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SISTEMA FAEC

AGRINHO PREMIA TRABALHOS
DE ALUNOS DA ZONA RURAL
Durante a edição de 2020/2021, o Senar explorou o tema “Agrinho de
mãos dadas com o Cooperativismo” com alunos de escolas públicas do
ensino fundamental da zona rural.

Aos
leitores
O Sistema FAEC/SENAR segue estimulando a produção de alimentos com a ampliação das ações de assistência técnica e
gerencial, importantes para fixar e gerar
renda para o homem do campo e sua família.
O Sistema FAEC / SENAR iniciou no último semestre deste ano, a extensão rural
e gerencial para os produtores da agroindústria com o objetivo de formar até 20
turmas, com 15 produtores cada, nos segmentos do laticínios, cajuína, processamento da castanha, produção de farinha,
produtos apícolas e engenho, até março de
2022.
O trabalho segue a ‘todo vapor’ e ao final de dois anos, resolvendo os principais
gargalos para o desenvolvimento de cada
uma das atividades, e esperamos ansiosos
para acompanhar os bons resultados que a
metodologia ATeG oferece.

AGRINHO
Programa premiou os melhores trabalhos
dos estudantes do ensino fundamental da
zona rural cearense.

PÁG. 4

Boa leitura!

TELEMEDICINA
Expediente
• FAEC - Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará
Presidente: Rodrigo Diógenes Pinheiro | 1º vice-presidente: Moacir
Gomes de Souza | Vice-presidente de Administração e Finanças:
Carlos Bezerra Filho | Diretoria Regional: Eleneide Torres Brilhante
de Oliveira, Luiz Hildemar Colaço, João Ossian Dias, Emerson Pinto
Moreira, Inácio de Carvalho Parente, Cirilo Vidal Pessoa, Luís Mendes
de Sousa Andrade, Expedito Diógenes Filho, José Rubenval Soares de
Souza | Conselho Fiscal: Pedro Maia Rocha Júnior, Elder Albuquerque
Aguiar, Francisco Fausto Nobre Fernandes - Suplentes: Mário David
Ferreira Dias, Victor de Melo Ribeiro.

• SENAR-AR/CE

Conselho Administrativo | Presidente: Rodrigo Diógenes |
Superintendente: Ana Kelly Cláudio | Diretor Técnico: Henrique
Matias | Diretora Administrativa Financeira:
Francileite Cavalcante Furtado Remigio.

• JORNAL UNIÃO RURAL

Comunicação Social e Edição: Jailson Silva | Projeto Gráﬁco e
Diagramação: Jailson Silva | Contato: imprensa@faec.org.br |
Marketing: Maria Augusta | Contato: maugusta@senarce.org.br

FALE CONOSCO

(85) 3535-8038 - PABX: 3535-8000
www.faec.org.br | www.senarce.org.br
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Destinado aos produtores rurais assistidos
pelo programa AgroNordeste, o Serviço é
gratuito, realizado pela CNA e SENAR.

PÁG. 8

AGRO FRATERNO
Programa já entregou cestas básicas para
4.200 produtores rurais e pessoas em
situação de vulnerabilidade social de 29
municípios cearenses.

PÁG. 9

SOB NOVA DIREÇÃO
O produtor rural de Quixadá, José Amílcar
Silveira, eleito presidente da FAEC, assume
a gestão a partir de janeiro de 2022.

PÁG. 10

AGRONORDESTE

ATeG Agroindústria do Senar inicia
extensão rural e gerencial no Ceará
Desde a implantação do
programa Agronordeste, em
outubro, a coordenadora da
assistência técnica e gerencial voltado para atender os
produtores da agroindústria, Mariana Menezes, vem
trabalhando para alinhar as
atividades nos municípios
de Milhã, Morada Nova/Limoeiro do Norte, Viçosa do
Ceará e Beberibe. A meta é
assistir até 20 municípios,
cada um com 15 agroindústrias, até março do próximo
ano.
Em Milhã, Morada Nova
/ Limoeiro contamos com
15 laticínios locais que já
estão participando do programa. Os produtores receberam informações sobre a
metodologia do programa e
orientações junto aos produtores para que consigam
emitir a certificação. “Estamos realizando palestras
para orientar os produtores
a respeito da certificação da
produção para que se preocupem em atender as exigências dos órgãos de inspeção para trabalhar todo
legalizado”.
A supervisora destaca
que mesmo não sendo uma
obrigação da ATeG Agroindústria, é preciso orientar
os produtores para que consigam se adequarem diante
da legislação cearense. Moreira lembra que a obtenção
do registro pode levar até
três anos junto aos órgãos
de fiscalização cearense.

Encontro de alinhamento com produtores de laticínios de Morada Nova e Limoeiro do Norte

A supervisão realizou
ainda reuniões em Viçosa
de Ceará, que produz cachaça, e em Beberibe, que
trabalha a produção de cajuína.

trabalha a união das estratégias de outros órgãos, em
conjunto com o Senar, para
trabalharmos ao longo de
dois anos, durante a execução do Agronordeste, as
queixas, potencialidades e
União para avançar
os gargalos de cada ativiCom apenas um mês de dade,” explica a supervisora
atendimento, a reunião de geral da ATeG Agroindúsalinhamento do programa tria, Mariana Menezes.

ATIVIDADES
PRODUTIVAS
DA ATEG
• Laticínios
• Cajuína
• Processamento
da Castanha
• Produção de Farinha
• Produtos apícolas
• Engenho

ATEG
AGROINDÚSTRIA
NO CEARÁ
• 15 laticínios, em Milhã
• 15 laticínios, Morada Nova e Limoeiro do
Norte
• 15 produtores de cajuína, em Beberibe
• 15 produtores de cachaça, Viçosa do Ceará
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PROGRAMA AGRINHO

Senar realiza premiação do
Agrinho em solenidade híbrida
Durante a edição de 2020/2021, o Senar explorou o tema “Agrinho de mãos
dadas com o Cooperativismo” com alunos de escolas públicas do ensino fundamental da zona rural.

Solenidade restrita para quase 150 alunos, professores, presidentes dos Sindicatos Rurais e representantes das empresas participantes

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
- Administração Regional do Ceará realizou, no
dia 12 de novembro, a entrega da premiação aos
melhores trabalhos apresentados pelos estudantes na edição do Programa Agrinho 2020/2021. A
solenidade ocorreu com formato híbrido, devido
a pandemia com restrição à participação de alguns alunos e professores premiados em Fortaleza. O evento foi transmitido pelas redes sociais
do Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL e Plataforma
Zoom.
A solenidade de premiação promovida pelo
Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL, em conjunto com o Sistema OCB/CE, Sebrae, Prefeituras
Municipais, contou com o patrocínio do Instituto
Tortuga, BNB, Governo Federal e com o apoio do
Senar Paraná, Governo do Ceará e Aprece.
As temáticas ligadas ao campo e agronegócio, com incentivo à criatividade e a aprendizagem, movimentaram mais de 70 mil alunos do
ensino fundamental, de 44 municípios e cerca de
600 escolas se envolveram diante da missão de
formar futuros produtores rurais conscientes das
4
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características físicas e do espaço em que vivem.
“O Programa Agrinho presta há muitos anos
um grande trabalho às nossas escolas, em especial nas escolas localizadas na zona rural. O cooperativismo trouxe para os nossos alunos essa
ideia da cooperação, da união pelo crescimento
comunitário, fortalecendo a ideia de que um ajudando o outro é também uma maneira de ajudar
a si mesmo,” detalhou a professora Fernanda Nunes, da Escola José Rocha Guimarães, situada no
município de Aracati.
“O tema deste ano trouxe muita inspiração
para a estrutura do meu texto, além de oferecer
boas experiências tanto para o futuro como para
o presente,” ressaltou o estudante do 9º ano,
Abimael Cardoso, 15 anos, da Escola Francisco
Amaral Lima, em Aracati.
A estudante do 5º ano, da Escola Francisco
das Chagas Ferreira, no município de Barreira,
Ana Rebeca, 10 anos, afirmou que se sente realizada por participar do Agrinho pela terceira vez.
“Isso tudo para mim é muito empolgante por estar junto com outras crianças que estão partici-

A aluna Ana Rebeca, uma das vencedoras do concurso de redação do 5º
ano, comemora ao juntamente com a professora Sirlane Barbosa, ambas da
Escola Francisco das Chagas Ferreira, em Barreira

pando do Agrinho. Para mim é a realização de
um sonho,” sinalizou.
“O cooperativismo vem da ação! E é sobre
ajudar as pessoas. O cooperativismo é uma ação
de várias pessoas juntas em uma comunidade
pequena ou grande, na zona rural ou urbana,”
explicou.
A superintendente do Senar-AR/CE, Ana Kelly
Claudio, lembra que por conta da pandemia não
foi possível realizar a solenidade no ano passado,
culminando com os dois anos do projeto. “Mesmo com o novo formato o evento foi realizado
com amor e carinho para todos que participam
do Agrinho, relevante para a reflexão das crianças tanto para questões sociais, fortalecendo a
parte educativa.
Para o técnico do Sebrae Paulo Jorge, é um
programa importantíssimo por que trabalha a
educação dos jovens. “Com essa essa tomada
de consciência dos jovens que teremos adultos
conscientes para a transformação necessária no
campo, não somente no Ceará, mas em todo o
Nordeste,” destacou.
Para o representante do Sebrae, a abordagem do cooperativismo vem em uma boa hora
por que trata sobre a organização dos produtores, da sociedade rural, com o envolvimento

das crianças que são os futuros empreendedores
rurais.
“Olhar para frente é importante para todos!
O Banco não pode falar em desenvolvimento
sem apoiar as novas gerações. O Agrinho é um
exemplo claro de incentivo para que as crianças
e os jovens entendam a relevância do trabalho
no campo que projeta riqueza para o nosso país,
contribuindo para formar os futuros produtores
rurais. É uma satisfação apoiar esse projeto que
atua na formação dos nossos futuros clientes,”
pontuou o superintendente do BNB no Ceará, Lívio Barreto.
De acordo com Daniela Bezerra, representante da DCM, que através do Instituto Tortuga
patrocina o Programa Agrinho, “é uma maneira
de incentivar as crianças a estudarem e crescerem pensando no futuro.”
“O cooperativismo é estratégico para o panorama atual em que vivemos com a alta dos valores de vários insumos e, portanto, precisamos
nos unir, compartilhando com outros produtores
todas as necessidades. Somos favoráveis ao cooperativismo, a união, a força de todos juntos,”
completou Rodrigo Diógenes.
Os estudantes concorreram nas categorias de
desenho para o 2º e 3º ano, redação do 4º ao 9º
ano, e experiência Pedagógica desenvolvido pelos professores, e Município Agrinho. Os trabalhos foram avaliados por uma Comissão Julgadora Multidisciplinar composta por Marília Castelo
Branco Araújo (coordenação), Regina Célia Ferreira de Oliveira Freitas, Suiany Silva de Mora,
Fernanda Claudia Castelo Branco Kung que escolheram os 10 trabalhos em cada categoria.

“Apoiamos os jovens para que cresçam conscientes da sua identidade e com
o entendimento de que o agronegócio e o cooperativismo são importantes
para o nosso estado do Ceará,” afirmou o presidente do Sistema FAEC /
SENAR, Rodrigo Diógenes.
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Galeria fotográfica

Professores da rede pública de ensino, autoridades municipais, e parte da equipe do SENAR/CE, durante a premiação do concurso Município Agrinho

A coordenadora estadual do Programa Agrinho, Germana Moreira, durante a entrega
da premiação da edição 2020/2021
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Muita emoção durante a entrega dos prêmios. O presidente da FAEC/SENAR,
Rodrigo Diógenes, ao lado do presidente do Sinrural de Limoeiro do Norte,
Luiz Mendes

“É necessário união, compartilhando com outros produtores todas as necessidades, essa é a força do cooperativismo” destacou o presidente da FAEC/
SENAR, Rodrigo Diógenes

União Rural | Informativo FAEC/SENAR/SINRURAL
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TELEMEDICINA

Produtores cearenses contam
com serviço de Telemedicina

O Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural - Administração Regional do Ceará,
passou a oferecer, em 2021, o serviço de
Telemedicina é destinado aos produtores
rurais assistidos pelo programa AgroNordeste. O Serviço é gratuito, promovido pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), em parceria com o SENAR e
Sindicatos de produtores rurais. No Brasil,

o Agronordeste conta com 25 mil produtores aptos para realizar consultas médicas
através da Telemecina do CNA/SENAR, no
Ceará, cerca de mil 4 mil agropecuaristas
podem acessar o serviço.
A iniciativa tem o objetivo de melhorar
a saúde dos produtores rurais do Agronordeste e seus familiares que, em muitos casos, estão distantes de postos ou unidades
de saúde. Para isso, será oferecido acesso
a atendimento médico através de videoconsultas feitas por clínicos gerais e especialistas em medicina de família.
Com essa medida, será possível reduzir o tempo de espera para atendimento
e aumentar a disponibilidade de horários
para consultas. Para a realização dos atendimentos foi contratada uma empresa especializada em telemedicina.
E mais
O produtor poderá realizar o agendamento da consulta através da Central de
Agendamento da Telemedicina no 0800
750 5533, WhatsApp (48) 99154.6444 ou
pelo aplicativo “Saúde Box”

TELEMEDICINA

Senar lança plataforma EAD
para produtores cearenses
O Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – Administração Regional do
Ceará lança hoje, 17, para
todo o estado do Ceará, a
sua primeira plataforma
de Ensino à Distância, ampliando as ações do Sistema FAEC/SENAR no formato online. Os cursos são
gratuitos, possuem carga
horária de, no mínimo, 20
8
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horas/aulas, duração de 30
dias para conclusão e certificação.
Além do Ceará, Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso,
Goiás, Bahia e Senar Central já ofertam a plataforma
aos produtores rurais e demais pessoas interessadas
em buscar capacitação para
o agronegócio.
O presidente do Conse-

lho Administrativo do Senar-AR/CE, Rodrigo Diógenes, afirma que o Serviço
vem realizando uma verdadeira quebra de paradigma
com o uso da plataforma
em EAD e aposta que o conhecimento deve ser compartilhado também por essa
ferramenta que oferece a
mesma eficiência e qualidade dos cursos presenciais.

SOLIDARIEDADE

Agro Fraterno atende
produtores rurais em situação de
vulnerabilidade social

Equipe do Sistema FAEC / SENAR / SINRURAL responsável pela entrega dos alimentos no município de Milhã

O Agro Fraterno vem trazendo alento às
famílias em situação de vulnerabilidade social e alimentar. O socorro, neste momento
de retomada das atividades econômicas,
chega em forma de cesta básica para quem
mais precisa.
O Senar e o Sinrural de Jaguaretama realizaram a entrega de 145 cestas básicas às
famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar nas comunidades de Várzea Grande, Toco e Taperinha, em
Jaguaretama, no dia 6 de dezembro. Antes,
no dia 5, a caravana entregou os alimentos,
na sede do Sinrural, no Centro do Município,
para as famílias jaguaratamenses.

À direita, superintendente do SENAR, Ana Kelly Claudio, integra equipe do
Agro Fraterno, em Amontada, ao lado do presidente José Lindenor.

Em novembro, os produtores rurais e
demais moradores da Vila Urubu, em Trairi, e a localidade de Marrecas, em Itapipoca, receberam 145 cestas básicas. As
secretarias de ação social dos municípios
identificam essas pessoas e o sindicatos
rurais entra com a logística e distribuição,
em conjunto com o SENAR/CE.
O Senar-CE juntamente com os Sindicatos Rurais percorreram, até agora, 29
cidades cearenses para ajudar as famílias
cearenses com a doação de cestas básicas
através do programa Agro Fraterno, uma
corrente solidária do agro voltadas as pessoas atingidas pela Covid. Milhã, Aracoiaba, Jaguaretama e Senador Pompeu foram
os últimos municípios contemplados.
No total, 50 municípios serão contemplados com a entrega de 7 mil cestas básicas. O Sindicato Rural e as secretarias de
ação social municipal são os responsáveis
pela identificação das pessoas, inscritas no
CadÚnico, aptas a receberem a doação do
programa Agro Fraterno.
União Rural | Informativo FAEC/SENAR/SINRURAL
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Amílcar Silveira é eleito
presidente da FAEC

Presidentes dos Sindicatos rurais, ao lado do presidente da FAEC, Amílcar Silveira, e do ex-presidente da Federação, José Torres de Melo.

O produtor Amílcar Silveira é o novo
presidente da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado do Ceará, eleito no dia,
30 de novembro, promete uma mudança
radical durante a sua gestão, que se inicia
em janeiro de 2022.
Dos 57 votos apurados, a Chapa 1 capitaneada por Amílcar, e denominada
Flávio Saboya, conquistou o apoio de 33
representantes dos Sindicatos Rurais
de vários municípios cearenses. O vicepresidente da chapa eleita é o presidente
do Sinrural de Ubajara, Inácio Parente.
MORADA NOVA

Os Presidentes dos Sindicatos
Rurais de Morada Nova e de
Limoeiro do Norte participaram da reunião virtual do Prodeter com o objetivo de instalar, em algumas propriedades
atendidas pelo Agronordeste,
os equipamentos de Bioágua e
Biodigestor com recursos não
reembolsáveis do BNB.
10
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Amílcar e Inácio buscam fortalecer
o
agronegócio,
explorando
suas
potencialidades e abrindo oportunidades
para pequenos produtores de diversos
segmentos como a carcinicultura, a cultura
do leite e a agropecuária.
A Chapa 2, que tinha como líder o
presidente do Sindicato Rural de Cascavel,
Paulo Hélder, obteve 24 votos.
O atual presidente da FAEC, Rodrigo
Diógenes, deseja sucesso à Amilcar e
Inácio durante a gestão à frente da FAEC.

SENADOR POMPEU

Curso de bolos confeitados
na Associação Comunitária do
Caracará em Senador Pompeu, entre os dias 03 a 06 de
novembro com a instrutora
Elaine Oliveira.

MILAGRES

O Sinrural promoveu a entrega dos certificados do curso do

SENAR/CE de Conservas Vegetais, no Sítio Coqueiro, com
a instrutora Joamia Pedrosa

EXPOCECE 2021

Apresentação dos resultados
do programa ATeG na atividade da caprinocultura de leite
no município de Quixadá.

REGIÃO DO LITORAL LESTE

REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL
VICE-PRESIDENTE REGIONAL: CIRILO VIDAL PESSOA

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

MUNICÍPIO

PRESIDENTE

FONE

Aracati

Antônio Kaminski Alves

(88) 99740.1113

Beberibe

Tadeu Colaço de Almeida

(88) 99687.5512

Cascavel

Paulo Helder de A. Braga

(85) 99981.4357
(85) 99919.1155

Horizonte

Francisco José de Sousa

(85) 98761.0273
(85)99972.5494

REGIÃO DO MACIÇO DO BATURITÉ

SINDICATOS RURAIS

VICE-PRESIDENTE REGIONAL: ELENEIDE TORRES BRILHANTE DE OLIVEIRA
BARREIRA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE

FONE

Aracoiaba

Jonas Campelo Nogueira

(85) 99744.2706

Barreira

Eleneide Torres Brilhante

(85) 99174.7667

Jorge Luis A. Correia

(85) 99242.1232

Baturité

MUNICÍPIO

PRESIDENTE

FONE

Catunda

Valdemar Cavalcante Jr

(85) 99927.4682

Banabuiú

José Ernando de Oliveira

(88) 99965.0181

Ibaretama

Carlos Bezerra Filho

(85) 99198.9826

Mombaça

Francisco Danúbio de
Alencar

(88) 99773.9977

Quixadá

José Amilcar de A. Silveira

Quixeramobim

Cirilo Vidal Pessoa

Senador
Pompeu

Maria Elizabeth M. Saraiva

Madalena

Francisco Almir Frutuoso
Severo

(88) 99614.0495
(88)
(88)
(88)
(85)
(85)
(88)

99971.1489
99239.1527
99986.4789
99986.1527
99664.7005
99463.2726

REGIÃO DO MÉDIO JAGUARIBE
VICE-PRESIDENTE REGIONAL: EXPEDITO DIÓGENES FILHO
JAGUARETAMA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE

FONE

Ricardo Bezerra Nunes

(85) 99812.7656

Jaguaretama

Expedito Diógenes Filho

(88) 99613.6404
(88) 98113.8922

Canindé

Francisco Celso Crisostómo
Secundino

(85) 99719.0000

Jaguaribe

Antônio Carlos de Freitas

(88) 99742.0403

Maranguape

Waldefrido de Abreu
Machado

(85) 98853.3634

Solonópole

José Alriberto Pinheiro

(85) 99771.9658

Iracema

Leonardo Rafael de
Carvalho Celestino

(88) 98170.8129

Caucaia

REGIÃO SERTÃO DOS INHAMUNS
VICE-PRESIDENTE REGIONAL: JOSÉ RUBENVAL SOARES DE SOUZA
(88) 99200.3494 / (88) 99677.4677

MUNICÍPIO

PRESIDENTE

FONE
(85) 99616.9442
(88) 99291.4881

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

Crateús

Antônio Narcelio de Oliveira

Independência

Castro Coutinho Vieira
Gomes

(88) 99975.5644

Limoeiro do
Norte

Monsenhor
Tabosa

Francisco das Chagas
Frota Almeida

(88) 99965.3125

Morada Nova

Nova Russas

Eugênio Mendes Martins

(85) 99915.5745

Russas

Tamboril

José Rubenval Soares de
Souza

(88) 99200.3494
(88) 99677.4677

Tauá

José Gonçalves Feitosa

(85) 99981.1699

REGIÃO NORTE
VICE-PRESIDENTE REGIONAL: EMERSON PINTO MOREIRA
COREAÚ

MUNICÍPIO

PRESIDENTE

FONE

Coreaú

Emerson Pinto Moreira

(88) 99405.7000

Mario David Ferreira Dias

Granja

(88) 99993.4447
(88) 99217.7649

Massapê

José Tupinambá V. Júnior

(88) 99955.6915
(88) 99293.5366

Moraújo

Elder Albuquerque Aguiar

(85) 99202.3797
(85) 98794.5384

Santana do
Acaraú

Paulo Ercy Araújo

(85) 99988.6194

Sobral

Francisco Reginaldo R. Filho

(88) 99447.2784

Santa
Quitéria

José Francisco de Paiva

(88) 99690.0222

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

MUNICÍPIO
Ubajara
Viçosa do
Ceará
Guaraciaba
do Norte
Ibiapina

PRESIDENTE

FONE

Inácio de Carvalho Parente

(88) 99593.5382

Willane Reis Mapurunga

(88) 99617.2673

Nazareno Oliveira Barbosa

(88) 99972.0523

Franscisco Aguiar Fernandes

(88) 99255.1120

MUNICÍPIO

PRESIDENTE
Luiz Mendes de Andrade
de Souza
Francisco Eduardo
B. de Lima
Pedro Maia Rocha Júnior

FONE
(88) 99958.8000
(88) 99736.8919
(88) 99215.1022
(88) 99863.2306
(88) 99335.8515

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

MUNICÍPIO

PRESIDENTE

Amontada

José Lindonor dos Santos

FONE
(85) 99826.3238
(88) 98827.2368
(88) 2137.4717

Itapipioca

Francisco Anaclébio Souza

Marco

Alexandre Magnum L. Pontes

(85) 99637.0304

Morrinhos

João Ossian Dias

(85) 99951.9768

Trairi

Antonio Clodoveu Pinheiro
Andrade Filho

(85) 99991.5445

REGIÃO DO CARIRI
MUNICÍPIO

PRESIDENTE

FONE

Aurora

Marcílio Roberto Macedo

(88) 99999.8774
(88) 3543.1438

Brejo Santo

Candice Macedo R. Trajano

(85) 98895.5550

Crato

Francisco Fernandes Ferreira

Lavras da
Mangabeira

Dorimedonte Teixeira
Ferrer Filho

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

Mauriti

José Artálio Barroso Leite

(88) 99904.6805

Milagres

Francisco Wilton F. Alves

(88) 99999.1562

REGIÃO CENTRO SUL
MUNICÍPIO

PRESIDENTE

Cedro

José Ferreira Lima

Iguatu

José Queiroz Magalhães

Piquet
Carneiro

Francisco Erivando Maia

FONE
(88) 99949.2827
(88) 3564.0155
(88) 98872.0315
(88) 3581.6178
(88) 99859.1737
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Agri&Pec Cariri debate novos
conhecimentos para o agronegócio

Seminário gratuito, na sede do Campus do IFCE Crato, reuniu estudantes e
profissionais do agronegócio

A Agri&Pec Cariri, evento que chega a sua
segunda edição em 2021, realizado pelo Instituto Federal de Educação do Crato, em conjunto com a Federação da Agricultura e Pecuária
do Ceará, Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural e Sindicatos Rurais, dada a expertise do

Sistema diante do Seminário Nordestino de
Pecuária (PECNordeste).
O objetivo do seminário é contribuir para
o desenvolvimento sustentável do agronegócio
da Região do Cariri, estimulando a difusão de
novos conhecimentos e o uso da tecnologia.
Além de incentivar o fortalecimento do agronegócio, por meio da gestão das atividades agropecuárias, estimulando o uso de novas tecnologias e inovações que busquem aprimorar o
mercado e a competitividade nas atividades
rurais, além de capacitar técnicos, estudantes
do setor, micro e pequenos empresários e produtores rurais envolvidos no agronegócio, com
a formação do capital humano.
Para o presidente do Sistema FAEC/
SENAR/SINRURAL, Rodrigo Diógenes, a
Agri&Pec Cariri debate a inovação para diminuir estrategicamente os custos da produção
com a abordagem de temas no desenvolvimento regional e na melhoria das atividades
agropecuárias dos produtores rurais, técnicos e estudantes do setor.

I Festival da Mandioca valoriza a
cultura no município de Salitre
O município de Salitre lançou, no dia 5 de
novembro, o I Festival da Mandioca que contou
com a exposição de comidas feitas à base de
mandioca, apresentações, oficinas de capacitação e concurso gastronômico.
O cultivo e o processamento da mandioca
é a principal atividade do município que conta
com mais de 200 casas de farinha de mandioca. Outro destaque são os hectares plantados de mandioca que, somente em 2021 já
passam dos 15 mil hectares com precisão de
recorde na próxima colheita estimada em 150
mil toneladas, aproximadamente.
Para o presidente do Sistema FAEC/SENAR,
Rodrigo Diógenes, o evento chega em boa
hora. “‘E o momento para refletirmos a valorização da cultura da mandioca, atualizando
produtores rurais quanto às novas tecnologias
de plantio e beneficiamento. E que as casas de
farinha tenham acesso também as inovações.
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A preocupação do Sistema FAEC/SENAR/SINRURAL é contribuir para que o produtor rural
produza mais e melhor,” destaca.
O prefeito Dodó de Neoclides, a secretária
municipal de agricultura Luzinete Andrade e o
presidente da Ematerce, Antônio Amorim também acompanharam o evento de abertura.
Com informações da Ematerce

O evento contou com a exposição de comidas feitas à base de mandioca,
apresentações, oficinas de capacitação e concurso gastronômico.

