.7000

(85) 99988.6194

(88) 99447.2784

(88) 99690.0222

Emerson Pinto Moreira

Mario David Ferreira Dias

José Tupinambá V. Júnior

Elder Albuquerque Aguiar

Paulo Ercy Araújo

Francisco Reginaldo R. Filho

José Francisco de Paiva

(88) 99993.4447
(88) 99217.7649
(88) 99955.6915
(88) 99293.5366
(85) 99202.3797
(85) 98794.5384
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Como reconhecimento 
pelo incentivo ao autocuidado 
de seus colaboradores que, 
o movimento Outubro Rosa 
Ceará, concedeu ao Senar-
CE, no dia 19, o Selo Rosa, 
Selo de Compromisso. “A 
instituição é antenada com 
o social e tem compromisso 
com a saúde das mulheres e 
homens do campo,” frizou a 
coordenadora do movimento 
Outubro Rosa Ceará, Valéria 
Mendonça. 

Outubro é o mês dedicado 
à conscientização do câncer 
de mama que acomete 
mulheres e homens. Para 
levar informações sobre a 
doença e dicas de autocuidado 
que o Sistema FAEC/SENAR - 
CE reuniu seus colaboradores 
para um encontro com Valéria 
Mendonça, ativista das 
causas sociais e feminista 
que desenvolveu um método 
diferenciado para falar da 
doença e da saúde mental.

“Lamentavelmente, a 
conta está chegando agora 
para as pessoas que por medo 
do avanço da pandemia da 

Covid-19 não deram a devida 
atenção aos sinais de alerta 
para o desenvolvimento 
do câncer de mama. A 
descoberta tardia da doença 
em um estágio mais avançado, 
oferece um risco ainda maior,” 
alerta a coordenadora.

“É uma felicidade enorme 
receber o Selo Rosa na nossa 
instituição. Para nós que 
levamos conhecimento às 
mulheres e homens no meio 
rural, receber informações 
qualificadas nos permitirão 
multiplicá-las através 
dos nossos programas e 
ações. Será também uma 
contribuição do Senar à causa 
do movimento Outubro Rosa,” 
disse a superintendente do 
Senar-CE, Ana Kelly Claudio.

Doença violenta
“O câncer é devastador, 

mata muito e é potencializado 
pelo estilo de vida,” explicou 
Valéria Mendonça. Para ela, o 
estresse é o desencadeador do 
câncer de mama, uma doença 
psicossomática, causada pela 
multiplicação desordenada de 

células anormais da mama, 
que forma um tumor com 
potencial de invadir outros 
órgãos, surge com muito mais 
força em mulheres jovens e, 
em alguns casos, em homens.

Segundo a coordenadora 
do Outubro Rosa, 76% das 
mulheres são largadas pelos 
homens no período em que 
enfrentam a doença. “Além da 
saúde fragilizada, a violência 
contra a mulher é forte,” 
ressaltou Mendonça. 

Nas Américas, estima-se 
que a cada ano 2,9 milhões de 
pessoas sejam diagnosticadas 
com a doença na região, com a 
morte de 1,3 milhão, segundo 
informações de 2018 da 
Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS).

A maior taxa de mortes 
por câncer no continente 
ocorre prematuramente em 
pessoas com 65 anos de 
idade ou menos, de acordo 
com a OPAS. A organização 
prevê que até 2025 os casos 
de câncer aumentarão para 
mais de 4 milhões de novos 
casos e 1,9 milhão de mortes.

FAEC recebe Selo Rosa e palestra 
sobre o câncer de mama 

outubro rosa

Sistema FAEC/SENAR recebe Selo Rosa, Selo de Compromisso, com o incentivo autocuidado e compromisso com a saúde de mulheres e homens do campo
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