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Mensagem do
Presidente
F

oi um ano difícil, caracterizado por tantos escândalos políticos e embates
econômicos que ainda não sabemos nem dimensionar os reflexos da crise.
Segundo os especialistas, o horizonte para 2017 continua nebuloso, marcado
pelas incertezas políticas e econômicas. Mais uma vez, quem segura as pontas é o
agronegócio. Até quando continuaremos como salvadores da pátria não sabemos, mas
o Sistema Faepa/Senar continua desempenhando seu papel.
Quem conhece nossas ações sabe que temos duas características principais que são a
marca das nossas entidades. Não somos de apontar erros sem trabalhar soluções, mas
sempre apresentamos projetos respaldados em pareceres técnicos e com propostas
viáveis. Nossa segunda marca é o posicionamento: não temos medo de ter atitude,
sempre com a consciência tranquila de que defendemos o que é melhor para o produtor
rural e para o Pará. É assim que enfrentamos os cenários desafiadores.
Este ano não foi diferente. Trabalhamos algumas frentes que consideramos prioritárias
para o desenvolvimento do agronegócio e, consequentemente, do nosso Estado.
Assuntos fundiários, meio ambiente, sanidade animal, fortalecimento sindical,
infraestrutura, gestão da propriedade, estímulo à pesquisa e programas de
desenvolvimento das cadeias produtivas. Mantivemos nossas ações em defesa do
produtor rural e tivemos também nossos embates em função disso.
Nas áreas de educação a distância, assistência técnica, promoção social, formação
profissional rural, técnica e superior, o Senar-Pa está continuamente se reciclando para
oferecer uma capacitação de maior qualidade e mais atual, atendendo e entendendo as
novas demandas que incluem um novo perfil profissional priorizando a qualidade. É um
modo novo de capacitar com foco na carreira, desenvolvendo um profissional com
condições de pensar de forma mais abrangente diante de uma agricultura profissional e
mais tecnológica em atividades que gerem emprego e renda no campo. O maior objetivo
que buscamos em nossos cursos de gestão e na profissionalização da atividade
agropecuária é essa consciência de que quem faz esse país somos nós, produtores e
trabalhadores, é por isso que estimulamos a participação de nossos profissionais na
comunidade e na politica. Esse é o nosso maior legado e faz com que nos orgulhemos
cada vez mais de sermos agricultores, produtores de alimento cada vez mais
necessário quando a preocupação com o crescimento populacional e a segurança
alimentar vão ganhando espaço na mídia e no interesse de pesquisadores e de países
que se preparam para lidar com esse cenário.
Esses são alguns dos temas que você verá nesse relatório das ações que
desenvolvemos em 2016. Espero que ele dê uma ideia do nosso empenho para que
possamos produzir cada vez mais e melhor. Afinal, somos empreendedores, gestores de
uma das atividades de maior risco e precisamos nos preparar para a competição do
futuro. Somos muito mais do que se pensa.

Sistema Faepa
Em defesa do Produtor Rural
nais e políticas. Atuamos em várias frentes de batalha
para responder aos desafios que são apresentados
diariamente.

A Faepa é a única entidade legalmente constituída para
representar o produtor rural. Só isso já seria um desafio
respeitável, mas acrescenta-se também o fato de
representarmos o principal segmento da economia do
estado e a classe produtora referência no Brasil e no
mundo. Felizmente somos imbuídos do mesmo espírito
empreendedor dos produtores rurais que mudaram este
estado. Os trabalhos do Sistema Faepa são desenvolvidos
em três eixos principais: ações representativas, institucio-

Ao longo de 2016, alinhados aos anseios do produtor
rural, concentramos nossos esforços nos temas transversais que envolvem todas as cadeias produtivas.
Acompanhe algumas ações realizadas em prol do produtor
rural paraense.

Assuntos Fundiários
de Combate ao Crime Organizado, incrementar medidas necessárias
visando frear e punir os crimes que ocorrem na Ilha do Marajó e exigiu
que fossem instaurados inquéritos policiais e, por consequência, a
qualificação e prisão dos infratores.

Com os objetivos de ampliar o conhecimento e nivelar as
informações sobre a situação fundiária do Pará, o Sistema Faepa
orientou os produtores rurais das regiões atingidas pelos conflitos
agrários sobre como agir em casos de invasões, garantindo a
integridade das pessoas do campo, respeitando os princípios e
direitos previstos na Constituição Federal do Brasil.

Denunciou as práticas antidemocráticas e violentas cometidas
pelo presidente da Comissão de Combate à Violência no Campo e
ouvidor agrário, Gercino José da Silva Filho, contra os interesses da
classe produtora rural do estado do Pará, em atuação que considera
abuso de poder e, requereu ao ministro-chefe da Casa Civil da
Presidência da República e secretário especial de Agricultura Familiar
e Desenvolvimento Agrário, as providências cabíveis para que se
restabeleça o Estado Democrático de Direito no Pará, pleiteando, em
nome do respeito à Justiça e às garantias fundamentais previstas na
Constituição Federal.

Logo no início do ano, a Federação da Agricultura e Pecuária do
Pará (Faepa) encaminhou, uma carta ao ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, e ao presidente do Supremo Tribunal Federal e do
Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, na qual
demonstrou sentimento de revolta e indignação com o quadro de
invasões de terras que vem aterrorizando a vida no meio rural no
estado do Pará. Na carta, o presidente da Faepa, Carlos Xavier, fez
questão de relatar a preocupante realidade, em que aproximadamente
1.500 propriedades estão invadidas, 1.229 são objeto de processos
judiciais e centenas de mandados de reintegração de posse não são
cumpridos.

Encaminhou ao presidente da República, Michel Temer, um pedido
para dar um basta às invasões de terras no Pará, visto que existe
quantidade mais do que suficiente de lotes disponibilizados para o
assentamento das famílias que ocupam fazendas produtivas no
estado. Na época, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho,
foi o porta-voz desse apelo do setor. Além disso, a Faepa também
solicitou através do ministro, que se articulasse junto ao Mapa para a
criação da Zona Livre de Pragas da Citricultura Paraense, localizado
nos municípios de Capitão Poço, Irituia, Garrafão do Norte, Nova
Esperança do Piriá e Ourém.

A Faepa propôs a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), que promovesse esforços junto aos integrantes da bancada
ruralista no Congresso Nacional, no sentido de tipificar como crime,
sujeito a severas sanções no Código Penal, as invasões de propriedades rurais. Do mesmo modo, enquadrar como crime contra a
segurança nacional a incitação à violência e à prática de crimes.
Solicitou ao secretário de Segurança Pública e Defesa Social e ao
promotor de Justiça que é o coordenador do Grupo de Atuação Especial

04

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SISTEMA FAEPA 2016

Sanidade Animal
Meio Ambiente

O Pará possui reconhecimento da Organização Mundial
da Saúde Animal (OIE) como livre de aftosa com vacinação. Com o trabalho desenvolvido pela Adepará e pelo
Mapa com o ativo da Faepa, foram realizadas campanhas
em todo o Pará, com adesão dos produtores rurais.

O Sistema Faepa repudiou que o Ministério do Meio
Ambiente, não resistindo às pressões das ONGs ambientalistas, tenha disponibilizado publicamente os dados de
todas as propriedades rurais cujas informações confidenciais estão inseridas no Cadastro Ambiental Rural (CAR), e
pediu, se resguarde a inviolabilidade do sigilo das
informações contidas no CAR, prevalecendo a primazia do
Estado Democrático de Direito, com respeito a todas as
garantias constitucionais.

Comissões Técnicas
O Sistema Faepa possui 27 comissões técnicas
(Apicultura, Aquicultura e Pesca, Assuntos Fundiários e
Indígenas, Avicultura, Borracha, Cacauicultura, Café,
Cavalo, Ciência e Tecnologia, Crédito Rural, Defensivos,
Corretivos e Fertilizantes, Eletrificação Rural – Energia
Alternativa, Floricultura e Plantas Ornamentais, Floresta,
Fruticultura, Grãos, Oleaginosas e Fibras, Mandioca, Meio
Ambiente, Ovinocaprinocultura, Palmáceas Econômicas,
Pecuária de Corte e Defesa Animal, Pecuária de Leite,
Pequena Propriedade, Relação de Trabalho e Previdência
Social, Silvicultura e Manejo Florestal, Suinocultura,
Tributação), com participação ativa de seus membros.
Também está presente em 15 comissões nacionais da
CNA, bem como representada em 81 conselhos e comissões estaduais e municipais.

Político
A Faepa aplaudiu o pacote de medidas anticorrupção e
manifestou seu apoio à verdadeira cruzada nacional contra
a corrupção, cujo símbolo maior é a conhecida “Operação
Lava Jato”, expressando o desejo que sejam investigados,
processados e exemplarmente punidos todos os que
estiverem envolvidos em qualquer forma de corrupção,
quaisquer que sejam os seus rótulos políticos e partidários. Não obstante, deixou claro não compactuar com
qualquer forma de abuso de poder ou autoridade, e
manifestou, mais uma vez, sua indignação pelos produtores rurais, vítimas do arbítrio e de decisões açodadas que
acabam trazendo graves prejuízos ao sadio desenvolvimento do agronegócio.

Fortalecimento
Sindical
A Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa)
lembrou aos produtores rurais, pessoas jurídicas, sobre o
pagamento da Contribuição Sindical Rural do exercício
2016, que vence a cada 31 de janeiro. A cobrança é
realizada em parceria com a Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA) e os sindicatos rurais. Os
produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel
rural, com ou sem empregados, e/ou empreendem, a
qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados
como “empresários” ou “empregadores rurais” devem
realizar o pagamento das guias de recolhimento da
Contribuição Sindical Rural. A notificação aos produtores
rurais é de competência da CNA. As guias foram emitidas
com base nas informações prestadas pelos contribuintes
nas declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), repassadas à CNA pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (SRFB). O documento é remetido, via
postal, para os endereços indicados nas respectivas
declarações.

Tributários
A Faepa solicitou adequação das taxas e juros cobrados
pelo Banco da Amazônia, bem como que fossem aceleradas as análises dos projetos de financiamento a ele
submetidos.

Patrimônio
A Faepa incentivou a fundação da Associação Paraense
de Vaquejada (Aspav), que tem por finalidade precípua
“lutar pela consolidação do desenvolvimento e irradiação
das atividades equestres, de tambor, baliza, vaquejada,
cavalgada, rodeios e afins, definidas pela Lei 8.340, de 5
de janeiro de 2016 como patrimônio imaterial, desportivo
e cultural do estado do Pará.”
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Eventos
ü Feira de Negócios Agropecuários de Belém (Fenabel) foi apresentada
aos produtores rurais
primeiro semestre do ano, época que antecede as feiras
agropecuárias regionais. O evento promoveu o encontro de
produtores com profissionais de empresas do setor e
divulgou novas tecnologias de produção por meio de
cursos, palestras e debates. As mudanças climáticas
foram um dos temas tratados, diante da urgência de se
buscar alternativas ao enfrentamento dos problemas
causados pelo excesso de chuva em todo o estado. O foco
da feira de negócios agropecuários foram os empreendimentos rurais, proporcionando conhecimento e dando
visibilidade aos produtos e oportunidades de negócio aos
produtores. A Fenabel teve 26 estandes de venda onde a
dona de casa pode fazer a feira da semana escolhendo os
mais variados produtos, como carnes, aves, pescado,
queijo do Marajó, leite, mel, frutas, hortaliças e até flores.

A programação da 1ª Feira de Negócios Agropecuários
de Belém foi apresentada ao setor produtivo em 16 de
janeiro. A Fenabel foi realizada de 11 a 17 de abril, no
Parque de Exposições do Entroncamento, com a proposta
de movimentar o comércio rural, especialmente no

ü Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA debateu em Belém
temas relacionados ao direito de propriedade
intervenção federal que tramita no Supremo Tribunal
Federal; PET 4681, concernente às reintegrações de posse
deferidas e não cumpridas pelo estado do Pará, bem como,
as mais de seiscentas ações possessórias tramitando nas
varas agrárias do estado; disponibilidade de áreas em
lotes de reforma agrária no Pará; planejamento das ações
da comissão para 2016, entre outros assuntos. Para o
presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários
da CNA, Paulo Ricardo Sousa Dias, que conduziu a reunião,
os debates foram produtivos, pois trataram de questões
que afetam diretamente os produtores rurais, principalmente no que diz respeito ao direito de propriedade.

A Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
esteve em Belém, no dia 27 de janeiro, na sede da
Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), onde
discutiu uma vasta agenda de assuntos relevantes para o
desenvolvimento econômico do país e, em especial, do
estado do Pará. Na ocasião, foram debatidas: ação de

Participaram da reunião os representantes das
federações estaduais de agricultura e pecuária, CNA,
Faepa, Famato, Aprosoja, Agrimat, Acripará, ADM, Bunge e
Cargill.
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ü Pará e Mato Grosso ﬁrmam aliança estratégica para o desenvolvimento
Região Norte. Segundo o presidente da Faepa, Carlos Xavier,
o assunto reveste-se da maior importância, uma vez que
discutirá as viabilidades de escoamento dos grãos produzidos no centro-oeste brasileiro a fim de proporcionar maior
competitividade as exportações brasileiras. Já o segundo,
trata-se de uma aliança com objetivo de unir esforços para
estudar, planejar e agir de forma integrada, para o desenvolvimento econômico e social dos estados do Pará e Mato
Grosso, atuando na racionalização e ampliação dos
instrumentos de transportes e logística integrada, de
maneira a ampliar as oportunidades de produção e o
aumento da competitividade sistêmica, gerando, por
consequências, melhores resultados socioeconômicos para
as áreas de atuação e para o país. A aliança estará aberta à
integração com outras federações que venham propor a
participação.

Para participar dos painéis sobre terminais portuários e
da aliança estratégica para o desenvolvimento dos estados
do Pará e Mato Grosso, foi convidado o ministro dos Portos,
Helder Barbalho. O primeiro trata da elaboração de uma
moção conjunta CNA / Faepa / Famato / Aprosoja / Agrimat
sobre terminais portuários existentes ou projetados para a

ü Sistema Faepa participou de ação
nacional em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher
Na semana do Dia Internacional da Mulher, celebrado no
dia 8 de março, o Sistema Faepa publicou, em parceria com
o Canal do Produtor, uma série de matérias destacando a
força das mulheres no campo. Para isso, contou com
personagens que contaram suas histórias de superação,
coragem e determinação, demonstrando que as mulheres,
cada vez mais, mandam muito bem no campo. Foram
destaques, na época, as produtoras rurais Iacira Sedrim,
primeira mulher presidente de sindicato de produtores
rurais do país e coordenadora do polo presencial da Rede eTec Senar em Santa Izabel do Pará; Antônia Lemos Gurgel,
coordenadora do Núcleo da Região Tapajós do Sistema
Faepa/Senar e presidente do Sindicato de Produtores
Rurais de Itaituba (PA); Maria Augusta da Silva Neta,
presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Altamira
(PA); Shirley Cristina de Barros Malcher, empresária; e
ainda, pelo poder público, Eliana Zacca, secretária adjunta
da Sedap.

Iacira Sedrim

Antônia Lemos Gurgel

Maria Augusta da Silva Neta

Shirley Cristina de Barros Malcher

Eliana Zacca

As servidoras do Sistema Faepa, que fazem o agro no
estado do Pará, também foram homenageadasem
retribuição e reconhecimento ao trabalho que dedicam em
prol do setor.
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Eventos
ü Palestras e eleição da nova diretoria marcaram Seminário na
Faepa

Foto: ASCOM FIEPA

ü Produtores prestigiaram reunião
técnica com Michel Temer

Roberto Rodrigues

Representantes do setor produtivo participaram, em 26
de fevereiro, de uma reunião técnica com o vice-presidente
da República Federativa do Brasil, Michel Temer, e com o
ministro dos Portos, Helder Barbalho, que discutiu questões
referentes à economia brasileira, e, em particular, a
paraense. O evento, promovido pelo Fórum das Entidades
Empresariais do Pará aconteceu no auditório Albano Franco
– Fiepa.

“Visão estratégica do agronegócio no Brasil e no mundo”
foi o tema da palestra que o ex-ministro da Agricultura,
Roberto Rodrigues, ministrou em Seminário da Federação da
Agricultura e Pecuária do Pará, realizada em 9 de março, no
Palácio da Agricultura, em Belém-PA. O evento foi uma
promoção do Sistema Faepa/Senar, Instituto Alerta Pará e
Academia Paraense de Jornalismo. Política do agronegócio
brasileiro, potencial do país nesse segmento, futuro do
agronegócio e necessidade de ações governamentais que
possam mitigar possíveis prejuízos, foram algumas das
questões abordadas pelo atual coordenador de agronegócio
da Fundação Getúlio Vagas (FGV). Outra palestra importante
foi ministrada pelo chefe-geral da Embrapa Monitoramento
por Satélite, Evaristo de Miranda – “Macroestratégias
espaciais para o desenvolvimento agropecuário brasileiro e a
inserção do Pará nesse contexto”. O estudo de inteligência e a
implantação de tecnologias foram apresentadas aos gestores
sindicais, coordenadores de núcleos regionais, diretores e
demais convidados. Daniel Carrara, secretário-executivo do
Senar Nacional, fez explanação sobre – “Senar: a maior
escola da terra, avanços e conquistas”. Em sua palestra,
Daniel falou sobre a ampliação do portfólio da instituição. As
palestras aconteceram paralelamente à eleição da nova
diretoria da Faepa, para o triênio 2016-2019.

ü Demandas do setor produtivo
paraense foram incluídas na
agenda de trabalho de Michel
Temer
As demandas pontuadas pelo setor produtivo paraense
durante reunião técnica, na manhã de 26 de fevereiro, com
o presidente da República em exercício, Michel Temer, e sua
comitiva de ministros e parlamentares, foram incluídas na
agenda de trabalho que ele e equipe técnica da Fundação
Ulysses Guimarães estão construindo no documento Uma
Ponte para o Futuro, que traz um diagnóstico da economia
brasileira e trata sobre a necessidade urgente da retomada
do crescimento econômico com ajuste nas contas públicas,
reformas e um pacto federativo, focando em iniciativas
para descentralizar o poder. Questões como a logística de
transporte, a redução da máquina pública, a revisão de
tarifa de energia elétrica, a estruturação do modal de
transporte, a regulamentação da Lei Kandir e a insegurança
física e jurídica em áreas produtivas rurais foram relacionadas em documento elaborado pelo Fórum das Entidades
Empresariais do Pará, entregue pelo presidente da
Assembleia Geral do Fórum das Entidades Empresariais,
Carlos Xavier, e demais empresários, ao presidente da
República em exercício.

Evaristo de Miranda
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ü STF requisitou ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará e ao Governo do
Estado informações sobre o cenário de invasões de terras no Pará
Roberto Rodrigues
época, o presidente da Faepa, Carlos Fernandes
Xavier,
declarou sentimento de revolta e indignação por conta das
invasões de terras que aterrorizam a vida rural no estado
do Pará, onde aproximadamente 1.500 propriedades estão
invadidas, 1.229 são objeto de processos judiciais e
centenas de mandados de reintegração de posse não são
cumpridos. Para o presidente, o sentimento de impunidade incentiva a horda de invasores e implanta um regime de
violência onde as maiores vítimas, além dos proprietários
rurais, são as indefesas famílias de trabalhadores dessas
fazendas.

Com base nos fatos relatados pela Federação da
Agricultura em Pecuária do Pará (Faepa), no ofício nº
002/2016, encaminhado em 14 de janeiro de 2016 ao
ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e ao presidente
do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de
Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, o STF requisitou
em 23 de fevereiro, ao Tribunal de Justiça do Estado do
Pará e ao governador do estado, Simão Jatene, informações sobre as questões mencionadas no referido documento que tratou sobre insegurança jurídica no campo. Os
órgãos têm prazo de cinco dias para responder ao STF. Na

Foto: Tarso Sarraf

ü Presidente da Faepa foi palestrante do Seminário “Setor Portuário:
Desaﬁos e Oportunidades”
O presidente da Faepa, Carlos Fernandes Xavier,
participou do painel “A importância dos portos do Pará
para a economia do Brasil”, que aconteceu no Seminário
“Setor Portuário: Desafios e Oportunidades”, realizado em
parceria com a Carta Capital, no Hotel Crowne Plaza, em
Belém. O evento contou com a participação do ministro da
SEP, Helder Barbalho, que assinou dois termos aditivos de
expansão de futuros terminais portuários, além de
Evaristo
de Miranda
autoridades, empresários e representantes do
setor.

ü Com presença de presidentes de federações da região Norte, diretoria da
CNA reuniu-se em Belém

demandas, além de conhecer melhor as dificuldades e
buscar soluções adequadas à realidade de cada região. A
ideia é promover encontros dessa natureza em todas as
outras regiões do Brasil com o objetivo estratégico de
conhecer de perto a realidade em todo o país.

Com o objetivo de aproximar o Sistema CNA da
realidade do produtor, a Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) fez sua reunião, em Belém, em 16
de março, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária
do Pará (Faepa). A iniciativa teve a finalidade de fortalecer
as relações com os produtores rurais e ouvir suas
09
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Eventos
ü Federação da Agricultura e Pecuária da Pará empossa nova diretoria para
o triênio 2016-2019
Roberto Rodrigues

Carlos Xavier

Rodrigo Justus

Ilmar galvão

do estado do Pará e as 4 ADINs que tramitam no Supremo
Tribunal Federal discutindo a inconstitucionalidade da
legislação pertinente ao PRA. Em seguida, o ministro
aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ilmar Galvão,
dissertou sobre questões fundiárias, os conflitos no
campo, o direito de propriedade e, particularmente, sobre
o processo de intervenção federal no Pará, por falta de
cumprimento de decisão judicial.

No dia 15 de abril de 2016, a Federação da Agricultura e
Pecuária da Pará (Faepa), realizou a cerimônia de posse
da sua nova diretoria, para o triênio 2016-2019. Carlos
Xavier foi reconduzido à presidência. O evento aconteceu
no auditório da Faepa, em Belém, e contou com a presença
de seu conselheiro consultivo, Rodrigo Justus, coordenador da Comissão de Meio Ambiente da CNA, que fez
explanação sobre as questões que envolvem a retirada de
8 milhões de hectares de áreas consolidadas (produtivas)

DIRETORIA EXECUTIVA DO SISTEMA FAEPA
FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ
GESTÃO 2016/2019
PRESIDENTE
Carlos Fernandes Xavier
VICE-PRESIDENTES
Vilson João Schuber
Josaphat Paranhos de Azevedo Filho
Luciano Guedes
Jahyr Seixas Gonçalves;
Luiz Carneiro de Oliveira
DIRETORES
Efetivos:
Alfonso Marcos Rio – 1º diretor secretário
Antônio Francisco de Araújo – 2º diretor
secretário
José Ribamar Rodrigues Sizo – 1º diretor
tesoureiro
José Nelson de Araújo – 2º diretor tesoureiro
Adinor Batista dos Santos

Francisco Alberto de Castro
Gilberto Nascimento Brito
Antônio Miranda Sobrinho
Antônia Lemos Gurgel
Suplentes:
Agamenon da Silva Menezes
Arcídio Ornela Filho
Antônio Gomes de Lima
Antônio Henrique Gripp
Antônio Vieira Caetano
Eslon Aguiar Martins
Fernando Antônio Rodrigues Coimbra
Joel Lobato
Márcia Cristina Zahluth Centeno
Maria Augusta Silva Neta
Marcos Villela Zancaner
Maurício Pompeia Fraga Filho
Mauro Lúcio de Castro Costa
Vanderlei Silva de Ataídes

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Elias Ralim Mifarreg
Fernando Acatauassú Nunes
Givaldo Gomes de Araújo
Suplentes:
Guilherme Minssen
Reinaldo Rabelo Alencar Monteiro
Pio Costa Beber Stefanello
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DELEGADOS REPRESENTANTES
Efetivos junto à CNA:
Carlos Fernandes Xavier
Vilson João Schuber
Suplentes junto à CNA:
Paulo César Justo Quartiero
Joaquim Lira Maia

ü Sistema Faepa/Senar realiza etapa estadual do CNA Jovem 2016 com
encontros presenciais e participante do Pará ﬁca entre os dez melhores
projetos do Brasil
constituir o primeiro nível de seleção
para a etapa nacional do CNA Jovem.
Em 2016, foram anunciados os três
jovens selecionados para representar o
Pará na etapa nacional do programa,
que aconteceu em Brasília. Foram
eles: Kezia da Silva Gonçalves, 26
anos, engenheira agrônoma, teve como
desafio dar uma destinação adequada
e produtiva aos resíduos agrícolas das
unidades beneficiadoras de grãos do
Polo Agrícola de Paragominas-PA;
Joyce Caroline da Silva Teixeira, 25 anos, engenheira
agrônoma, teve como desafio mapear a localização de
nascentes no estado do Pará, iniciando pelo município de
Santa Izabel do Pará e José Ailton Gomes de Melo Júnior, 27
anos, teve como desafio apresentar o potencial da
citricultura no estado do Pará.

Preparar jovens do meio rural de todo o país para
impulsionar ainda mais o setor empresarial rural é o
objetivo do programa CNA Jovem, criado pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e pelo
Senar, com a intenção de formar novos líderes para o
campo, atrair jovens com potencial de liderança e

ü Faepa pediu providências contra cartórios que não cumprem a lei e
cobram taxas abusivas
aquisição de uma colheitadeira, o valor de R$ 40.500,00.
A Faepa conclamou apoio dos deputados estaduais, no
sentido de que, no estado do Pará, possam ser praticadas,
pelos cartórios, taxas justas e acessíveis, à semelhança
de outras unidades federativas com forte atuação no
agronegócio.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa)
tomou providências para coibir os abusos praticados por
cartórios no interior do estado, ignorando os termos da Lei
Estadual 8.331, de 29/12/2015, que dispõe sobre os
emolumentos devidos pelos atos notariais e de registro.
Em 2016, um cartório de Rondon do Pará cobrou pelo
registro de uma cédula de crédito rural resultante da

ü Faepa convoca participação de produtores no estudo epidemiológico da
brucelose e tuberculose
Faepa, Senar, Fundepec e Adepará assinaram, em 9 de
março de 2016, o Termo de Cooperação Técnica e
Financeiro, com objetivo de estabelecer condições que
viabilizem o desenvolvimento de ações conjuntas visando
a realização do estudo epidemiológico da brucelose e
tuberculose do rebanho bovídeo do estado do Pará. Dentre
as cláusulas, o compromisso quando do abate sanitário
e/ou sacrifício dos animais reagentes positivos no estudo
serem indenizados pelo Fundepec, após vinte dias de
divulgado oficialmente o resultado para o diagnóstico da
brucelose e da tuberculose.
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Eventos
ü Primeira balança do produtor no
estado do Pará foi instalada em
Marabá

Foto: Ascom CEASA

Foto: Expoama - Junior Oliveira

ü Sistema Faepa/Senar ﬁrmou
parceria para novo projeto da
Ceasa ''Sábado Rural''

O lançamento oficial do Programa Pesebem aconteceu
dia 6 de julho, no Parque de Exposições José Francisco
Diamantino, durante a 30ª Exposição Agropecuária de
Marabá. Na ocasião, foi instalada a primeira balança do
produtor no estado do Pará. O presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Carlos Xavier, e o
secretário de estado de Desenvolvimento Agropecuário e
da Pesca, Hildegardo Nunes, estiveram presentes. O
programa proporciona melhor conferência de peso da
carne vendida ao frigorífico, que tem Serviço de Inspeção
Federal (SIF). O objetivo é ampliar a transparência nos
negócios, aumentar a confiabilidade e o relacionamento do
produtor com o frigorífico.

Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa),
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Secretaria
de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap),
firmaram convênio com a Centrais de Abastecimento do Pará
(Ceasa) para o projeto ''Sábado Rural'' – Produtos do Campo
pra Cidade. O objetivo foi proporcionar uma maior oferta de
produtos hortigranjeiros produzidos nas proximidades de
Belém, diretamente do produtor rural ao consumidor,
facilitando o escoamento da produção no grande complexo
econômico e resultando em uma melhoria do consumo
alimentar e de renda da população. O programa “Sábado
Rural” aconteceu no primeiro sábado de cada mês (julho a
dezembro), no hall do prédio administrativo da Ceasa,
localizado na Estrada no Murutucum, bairro do Curió, em
Belém.

ü Série de seminários sobre o Pradam começa pelo Pará

sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Marabá.
Representantes do Senar, da Federação da Agricultura e
Pecuária do Pará (Faepa) e do Mapa falaram sobre as
quatro tecnologias oferecidas pelo Pradam: Recuperação de
Pastagens Degradadas, Integração Lavoura-PecuáriaFloresta (iLPF), Sistema Plantio Direto (SPD), Florestas
Plantadas e Sistemas Agroflorestais (SAFs).

O primeiro seminário de sensibilização do Projeto de
Recuperação de Áreas Degradadas na Amazônia (Pradam)
– parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar Brasil), a Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO), o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Embrapa – reuniu,
aproximadamente, duzentas pessoas, dia 6 de julho, na
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Foto:Igor Mota

ü Polo de Citricultura do Estado do Pará foi inaugurado em Capitão Poço,
reunindo convidados e autoridades

principal produtor estadual. O polo citrícola busca atingir a
meta de 200 mil hectares plantados em um prazo de 10
anos, a partir de várias iniciativas. Hoje, a área plantada é
de 15 mil hectares, com 4 mil propriedades, gerando 45
mil empregos (diretos e indiretos). A meta do novo polo é
chegar aos 600 mil empregos (diretos e indiretos), o que
colocará o Pará em posição de destaque no cenário
nacional no cultivo de laranjas. O polo tem apoio do
Governo do Pará por meio da Sedap, Adepará, Sedeme,
Emater, Semas, Iterpa, Faepa, Alepa, Frente Parlamentar
do Desenvolvimento Sustentável, Mapa, Embrapa, OCB,
prefeituras, agentes financeiros e principalmente os
produtores rurais, integrando o Pará 2030 como importante alternativa econômica pelo imenso potencial regional da
laranja e limão, o que vai multiplicar o PIB de toda essa
região.

O Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca
(Sedap) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Mineração e Energia (Sedeme),
Superintendência Federal de Agricultura no Pará (SFA-PA),
Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e
Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa),
inauguraram as novas instalações da Citropar/Zampa –
Polo de Citricultura do Estado do Pará. O Polo de
Citricultura do Estado do Pará, localizado na região
nordeste paraense, engloba inicialmente os municípios de
Capitão Poço, Garrafão do Norte, Irituia, Nova Esperança
do Piriá e Ourém. A citricultura paraense está entre as
mais importantes do Brasil, sendo o Pará um dos poucos
polos citrícolas na zona equatorial no mundo. Capitão
Poço, com 15 mil hectares de área plantada e onde a
citricultura foi introduzida há cerca de cinquenta anos, é o

ü Presidente da Faepa é escolhido personalidade amazônica
O Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de O
presidente da Faepa, Carlos Fernandes Xavier, foi
escolhido Personalidade Amazônica, honraria concedida
no âmbito dos Prêmios Professor Samuel Benchimol e
Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente de
2016. A cerimônia de premiação, comandada pela Fiepa,
aconteceu dia 28 de outubro, no Hangar – Centro de
Convenções da Amazônia. Já receberam essa honraria, em
edições anteriores, Edson Franco, José Seixas Lourenço e
Thiago de Melo, entre outras personalidades amazônicas.
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Eventos

Foto: ASCOM SEBRAE

ü Feira do Empreendedor

O Sistema Faepa/Senar esteve presente na oitava edição da Feira do Empreendedor do Sebrae. Durante os quatro dias do
evento, foram apresentados casos de sucesso empresarial, modelos de negócios, franquias e capacitações, para quem já
tem o seu empreendimento ou sonha em ter um.

ü Grupo de trabalho do setor produtivo amazônico vai contribuir com o
Ministério da Integração Nacional
Foto: ASCOM FIEPA

industriais; as tarifas cobradas pelo Banco da Amazônia
na operação do Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte (FNO), bem como as cobranças das taxas de
avaliação e revalidação de garantia além dos custos de
transporte e estadia da equipe de análise e fiscalização,
que ficam a cargo do empreendedor, onerando mais seu
investimento. Outras questões levantadas foram a
excessiva burocracia para a concessão de crédito; a
superposição dos níveis de análise dos projetos do Fundo
de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam, Banco da
Amazônia, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), a
dificuldade de acesso à capital de giro para pequenas e
micro empresas devido às altas exigências de garantias
reais e a insolvência fiscal das empresas em decorrência
da crise econômica. Paralelamente, no documento, foram
propostas soluções como o apoio do Ministério da
Integração Nacional à proposta do Refis nos moldes da Lei
9964, de 10/4/2000, em análise na Presidência da
República.

Representantes de federações das indústrias que
compõem a Ação Pró-Amazônia e da Federação da
Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) reuniram-se com o
ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, para
apresentar documento com questões que entravam o
dinamismo da indústria na região e propor, por meio de um
grupo de trabalho, contribuições para solucionar estes
gargalos. Na reunião, que também envolveu representantes da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia (Sudam) e do Banco da Amazônia, foram
relacionados como gargalos o longo prazo para a concessão de licenciamento ambiental para os empreendimentos
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ü Faepa promove mais duas edições de Encontro Ruralista

A segunda edição do ano reuniu líderes da agropecuária
regional, nos dias 29 e 30 de novembro, no auditório do
Palácio da Agricultura, em Belém, para discutir o tema
“Novo Brasil, Novo Pará”. Os destaques dessa edição
foram o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da
Pesca, Hildegardo Nunes, e o secretário-executivo do
Senar, Daniel Carrara, que abordou questões relacionadas
à metodologia única de Assistência Técnica e Gerencial em
todo o país. Durante a programação foi possível acompanhar as demais palestras, ministradas pela assessora
técnica do Senar, Magali Eleutério da Silva, sobre saúde do
homem; pelo consultor técnico, Carlindo Lins, sobre
geração de energia para o campo; pelos consultores Diego
Parodi e Guilherme Galan, sobre as modernas soluções
tecnológicas para o Agro; pelo diretor-geral da Adepará,
Luciano Guedes, sobre defesa sanitária; pelo pesquisador
da Embrapa, Adriano Venturieri, sobre solidez científica
para o Agro; pelos consultores Matheus Ferreira, Dácio
Carvalho, Fabrício Santos, Ricardo Santa Ritta, sobre
escritório de projetos do Sistema Faepa/Senar.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa)
apresentou, durante a 45ª edição de seu encontro de
produtores rurais, realizado nos dias 7 e 8 de junho, no
Palácio da Agricultura, em Belém-PA, a ampla discussão
de temas gerais para o agronegócio. O evento reuniu cerca
de 152 líderes rurais, além de autoridades, palestrantes,
políticos, diretores e técnicos do Sistema Faepa/Senar.
Tendo à frente o presidente do Sistema Faepa, Carlos
Fernandes Xavier, a programação abordou o atual
momento político e econômico vivenciado no Brasil,
ressaltando as ações que têm sido desempenhadas pela
Federação no sentido de encontrar a melhor solução para
os problemas que afetam diretamente a classe rural. O
Encontro Ruralista debateu sobre política ambiental e seus
reflexos no desenvolvimento do agronegócio, além de
questões fundiárias, como: Provimento 13, cancelamento
de matrículas, intervenção federal, Valor Terra Nua (VTN) e
insegurança no campo. O evento também possibilitou a
troca de conhecimento sobre as ações do Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar), fortalecimento do Sistema
Sindical Rural, e ainda, permitiu aos participantes a
possibilidade de conhecer os programas do Ministério da
Integração Nacional para a Amazônia e presenciar a
criação do Polo da Citricultura Paraense e a Câmara
Setorial da Cadeia Produtiva da Citricultura do Conselho do
Agronegócio do Estado do Pará (Consagro/PA).

Os encontros foram uma realização da Federação da
Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) em parceria com o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e conta
com apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil e do Instituto CNA.
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Eventos
ü Fórum das Entidades Empresariais comemora medidas que beneﬁciam o
setor produtivo do Norte do país

condição financeira sem que suas dívidas sejam enviadas
para cobrança judicial ou inscritas na Dívida Ativa da
União, fato que deverá impulsionar o setor rural em regiões
do semiárido e de atuação da Sudam e da Sudene, desde o
pequeno agricultor familiar a empreendimentos de maior
porte. Em seu pronunciamento, o presidente da Federação
da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Carlos Xavier,
lembrou que é a primeira vez em vinte e oito anos que o
estado do Pará é beneficiado desta forma. Ele citou a
célebre frase do Barão de Mauá que diz que “O melhor
programa econômico do governo é não atrapalhar aqueles
que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham
e consomem”, e completou dizendo que essa é apenas
uma das primeiras conquistas que o estado precisa.

Uma noite de confraternização entre empresários de
diversos municípios, representantes de entidades de
classes, sindicatos, governo e setor produtivo, marcou as
homenagens prestadas pelo Fórum das Entidades
Empresariais do Estado do Pará ao presidente da
República, Michel Temer, e ao ministro da Integração
Nacional, Helder Barbalho. O evento comemorou a
promulgação da Lei nº 13.340, de 28/09/2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.929, de 9/12/2016, que trata
da renegociação de dívidas do Fundo Constitucional do
Norte (FNO), sendo a primeira vez que é conferido
tratamento isonômico à Região Norte em relação à Região
Nordeste. As homenagens aconteceram no Hotel Princesa
Louçã, na noite de 22 de dezembro. Os benefícios da Lei
permitem que os agricultores consigam melhorar sua

Roberto Rodrigues
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Assessoria de
Comunicação
O setor é responsável pelo diálogo entre o Sistema
Faepa/Senar e seus diretores, colaboradores, produtores,
coordenadores de núcleos regionais, assessores técnicos
sindicais, entidades parceiras, lideranças políticas,
imprensa e tantos outros grupos da sociedade. Para isso,
serve-se de uma variedade de ferramentas de comunicação social e oferece uma série de produtos e serviços,
como textos informativos, seleção de notícias de interesse
do setor (clipping) e atendimento a demandas variadas.

Com 436 postagens, a fanpage da Faepa
obteve diversas visualizações, curtidas,
comentários e compartilhamentos.
No Twitter, foram
inseridos 111 tweets,
o perﬁl dispõe de
1.517 seguidores

Na imprensa, foram veiculadas notícias pró-ativas do
setor, sendo apenas 2 mídia paga. Foram produzidos 17
boletins eletrônicos ao longo do ano, 105 releases e
enviados 102 e-mails marketing. Foram divulgadas
ainda, 6 notas oficiais e 14 moções.

Produtos
ü Calendário de Eventos da Agropecuária
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

147 notícias, banners e
publicações no portal
do Sistema Faepa

Campanhas e cards

Paraense
Relatório de Atividades 2015
Portfólio Institucional
Folders
Boletim Informativo Eletrônico
Clipping de notícias
E-mail Marketing
Gestão de Conteúdo para Portal Faepanet
Gerenciamento de redes sociais (Facebook,
Twitter e Instagram)
Relacionamento com a imprensa
Releases, artigos e notas
Material publicitário
Livros e outros periódicos
Eventos
Apoio às assessorias

ü Contribuição Sindical Rural
ü Aedes Aegypti
ü Curso Técnico Agronegócio
ü EaD Senar
ü Dia da Mulher
ü Dia das Florestas Plantadas
ü Dia do Cacau
ü Páscoa
ü Movimento CNA Pró Impeachment
ü Dia do Citricultor
ü Vencedores CNA Jovem Pará
ü Canal do Produtor TV
ü Sábado Rural da Ceasa
ü Visite a Biblioteca Carlos Alberto de Lima Chermont
ü Encontre Núcleos Regionais
ü Dia do Pecuarista
ü Dia do Produtor Rural
ü Dia do Agricultor
ü Inscrições Curso Técnico Agronegócio
ü Faculdade CNA
ü Dia de Proteção às Florestas
ü Dia do Pecuarista
ü Dia do Agricultor
ü Dez Medidas para o Agro
ü Outubro Rosa
ü Círio de Nazaré
ü Consumo Consciente

Em 2016, foram editadas:
4 publicações
da Revista Pará Rural

Nas redes sociais Facebook e Twitter, os internautas
acompanharam as notícias e eventos do Sistema Faepa
com um alcance, em média, de

4 mil pessoas
17
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ü Publicações
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O UNIVERSO de
ARMANDO SOARES

Consumo

Consciente
NÓS APOIAMOS ESTA IDEIA!

Iniciativa do Sistema FAEPA

www.faepanet.com.br

Senar
Pará

ü Apresentação
nas modalidades estabelecidas, contribuir efetivamente
para o aumento de renda, integração e ascensão social
das pessoas a partir dos princípios de sustentabilidade,
produtividade e cidadania, colaborando também para o
desenvolvimento socioeconômico do país.

Realizar educação profissional e promoção social (PS)
das pessoas do meio rural, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida e para o desenvolvimento sustentável do país. É compromisso do Senar, ao profissionalizar e
oferecer atividades de promoção social (PS) no meio rural

ü Realizações
possa tirar renda e sustento da sua propriedade, independente do seu porte. A instituição decidiu que a inovação é a
melhor parceira da educação. Por isso, está direcionando
recursos e esforços para iniciativas que gerem resultados
para o homem do campo e a sua família, em mais de 5
milhões de propriedades no Brasil.

Neste exercício, o Senar deu um salto de qualidade,
avançando para tornar-se uma instituição de excelência
em assistência técnica e gerencial, além de ingressar no
ensino técnico formal, presencial e à distância. O foco
estratégico foi ampliado e o Senar está imbuído em oferecer
suporte técnico e educacional para que todo produtor rural

ü Fonte de recursos
80% destes recursos retornam ao produtor na forma de
treinamentos e cursos de formação profissional, assistência
técnica e ações de promoção social.As atividades podem
ainda ser subsidiadas por parcerias e convênios firmados
com outras instituições privadas e/ou governamentais.

Os eventos realizados pelo SENAR são financiados, em
sua grande maioria, por recursos provenientes da contribuição compulsória de produtores rurais tanto sobre a
comercialização de produtos agrosilvipastoris quanto sobre
a folha de pagamento da empresa rural. Vale ressaltar que
19
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Os GRANDES
números de

2016

28.333

47.927 mil
pessoas atendidas

produtores e
trabalhadores rurais
capacitados nas
ações de FPR

em 2016
Presença em

1.666
turmas de Formação
Profissional Rural
(FPR)

652
atividades de
Promoção
Social (PS)

19

encontros de
recursos humanos

144 municípios
através de
10 núcleos regionais
e 132 sindicatos
de produtores rurais

10.883
pessoas
beneficiadas
nas ações
de PS

5
polos da Rede e-Tec
no estado do Pará

194
ações de
Programas
Especiais (PE)

O Senar
e a Educação
instituição uma impressionante importância estratégica
para a agropecuária do país.

O papel do Senar é produzir, organizar e disseminar
saberes, levando conhecimento para o campo brasileiro,
para aumentar a produtividade com sustentabilidade.
Para isso desenvolve pesquisa, inovação, metodologia de
ensino, material instrucional, capacitação técnica para
instrutores e parcerias educacionais que são disponibilizadas de acordo com as especificidades das regiões e das
cadeias produtivas. O resultado desta atividade educacional são programas de formação profissional para cerca de
trezentas ocupações rurais, desde cursos básicos até
iniciativas avançadas de melhoria da produção. O Senar é
o único “S” que ministra gratuitamente todos os cursos
estabelecidos na sua missão institucional, o que confere à

A Formação Profissional Rural do Senar é um processo
educativo, sistematizado, que se integra aos diferentes
níveis e modalidades da educação e às dimensões do
trabalho, da ciência e da tecnologia. Desenvolve conhecimentos, habilidades e atitudes para a vida produtiva e
social atendendo às necessidades de efetiva qualificação
para o trabalho, com perspectiva de elevação da condição
socioprofissional do indivíduo.

ÁREAS DE AÇÃO
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

28.333

Agricultura
Pecuária
Silvicultura
Aquicultura
Extrativismo
Agroindústria
Atividades de apoio agrossilvipastoril
Atividades relativas à prestação de serviços

pessoas atendidas
com ações de
formação
profissional
famílias. Agrônomos, veterinários, zootecnistas, técnicos
agrícolas, artesãos e profissionais da saúde são capacitados na metodologia Senar.

239 instrutores

responsáveis pela
transmissão do conhecimento teórico e da prática
profissional para produtores, trabalhadores rurais e suas
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A distância não é mais impedimento para o brasileiro do
meio rural estudar. O SENAR firmou parceria com o
Ministério da Educação (MEC) para levar ao campo a Rede
e-Tec Brasil, que oferece educação profissional e tecnológica de nível médio, gratuita e a distância.
Com acesso ao conhecimento, quem vive no Brasil rural
pode se qualificar para ter sucesso pessoal e profissional.
A entidade oferece o curso Técnico em Agronegócio,
com carga horária de 1.230 horas, em 93 polos espalhados em 22 estados, mais o Distrito Federal.

500
RR

alunos

AP

AM

CE

MA

RN
PB

PI
AC

SE

PE

Pará - PA

TO
RO

AL

MT
GO

DF

POLO CAPANEMA
BA dos Produtores Rurais
Sindicato
Trav. Rui Barbosa, s/n,
Praça Moura Carvalho.
MG

(NOVO)

(NOVO)

ES

MS
SP
PR

POLO SANTA IZABEL
Sindicato dos Produtores Rurais
Rua José de Souza Ferreira nº 9,
Bairro Nova Brasília.

POLO ULIANÓPOLIS
Sindicato dos Produtores Rurais
RJ
Avenida
Presidente Vargas, s/nº,
esquina com a Rua João Buzzi
Shopping Amazônia – Bairro Centro.

POLO PARAGOMINAS
Sindicato dos Produtores Rurais
Rodovia PA 125, s/nº
Parque de Exposições
Bairro Centro.

SC

(NOVO)

RS

POLO XINGUARA
Sindicato dos Produtores Rurais
Parque de Exposição Orlando
Quagliato - Cx Postal 55.
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O Senar
e a Educação

ü Senar Pará ofertou vagas para
Curso Técnico em Agronegócio
da Rede e-Tec Brasil

Pará bateu recorde de inscrições em 2016 com aproximadamente sete candidatos para
uma vaga

Quem tem vocação para o agronegócio ou está
buscando formação profissional na área contou com nova
oportunidade de conquistar uma vaga no Curso Técnico
em Agronegócio da Rede e-Tec Brasil no Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar). As matrículas para o
terceiro processo seletivo do curso estiveram disponíveis
em duas seletivas, no estado do Pará, onde foram
ofertadas vagas para os polos de Capanema, Santa Izabel
do Pará, Paragominas, Ulianópolis e Xinguara.

O Pará foi de longe o estado com maior número de
inscritos, mais de 2 mil candidatos disputando o total
de trezentas vagas oferecidas no primeiro semestre
em quatro polos: Capanema, Paragominas, Santa
Izabel e Ulianópolis. Já no segundo semestre, mais 150
vagas foram disponibilizadas.

ü Formação técnica de qualidade

ü Pará ganhou dois novos polos em
2016

Certificado pelo Ministério da Educação, o Curso Técnico
em Agronegócio vem, desde o início de 2015, ampliando o
acesso da população rural ao ensino médio profissionalizante. E com uma qualidade que reflete mais de duas
décadas de experiência do Senar na formação profissional
rural. Gratuito e semipresencial, com 1.230 horas-aula, o
curso permite que o aluno assista a maior parte das aulas
(80%) pela internet, no portal http://etec.senar.org.br. As
aulas presenciais, nos polos de apoio, são, em geral, de
duas a três vezes por mês, assim como as visitas técnicas
para aquisição de prática. O aluno precisa reservar espaço
na agenda para provas e aulas presenciais nos polos de
apoio, além de visitas técnicas a propriedades rurais e
agroindústrias, onde vai exercitar a prática.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do
Pará (Faepa), Carlos Xavier, e o superintendente do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PA), Walter
Cardoso, participaram em 6 de março da inauguração do
polo presencial da Rede e-Tec, em Ulianópolis, seguida da
aula inaugural do Curso Técnico em Agronegócio. Esteve
presente também neste momento histórico da educação
rural no Pará, o vice-governador de Roraima, Paulo César
Quartiero. Já em 1º de março, foi inaugurado o polo de
Paragominas.
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O portal de Educação a Distância do Senar visa contribuir
com a formação e a proﬁssionalização das pessoas do meio
rural em todo o território nacional. Com seus cursos on-line,
amplia o acesso ao conhecimento e abre oportunidades para o
aumento da produtividade, da renda e da qualidade de vida dos
brasileiros do campo.

especializante e orientada.
São 48 cursos oferecidos gratuitamente e separados por
programas (Agricultura de Precisão, Campo Sustentável,
Capacitação Tecnológica, Empreendedorismo e Gestão de
Negócios, Gestão de Riscos, Inclusão Digital e Qualidade de
Vida).

A modalidade de educação à distância tem como atributo a
ﬂexibilidade no processo de ensino-aprendizagem. O aluno
pode organizar seu horário de estudo, pois professor e aluno
não precisam estar juntos no mesmo horário e local. A maior
vantagem da EaD é que permite aos alunos conciliarem a
jornada de trabalho e demais atividades com os estudos, pois é
possível estudar nos horários que puderem e os encontros
presenciais são previamente agendados, conforme calendário
acadêmico do semestre. Desta forma, cabe ao aluno se
organizar para os encontros presenciais e horários de estudos.
Através do Portal EaD, o aluno tem acesso aos cursos
gratuitos, distribuídos em diversas áreas do conhecimento, por
núcleos de formação geral e humana, proﬁssionalizante,

Com seus cursos on-line, amplia o acesso ao conhecimento
e abre oportunidades para o aumento da produtividade, da
renda e da qualidade de vida dos brasileiros do campo. O aluno
matriculado em qualquer curso tem acesso às cartilhas,
videoaulas, rede de conhecimento e muitos outros recursos
que facilitam o aprendizado.

O Brasil é líder mundial na utilização de tecnologia
agrícola, mas ela não chega às classes produtoras de
menor renda. Há uma enorme carência de profissionais
especializados para disseminar todo o conhecimento que
o Brasil adquiriu com pesquisa e tecnologia.
O baixo acesso a assistência técnica e extensão rural é
um dos principais fatores de baixa disseminação de
tecnologia no campo. Com a enorme capilaridade que tem
e por acreditar que pode contribuir ainda mais com a
multiplicação do conhecimento, o SENAR criou a
Metodologia de Assistência Técnica e Gerencial com
Meritocracia para auxiliar, principalmente, os produtores
rurais das classes C, D e E que não têm acesso à extensão
rural e às novas tecnologias.

A produção assistida do SENAR é realizada com grupos
de produtores selecionados e desenvolvida por metas. A
remuneração da equipe técnica segue critérios de
meritocracia, ou seja, depende do cumprimento das metas
de assistência técnica pactuadas, que devem abranger o
aumento da produtividade e renda nas propriedades. A
Metodologia de Assistência Técnica e Gerencial está
fundamentada em cinco etapas.

50

02

Participantes

Turmas
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O Senar
e a Educação
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERÊNCIAL

PROJETO RURAL
SUSTENTÁVEL

Áreas Degradadas, Plantio Florestal Comercial e Manejo
Sustentável de Florestas Nativas.

O Projeto Rural Sustentável vai qualificar e capacitar o
produtor rural, com cursos de Formação Profissional Rural e
Assistência Técnica e Gerencial, do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, em tecnologias de baixa emissão de
carbono em dois biomas brasileiros: Mata Atlântica e
Amazônia.

Com a iniciativa, o Senar quer contribuir com as metas
brasileiras de redução dos gases de efeito estufa e, principalmente, melhorar o desempenho técnico e econômico das
propriedades, adequando as práticas de uso do solo e manejo
florestal. Para isso utiliza uma metodologia própria de
Assistência Técnica e Gerencial – AteG e Formação Profissional
Rural – FPR, disponível em uma ampla rede de Sindicatos e
Federações.

O Senar é um dos parceiros do projeto, que iniciou com uma
cooperação do Governo do Reino Unido (Department of
environment Food and Rural Affairs – DEFRA) ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, e que tem como
responsável pela execução o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).

No Pará um técnico já foi capacitado nas tecnologias
integrantes do projeto e está concorrendo em nível nacional com
dez propriedades, em diferentes municípios do estado, para a
seleção de Unidades Multiplicadoras.

O acordo de cooperação geral prevê recursos na ordem de
US$ 40 milhões para adequação tecnológica, pautada na
gestão das propriedades, com a habilitação de Unidades
Demonstrativas (UD) e Unidades Multiplicadoras (UM), que
receberão incentivo financeiro, pela adoção de, pelo menos,
uma das tecnologias priorizadas no Rural Sustentável.
O Projeto Rural Sustentável está fundamentado na adoção,
adequação e utilização de tecnologias agrícolas, como
Integração-Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), Recuperação de
26
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Com as suas ações de promoção social, o Senar chega,
muitas vezes, aonde o governo não vai, levando saúde,
cidadania, oportunidades de geração de renda, alfabetização, inclusão social e digital para as populações rurais.
Com enfoque educativo, possibilita ao trabalhador,
produtor rural e suas famílias a aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais e
mudanças de atitudes que favorecem melhor qualidade de
vida e participação na comunidade.

São inúmeros programas desenvolvidos diretamente
ou em parcerias com sindicatos rurais, associações de
produtores, prefeituras e governos, que garantem grande
capilaridade ao Senar. Esses parceiros contribuem para o
levantamento das necessidades locais e mobilização das
comunidades. O processo de escolha, capacitação e
acompanhamento das entidades parceiras é criterioso e
constante para garantir o mais elevado nível de qualidade
no atendimento ao Brasil rural.

ÁREAS DE AÇÃO
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Saúde
Alimentação e nutrição
Artesanato
Organização comunitária
Cultura, esporte e lazer
Educação
Apoio às comunidades rurais

10.883
pessoas atendidas
nas ações de
Promoção Social

O Senar
e a Educação

PROGRAMAS
ESPECIAIS

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
criaram o programa CNA Jovem com o objetivo de
desenvolver novas lideranças para o campo e para o
Brasil. Voltado para brasileiros com espírito de liderança,
com idade entre 22 e 30 anos, o programa vai preparar
jovens do meio rural para impulsionar ainda mais o setor
agropecuário, que transformou o País de importador a
maior exportador mundial de alimentos. O jovem que
participa do programa terá oportunidade de participar de
trabalhos e discussões de grande relevância para o Brasil

e terá acesso a lideranças de referência em nossa
sociedade. Em 2016, o programa CNA Jovem, que
começou com edição nacional, passou a ter também
etapas estaduais, ampliando seu alcance e profundidade.

Primeira parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural com a Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO), o Projeto de Recuperação
de Áreas Degradadas na Amazônia (PRADAM), dissemina
práticas de Agricultura de Baixo Carbono (ABC) na região
amazônica.
O PRADAM está sendo desenvolvido pelo SENAR com
outros dois parceiros: o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa) e a Embrapa. O SENAR é
responsável pela capacitação de 60 técnicos de assistência técnica pública e privada dos estados de Rondônia,
Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Maranhão nas
tecnologias produtivas adaptadas ao Bioma Amazônia e
em sua metodologia Assistência Técnica e Gerencial
(AteG).

outro na metodologia de Assistência Técnica e Gerencial
do SENAR e em Ferramentas Gerenciais.
Outra ação do PRADAM é a mobilização de pelo menos
1.000 produtores em 10 eventos de sensibilização sobre a
adoção de tecnologias sustentáveis no Bioma Amazônia.

São dois módulos de capacitação, um direcionado para
as tecnologias Sistema Plantio Direto, Recuperação de
Áreas Degradadas, Florestas Plantadas e Sistemas
Agroflorestais, dentre eles a Integração Lavoura-PecuáriaFloresta (ILPF), realizado em parceria com a Embrapa – e

No Pará, foi realizado um seminário do PRADAM em
2016, no município de Marabá.
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Fotos: Agência Pará

incluiu em todos os cursos do Pronatec um módulo com as
melhores práticas de empreendedorismo, para que cada
aluno aprenda a administrar a propriedade rural. No
módulo “Empreender no Campo”, o Pronatec ensina a
analisar, avaliar, tomar as melhores decisões, colocando a
técnica e a criatividade a serviço da produtividade e da
lucratividade.

Hoje o campo brasileiro oferece uma grande variedade
de carreiras profissionais. Os jovens e suas famílias não
precisam mais trocar a área rural pela cidade para ter
sucesso profissional. A satisfação profissional e pessoal
pode estar na propriedade da família. Para ajudar esses
brasileiros a adquirir o conhecimento necessário para o
sucesso profissional, o Senar, que há mais de vinte anos
capacita homens e mulheres do campo, firmou em 2011,
uma parceria com o Ministério da Educação, para levar o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec), ao interior do país, e assim, abrir
novas oportunidades.

Podem participar do Pronatec: estudantes do ensino
médio da rede pública, inclusive da Educação de Jovens e
Adultos; trabalhadores, inclusive agricultores familiares,
silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores;
beneficiários titulares e dependentes dos programas
federais de transferência da renda; pessoas com deficiência; povos indígenas, comunidades quilombolas; adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas; outros públicos prioritários dos programas do
governo federal que se associem à Bolsa-Formação do
Pronatec.

PRONATEC DO SENAR
TEM ALGO MAIS
Atualmente não basta apenas plantar e colher. É
preciso conhecer as técnicas básicas de administração,
as máquinas e equipamentos, enfim, de todos os recursos
usados para produzir mais e melhor. Por isso, o Senar

174

Turmas

3.418
Alunos

66

Municípios*
*Turmas concluídas em Abril/2016
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O programa Inclusão Digital Rural abre oportunidades de crescimento a homens e mulheres do campo, com capacitações
sobre o uso adequado e eficiente das novas tecnologias, do computador e da internet. Com duração de dezesseis horas, os
cursos de inclusão digital ensinam noções básicas de informática, como criar um e-mail e como navegar no site do Sistema
CNA/Senar, o Canal do Produtor, que traz, todos os dias, informações importantes para quem trabalha na área rural.

745

74

Participantes

Turmas

O Útero é Vida é o programa de prevenção do câncer do
colo do útero realizado pelo Senar em parceria com
instituições e secretaria de saúde e educação dos
municípios. Seu objetivo é gerar oportunidades de
educação, prevenção e diagnóstico do câncer do colo do
útero em comunidades carentes, levando informações
importantes que conscientizem as mulheres do meio rural
e possibilitem seu acesso ao exame preventivo.

07

Regiões
atendidas

10.145

Atendimentos
30

790

Exames
de PCCU
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JOVEM
APRENDIZ
O programa tem como objetivo profissionalizar jovens
oriundos do meio rural, com idade entre 14 e 24 anos, que
estejam cursando ou concluído o ensino fundamental,
permitindo-lhes desenvolver atividades controladas em
ambiente protegido, nos termos da Lei da Aprendizagem. A
programação é dividida em três núcleos: básico, específico e profissional.

22

337

Empresas
atendidas

Participantes

SAÚDE
DO HOMEM
ção de doenças de homens do meio rural, contribuindo
assim para melhoria da qualidade de vida. Tem como
objetivos específicos: Sensibilizar e conscientizar a
população do meio rural sobre a importância de atitudes
para a promoção da saúde; Promover palestras sobre
Higiene Pessoal, Planejamento Familiar, Doenças
Sexualmente Transmissíveis, Câncer de Próstata, Câncer
de Pênis, Disfunção Erétil, entre outros de acordo com a
realidade local; Realizar exames físicos e/ou laboratoriais
com foco na saúde do homem. Tem como público-alvo
produtores e trabalhadores rurais com idade de 45 a 80
anos (para realização de exames) que nunca tenham feito
ou estejam com o exame PSA atrasado, há, pelo menos,
dois anos.

O programa Especial Saúde do Homem gera oportunidades de educação para a promoção da saúde e preven-

05

Turmas

2.743

Atendimentos
31

485
Exames
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O programa foi desenvolvido pelo Senar especialmente
para as mulheres do campo. Com noções de gestão e com
conteúdos específicos de desenvolvimento humano, o
Programa ajuda às mulheres a melhorar a administração
da propriedade, seja como chefe de família ou auxiliando o
marido e transformando a participação feminina em fator
decisivo para o sucesso da empresa rural. O programa é
oferecido no formato presencial, com 40 horas, dividido
em 5 módulos sequenciais e dependentes: empreendedorismo, gestão financeira, planejamento estratégico,
legislação e liderança.

15

Turmas

225

Alunas
capacitadas

CIDADANIA
RURAL

13

Municípios

ALGUNS EXEMPLOS DE
DOCUMENTOS EMITIDOS:

Visa estender às comunidades rurais os direitos
elementares de cidadania, ofertando serviços de expedição de documentação básica de saúde, educação e
agricultura, envolvendo para tanto, uma rede de parceiros
que incluem: Arquidiocese de Belém e paróquias, Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater),
Instituto de Desenvolvimento Humano Integral (IDHI),
Ministério do Trabalho, Polícia Civil, Serviço Social do
Comércio (Sesc) e Sicapen.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

RG
CPF
Carteira de Trabalho
Carteira de Pescador
Certidão de Nascimento (2ª via)
Certidão de Casamento (2ª via)
Foto 3X4
Plastiﬁcação de Documentos
Certidão de Óbito (2ª via)
Entre outros.

O programa é executado em duas etapas. A primeira
etapa contempla o Diagnóstico e a Capacitação, quando
os dirigentes e os colaboradores dos sindicatos têm
acesso a palestras, exercícios e treinamento. Na segunda
etapa, os consultores do programa Sindicato Forte
avaliam as necessidades locais e ajudam a fazer um
Planejamento Estratégico para implantação de melhorias.

O Sistema CNA/SENAR criou o programa para melhorar
o atendimento prestado aos produtores rurais, verdadeiros clientes dos sindicatos e estimular as boas práticas
sindicais. Os sindicatos associados ao programa têm
acesso a informações detalhadas que podem ajudá-los a
solucionar as dúvidas mais freqüentes dos produtores
rurais. O Programa disponibiliza, também, guias exclusivos sobre os temas mais relevantes para o setor.
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Fotos: Agência Pará

PARCERIA
SUSIPE

que têm acesso à escola e à profissionalização são mais
acessíveis ao mercado de trabalho e mais aptos ao
convívio social.

A educação prisional visa a garantia de acesso à
educação, pela Lei de Execução Penal (LEP) 7.210/1984,
independente da situação de aprisionamento, pois tratase de direito constitucional dos indivíduos em situação de
privação de liberdade, cabendo aos agentes públicos o
papel de desenvolvê-los de forma adequada.

A parceria do Senar e a Susipe objetiva ofertar aos
custodiados do Sistema Penitenciário do Estado do Pará,
cursos de capacitação profissional que possibilitem
maiores perspectivas dos internos ao seu reingresso
social e ao mercado de trabalho.

A reintegração ao convívio social dos presos passa por
uma série de ações envolvendo aspectos relacionados a
educação, entre as quais a educação profissional tem
grande relevância social, considerando que os internos

478

22

Pessoas
certificadas

Turmas

Evaristo de Miranda
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e a Educação

Belém, na maioria, oriundos das zonas rurais. Em parceria
com o Sistema Faepa/Senar são realizados seminários e
ações de cidadania e inclusão social.

De acordo com o “Mapa da Exclusão Social do Brasil” o
Pará tem 39 municípios que pertencem ao grupo dos 1.000
municípios brasileiros com os piores índices de exclusão
social. Essa população vive à margem da sociedade, em
condições precárias de moradia, renda e alimentação.

Nesse sentido, o Senar – Administração Regional do
Pará integra-se ao Instituto de Desenvolvimento Humano
Integral, vinculado a Arquidiocese de Belém, nesse esforço
de inclusão social dos menos favorecidos, fortalecendo o
trabalho de qualificação profissional dessas pessoas,
desenvolvendo aptidões pessoais que possibilitem o
desempenho de ações geradoras de emprego e renda,
contribuindo assim, para o combate a fome e a pobreza.

O presente projeto busca se contrapor a essa situação,
numa atitude proativa, na luta contra a fome, a miséria e
as desigualdades sociais, por meio da educação, da
qualificação profissional, cidadania, cultura, esporte e
lazer. O Instituto promove a capacitação profissional e
promoção social de pessoas da região metropolitana de

103
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PROJETO
EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA LAVOURA CACAUEIRA
FUNCACAU / SENAR / SEBRAE
Desenvolvido através de uma parceria entre o Senar,
Sedap, Sebrae, com apoio da Ceplac, Emater, Secretarias
Municipais de Agricultura e Sindicatos de Produtores
Rurais, o projeto prevê a implantação de 1.251 hectares de
cacaueiros híbridos no sistema agroflorestal nos municípios de Santa Bárbara, Santa Izabel do Pará, Ananindeua,
Benevides, Acará e Mojú. Iniciado ao final de 2014, o
projeto envolve a participação de 480 famílias. Dentre as
atividades, destacam-se a formação de viveiros e o
plantio definitivo de mudas, num total aproximado de 300
hectares de cacaueiros.

2 de compostagem nas comunidades de Macapazinho,
Brasil Verde, Jundiaí, Cacoal, Açaiteua e Mari-Mari, na Ilha
do Mosqueiro.

Em 2016 foram realizados 07 cursos em Santa Izabel
do Pará, sendo 2 sobre técnicas de plantio, 3 de viveirista e
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Turmas

Participantes
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Este projeto, que tem como patrocinadores a Faepa, o
Senar-PA, o Sebrae-PA e o Governo do Estado do Pará, visa
ao desenvolvimento de ações voltadas à conscientização
da população rural sobre a valorização, preservação e
recuperação do meio ambiente, realizadas de forma

itinerante, através de um micro-ônibus dotado de
equipamentos audiovisuais. Suas atividades incluem
palestras, seminários, campanhas ambientais, vídeos
educativos, distribuição de cartilhas, revistas e impressos, oficinas e peças teatrais.
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Participantes

Encontre o SISTEMA FAEPA/SENAR no Pará
Núcleos Regionais: Descentralização Administrativa

instagram.com/sistemafaepa

