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Presidente da FAEPA participou do Agro Questão em Brasília
Evento abordou renegociação de dívidas nas regiões da SUDENE e da SUDAM
resolver o problema do endividamento e
voltar a produzir. “Está na hora das
bancadas do Nordeste e do Norte criarem
uma política diferenciada porque são
regiões diferentes, com problemas
climáticos, déﬁcits hídricos, solo diferente.
Precisamos de uma política de Estado
porque uma política de quatro anos de um
governo não é suﬁciente”, aﬁrmou Martins.

Na ocasião, Xavier destacou o tratamento dado à região Norte na Lei 13.340/2016, e
alertou sobre as diﬁculdades de renegociação junto às instituições ﬁnanceiras.

A Lei 13.340/2016 autorizou a liquidação
e a renegociação de dívidas de operações
de crédito rural de produtores das áreas da
SUDENE e da SUDAM. “O problema hoje é
que os bancos têm interpretações
diferentes. Precisamos dirimir estas dúvidas
e fazer com que a renegociação seja
possível”, aﬁrmou o presidente da CNA.
Segundo ele, o peso do endividamento tem
feito com que muitos produtores abandonem suas atividades.

O presidente da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João
Martins, aﬁrmou que os produtores do Norte
e do Nordeste, pelas próprias características especíﬁcas destas regiões, precisam de
uma política agrícola diferenciada para

Um dos políticos a discursar no evento,
o senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
apontou a falta de publicidade da informação por parte dos bancos como a principal
razão do baixo índice de renegociação dos
contratos.

Carlos Xavier

O presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Pará (FAEPA),
Carlos Xavier, participou do Seminário Agro
em Questão – “Lei 13.340/2016 Regularização de Débitos Rurais junto às
Instituições Financeiras”, evento que
reuniu ontem (31/10), na sede da CNA, em
Brasília, produtores rurais, parlamentares,
presidentes de Federações de agricultura e
pecuária e representantes de bancos e do
governo federal.
O objetivo do evento foi esclarecer
dúvidas e debater com especialistas a
renegociação de dívidas de produtores rurais
das áreas de atuação da Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), que abrange a região Nordeste e
o Norte de Minas e do Espírito Santo, e da
Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia (SUDAM).

João Martins

Valor Bruto da Produção Agropecuária
bate recorde de 27
anos e atinge US$
546,3 bilhões
UFPA - “Existem demandas na área de
grandes objetivos e ações estratégicas do
Com o propósito de constituir um
UFPA CELEBRA CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM FAEPA E O SENAR

processo cooperativo que permita a
implantação de ações conjuntas em favor
do desenvolvimento, aperfeiçoamento e
geração de conhecimentos cientíﬁcos, a
UFPA ﬁrmou, no dia 11 de outubro, um
Convênio de Cooperação Técnica com a
Federação da Agricultura e Pecuária do
Pará (FAEPA) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural- Administração
Regional do Pará (SENAR).
A Assinatura da parceria entre as
instituições contou com a presença do
Reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho; do
assessor da Reitoria para integração da
UFPA com o setor produtivo, professor José
do Egito Soares Filho; do presidente da
FAEPA, Carlos Fernandes Xavier; e do
superintendente do SENAR, Walter
Cardoso.
Parceria - As iniciativas inovadoras e
criativas resultam em programas integrados de atividades cientíﬁcas e proﬁssionais, intercâmbios e estágios de discentes
entre as instituições, assim como as
diligências de apoio logístico correspondente, para o fortalecimento institucional
dos parceiros, em consonância com os

governo federal, com a ﬁnalidade de criar
mecanismos concretos que possibilitem
contribuir para o desenvolvimento do
Estado do Pará e com reﬂexos na melhoria
da qualidade de vida das populações
amazônicas.
A cooperação prevê a realização de
ações nas áreas do ensino, pesquisa,
extensão e gestão. As ações serão
discutidas pelos parceiros com o propósito
de buscar a integração institucional e a
conjunção de esforços. As ações poderão
envolver, também, as instituições em
sistema de rede, nas articulações com
outros organismos governamentais, em
níveis local, regional, nacional, ou
internacional.
SENAR - “Acho que realmente é um novo
momento do SENAR e, nos anseios de
ﬁrmar uma parceria com a UFPA, é
importantíssimo que nós tenhamos o
respaldo de uma instituição tradicional com
grande conceito e largo conhecimento no
mundo cientíﬁco do Estado do Pará, o que
traz resultados auspiciosos para os
produtores rurais do Estado”, acrescenta
Walter Cardoso.

ciência, tecnologia e informação que não
são realizadas por não se saber que no
Estado há capacidade para isso, e elas
acabam sendo realizadas fora, como no
Sudeste. Esta aproximação da UFPA em
relação à FAEPA e ao SENAR ocorre no
sentido de identiﬁcar, pelo lado do setor
produtivo, qual é a demanda e, pelo lado da
Universidade, conhecer essa demanda
frente à oferta que o universo acadêmico
tem”, explica José do Egyto.
“Por possuirmos muitos laboratórios que
desenvolvem estudos de importância para
a área de produção, em que a FAEPA e o
SENAR atuam, temos buscado esse tipo de
interação, não apenas com o setor
industrial como também com todos os
setores, tentando colocar a estrutura da
Universidade a serviço de todas as
iniciativas voltadas para o desenvolvimento
econômico e social, gerando riqueza e
cidadania para a população. Sendo assim,
a interação entre o setor de pesquisa e o de
desenvolvimento tecnológico é essencial”,
completa Emmanuel Tourinho.

SUPERINTENDENTE
PARTICIPOUAgropecuária
DA INAUGURAÇÃO
Valor BrutoDO
daSENAR
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bate recorde de 27 anos e atinge US$ 546,3 bilhões

“O grande alicerce da fruticultura é a
constante busca por novos conhecimentos”.
Assim, o presidente da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do
Sistema FAEB, João Martins da Silva Junior,
deﬁniu a importância do Centro de Excelência
em Fruticultura, inaugurado dia 23 de outubro,
em Juazeiro, na região do Vale do São
Francisco, para a fruticultura do Brasil, que vai
capacitar milhares de pessoas de todo o país,
oferecendo formação proﬁssional gratuita
para impulsionar a fruticultura nacional.
João Martins acrescentou ainda que a
agricultura no Brasil, além de sustentável, é
extremamente competitiva e os proﬁssionais precisam estar sempre atualizados.
“Esse centro vai ajudar, justamente, a
buscar essa eﬁciência para a fruticultura de
todo o Brasil - do Rio Grande do Sul até
Roraima. Aqui, formaremos mão de obra
qualiﬁcada, atualizada e pronta para atuar
em qualquer região Brasil”, declarou
Martins.

O diretor geral do SENAR BRASIL,
Daniel Carrara, destacou que a formação
de novos técnicos de campo vai garantir
suporte de qualidade para auxiliar os
produtores rurais em suas propriedades.
“Assistência Técnica é uma página muito
importante do SENAR, por isso mais do que
você formar gente, é preciso ir para dentro
da propriedade rural e ensinar ao produtor
rural o que existe de melhor em tecnologia,
mas que esteja de acordo com a realidade
do seu negócio, gerando renda e bons
resultados ﬁnanceiros. Porém, o maior
problema da Assistência Técnica no Brasil
é a falta de mão de obra técnica para
ensinar a esses produtores. Isso já
começou a mudar. E, certamente, daqui de
dentro vão sair muitos jovens que vão
ajudar o SENAR a continuar fazendo isso”.
O superintendente do SENAR-PA,
Walter Cardoso, prestigiou a inauguração e
falou da importância do centro. “Essa obra
chega para capacitar milhares de pessoas
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de todo o país, oferecendo formação
proﬁssional gratuita para impulsionar a
fruticultura nacional”, disse.
O Centro de Excelência em Fruticultura é
o primeiro de uma rede integrada de ensino,
que vai disseminar conhecimento, inovação,
e incentivar a pesquisa e o empreendedorismo. Outros Centros serão construídos em
diferentes regiões do país, vocacionadas
para as diversas cadeias produtivas da
agropecuária e para a gestão e empreendedorismo. industrial como também com todos
os setores, tentando colocar a estrutura da
Universidade a serviço de todas as
iniciativas voltadas para o desenvolvimento
econômico e social, gerando riqueza e
cidadania para a população. Sendo assim, a
interação entre o setor de pesquisa e o de
desenvolvimento tecnológico é essencial”,
completa Emmanuel Tourinho.
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