
Para difundir a tecnologia que permite a produção de grãos em áreas de pastagem, na região do Médio Mearim, o presidente da Federação 

da Agricultura e Pecuária do Maranhão (Faema), José Hilton Coelho de Sousa, participou de uma reunião de trabalho  com produtores rurais 

interessados na implementação do Programa Integração Lavoura-Pecuária-ILP.  Pág.05
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Representantes da Faema e produtores rurais na fazenda do agropecuarista Raimundo Moura

O dia 29 de junho, dia de São Pedro, marcou a inauguração da sede do 
Sindicato dos Produtores Rurais, animada por uma grande festa junina.



A expansão da fronteira agrícola no Brasil 
trouxe aumentos significativos na produção de grãos. 
Entretanto, a exploração extensiva de pastagens, 
com baixo nível tecnológico, resultou em problemas 
de degradação das pastagens e baixo retorno 
econômico .                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Focados nessa situação a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) vinculada ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Mapa),  intensificou pesquisa no sentido de recuperar 
esses solos degradados de ocorrência em todo país, 
com especialidade as regiões amazônica e do 
cerrado, cujos biomas o Maranhão esta inserido. E dai 
nasceu o sistema Integração Lavoura-Pecuária, 
técnica que possibilita a sustentabilidade do setor 
produtivo e que pode ser o diferencial para 
sobrevivência do grande, médio e pequeno produtor 
rural. Basta para isso a adoção de tecnologias 
adequadas que integre agricultura e pecuária como 
forma de diversificação da produção.... . . . . . . .
Neste sistema de integração lavoura-pecuária, a 
pastagem deixa de ser vista somente como fonte de 
forragem de qualidade de baixo custo para o gado e 
passa ser um componente do sistema produtivo de 
grãos, como é o caso de outra técnica revolucionaria 
da agricultura brasileira, conhecida como Plantio 
Direto na Palha. Ela consiste no plantio simultâneo da 
cultua (milho) e capim (braquiária),  formando 
palhada para o plantio da próxima safra. Esta técnica 

*Por José Hilton Coelho de Sousa

A Integração Lavoura-Pecuária (ILP)

* KÁTIA ABREU, senadora e presidente da CNA.

PD além de fertilizar o solo, evita a incidência do sol e 
da chuva de forma direta, evitando assim o processo 
erosivo, comum no sistema tradicional de plantio.
Baseado neste contexto a Federação da Agricultura e 
Pecuária do Maranhão (Faema) e Embrapa estão 
firmando um Termo de Cooperação Técnica para 
difundir esta pratica em todo estado, permitindo uma 
produção sustentável, que recupera a pastagem e 
aumenta a produtividade de grãos, carne e leite.
Já existem em nosso estado algumas experiências 
ex i tosas da in tegração lavoura-  pecuár ia , 
notadamente nos polos produtores de grãos, que 
aproveitando as linhas de financiamentos do 
programa ABC (Agricultura de Baixo Carbono), do 
governo federal, implantaram o sistema em suas 
l a v o u r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O nosso desafio, portanto, é levar esta tecnologia 
para as regiões tradicionalmente produtoras de 
carne, onde se encontram grandes áreas de 
pastagens degradas como é o caso das regiões 
Tocantina, Mearim e Médio Sertão................ 
Unidas com esse propósito é que a Faema e a 
Embrapa pretendem, em parceria com os sindicatos 
rurais, mobilizar todas regiões do estado para 
implantar esta pratica de resultados economicamente 
sustentável e ambientalmente correto.

*José Hilton Coelho de Sousa, engenheiro 
agrônomo e presidente da Faema
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A presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu, defendeu o fim da 
insegurança jurídica no campo para que o setor agropecuário 
possa crescer ainda mais e contribuir com o crescimento da 
economia brasileira. A manifestação foi feita diante de mais 
de cinco mil produtores rurais que participaram da 
mobilização “Onde tem justiça, tem paz para todos”, no 
município de Nova Alvorada do Sul, em Mato Grosso do Sul. 
O encontro, realizado de forma pacífica, tem por objetivo 
conscientizar a sociedade sobre o drama vivido por 
agricultores e pecuaristas que tiveram suas propriedades 
rurais invadidas por grupos indígenas e pedir o fim dos 
conflitos. 
A senadora citou uma série de reivindicações do segmento 
rural junto ao governo federal, imprescindíveis para 
consolidar a paz no campo. Entre elas, o fim do monopólio da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) no processo de 
demarcação de terras indígenas. Segundo a presidente da 
CNA, esta solicitação será atendida pelo Governo e a tarefa 
passará a ser dividida com outras instituições públicas, como 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
Ministérios da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, além 
do governador do Estado e o prefeitos onde for analisada a 
demarcação de determinada área.
“Agora não será mais a canetinha de um antropólogo que irá 
demarcar a área”, afirmou. Esta medida, que será 
formalizada em resolução, avaliou a senadora, acabará com 
o viés ideológico do órgão, que juntamente com o Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI), tem incitado os índios a 
invadirem propriedades rurais produtivas. 
Segundo Kátia Abreu, as terras indígenas hoje 
correspondem a 14% do Brasil. O problema dos índios não 
são as terras, mas a falta de proteção do Estado. 
O presidente da Faema, José Hilton Coelho de Sousa, que 
liderou uma comitiva, atendeu uma solicitação do produtor 
rural Emanuel Carneiro e entregou um documento à 
senadora Kátia Abreu sobre a pretensão da Funai de ampliar 
a reserva indígena Governador, no município de Amarante 
do Maranhão. “Esta é uma prova do absurdo da Funai que 
pretende ampliar uma área densamente povoada e que 
tornará 76% do município em terra indígena. Lá existem 577 
índios, e na área a ser ampliada existem 20 mil não índios 
que vivem em 11 assentamentos e 1.500 pequenas 

propriedades rurais” disse Emanuel.
A presidente da CNA criticou o ministro da Justiça, Eduardo 
Cardozo, por se manter omisso e não apresentar uma solução 
para o fim dos conflitos. 
Participaram também produtores de outros Estados, 
secretários estaduais, parlamentares, autoridades estaduais e 
municipais, lideranças rurais, os presidentes da Faema, José 
Hilton  de Sousa e da Famasul, Eduardo Riedel, 
representantes das Federações de Agricultura e Pecuária do 
Paraná (FAEP) e do Rio Grande do Sul (Farsul).

Junho de 2013

José Hilton (Faema), Kátia Abreu (CNA) e Emanuel Carneiro (Amarante - MA)

Comitiva da Faema

O presidente da Famasul, Eduardo Riedel e lideranças rurais

Fazenda Buriti, MSFazenda Buriti, MSFazenda Buriti, MS

No município de Nova Alvorada do Sul, Mato Grosso do Sul, o 
presidente da Faema, José Hilton Coelho de Sousa, conversou com 
o proprietário da Fazenda Buriti, o produtor rural Ricardo Bacha.
O dirigente maranhense ouviu como aconteceu o conflito, na 
Fazenda Buriti, em Sidrolândia (MS), um caso emblemático 
provocado pelos índios terena que invadiram a propriedade e 
incendiaram as benfeitorias, sob o olhar complacente da Funai.
Agora, o Governo Federal diz que vai fazer uma proposta de 
compra e, em caráter excepcional adquirir a fazenda Buriti para 
resolver um problema.

Carlos Feitosa (Senar), José Hilton (Faema) e Ricardo Bacha (fazenda Buriti-MS)
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LANÇADO O PLANO AGRÍCOLA E PECUÁRIO (PAP) 2013/2014 LANÇADO O PLANO AGRÍCOLA E PECUÁRIO (PAP) 2013/2014 LANÇADO O PLANO AGRÍCOLA E PECUÁRIO (PAP) 2013/2014 

Um dia importante para todos do campo brasileiro. Assim a 
presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu, definiu o lançamento 
do Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2013/2014, em 
cerimônia no Palácio do Planalto. Participaram da cerimônia 
a presidente da República, Dilma Rousseff; a ministra da 
Casa Civil, Gleisi Hoffmann; presidentes de federações 
estaduais de Agricultura e Pecuária e mais de 500 sindicatos 
rurais de todas as regiões do País. A Faema esteve 
representada por uma comitiva de lideranças rurais.
Entre as medidas do PAP 2013/2014, a senadora Kátia Abreu 

comemorou a decisão 
do Governo Federal de 
e levar  em  75%  a 
subvenção ao  do prêmio
seguro rural, de R$ 400 
milhões para R$ 700 
milhões. A alocação 
desse total de recursos 
f o i  u m a  d a s 
reivindicações da CNA 
para o plano. No Brasil, 
cerca de 10% da área 
plantada está segurada, 
percentual muito inferior 
ao  ve r i ficado  nos 
Estados  Unidos  e 
Europa, onde o seguro 
rural cobre quase 90% 
do plantio. A ampliação 

do seguro poderá atrair mais investidores para o setor produtivo, 
pois o risco da atividade será reduzido. Segundo ela, a meta é ter, 
em 2015, mais da metade da área segurada. 
A linha de crédito para a construção de novos armazéns também 
foi bem recebida pelo setor produtivo. “Os financiamentos 
concedidos até agora tinham juros, prazos e carências 
inadequadas. Diante dos problemas de infraestrutura, o governo 
aceitou a proposta da CNA e alterou as regras dos empréstimos”, 
afirmou a presidente da CNA. O Governo federal vai disponibilizar 
R$ 25 bilhões para a construção de armazéns privados no País 
nos próximos cinco anos, sendo R$ 5 bilhões na safra 2013/2014, 
com prazo de 15 anos para pagamento e juros de 3,5% ao ano. 
Ainda sobre infraestrutura, a presidente da CNA comemorou a 
aprovação, pelo Congresso Nacional, da Medida Provisória (MP) 
595, que define novas regras para exploração do sistema 
portuário. 
Participaram da cerimônia de lançamento do PAP 2013/2014, 
no Palácio do Planalto, os presidentes do Senado e da Câmara, 
os ministros da Agricultura, do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, da Educação,  autoridades do Governo federal e dos 
Governos dos Estados, os presidentes de sindicatos rurais e das 
federações de agricultura e pecuária. 
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Os presidentes da Faema e sindicatos rurais participaram do lançamento do Plano

SENAR VAI CAPACITAR PRODUTORES RURAIS DE ALCÂNTARASENAR VAI CAPACITAR PRODUTORES RURAIS DE ALCÂNTARASENAR VAI CAPACITAR PRODUTORES RURAIS DE ALCÂNTARA
O presidente do sistema Faema/Senar, José Hilton Coelho de 
Sousa, recebeu a visita do prefeito de Alcântara, Domingos 
Santana Cunha (Araken), acompanhado do secretário municipal 
de Relações Institucionais, Wagner Costa.
No encontro ficou acertada para os próximos dias a formalização  
de um termo de  parceria, entre o Senar e o município de 
Alcântara,  para a capacitação profissional de pequenos 
produtores rurais que ingressarão no Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) financiado pelo BNB. 
O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma ação do 
Governo Federal para colaborar com o enfrentamento da fome e 
da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura 
familiar. Para isso, o programa utiliza mecanismos de 
comercialização que favorecem a aquisição direta de produtos de 
agricultores familiares ou de suas organizações, estimulando os 
processos de agregação de valor à produção.
Presentes também o vice-presidente da Faema, Raimundo 
Coelho, o gerente-técnico do Senar, Carlos Antônio Feitosa e o 
representante do BNB César Ney.

O prefeito Arakem com os dirigentes da Faema
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Para difundir a tecnologia que permite a produção de grãos em 
áreas de pastagem, na região do Médio Mearim, o presidente da 
Federação da Agricultura e Pecuária do Maranhão (Faema), José 
Hilton Coelho de Sousa, participou de uma reunião de trabalho na 
sede do Sindicato Rural de Bacabal (Sirba) com produtores rurais 
interessados na implementação do Programa Integração 
Lavoura-Pecuária-ILP.
Na oportunidade, ele foi 
r ecepc i onado  pe lo 
presidente do Sirba, 
P e d r o  L u s t o z a .  O 
presidente da FAEMA 
estava acompanhado 
do consul tor  Cesar 
Rodrigues Viana e do 
p r o d u t o r  r u r a l 
Reginaldo Vieira.
A Integração Lavoura-
Pecuária é um sistema 
produtivo que incentiva 
a  d i ve rs i ficação ,  a 
rotação, a consorciação 
e  a  s u c e s s ã o  d a s 
atividades agrícolas e 
pecuárias dentro da 
propriedade rural, de 
f o r m a  p l a n e j a d a . 
Possibilita também, como uma das principais vantagens, que o 
solo seja explorado economicamente durante todo o ano, 
favorecendo o aumento na oferta de grãos, carne e leite.
Logo após a reunião, os produtores rurais foram convidados para 
uma visita à fazenda do agropecuarista Raimundo Moura, 
naquele município, com o objetivo de conhecer as experiências 
consideradas mais inovadoras na implantação do sistema ILP.
O produtor rural Reginaldo Vieira fez uma explanação de sua 
experiência com ILP no município de Fortuna, seguido de uma 
ampla discussão entre todos os participantes. “Já faço a ILP há 10 
anos e meu lucro é bastante significativo”, disse Reginaldo Vieira. 
Também esteve presente o produtor rural Raimundo Gaspar, 
proprietário da fazenda Agropecuária Gaspar, que já implantou, 
com sucesso, essa tecnologia de integração lavoura pecuária em 
sua propriedade no município de Peritoró.
De acordo com o presidente da FAEMA, essa iniciativa reforça o 
interesse na utilização de sistemas de produção sustentáveis. A 
ILP é uma estratégia de produção que inclui, em seus conceitos 

FAEMA DIFUNDE TÉCNICA DE PRODUÇÃO FAEMA DIFUNDE TÉCNICA DE PRODUÇÃO 
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referenciais, os principais elementos da sustentabilidade, ou seja, 
o econômico e o ambiental. “Com a crescente preocupação sobre 
a relação meio ambiente e pecuária, surge o desafio de 
estabelecer sistemas de produção em bases sustentáveis”, disse.
Participaram também do evento, os produtores rurais Ramoni 
Garcia Arraes, Walter Lima Gomes, Raimundo Moura Sobrinho, 
João Cristiano Pinheiro e João Cruillas.

C o n v ê n i o  -  A 
FAEMA firmará 
neste mês, uma 
parceria com a 
E m p r e s a 
B r a s i l e i r a  d e 
P e s q u i s a 
A g r o p e c u á r i a 
( E m b r a p a 
Cocais), por meio 
da assinatura de 
um convênio de 
c o o p e r a ç ã o 
t é c n i c a , 
ob je t i vando  a 
implantação e 
v a l i d a ç ã o  d e 
s i s t e m a s 
Agrossilvopastori
s. “Com o apoio 

da Embrapa vamos fazer o acompanhamento nas propriedades 
rurais com problemas de áreas de pastagens degradadas, em 
consonância com os programas Agricultura de Baixo Carbono-
ABC e integração Lavoura Pecuária e Floresta-iLPF”, informou 
José Hilton.
Participaram também do evento, os produtores rurais Ramoni 
Garcia Arraes, Walter Lima Gomes, Raimundo Moura Sobrinho, 
João Cristiano Pinheiro e João Cruillas.
Convênio - A FAEMA firmará neste mês, uma parceria com a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa 
Cocais), por meio da assinatura de um convênio de 
cooperação técnica, objetivando a implantação e validação de 
sistemas Agrossilvopastoris. “Com o apoio da Embrapa vamos 
fazer o acompanhamento nas propriedades rurais com 
problemas de áreas de pastagens degradadas, em 
consonância com os programas Agricultura de Baixo Carbono-
ABC e integração Lavoura Pecuária e Floresta-iLPF”, 
informou José Hilton.

Produtores rurais discutem as vantagens da ILP

PROGRAMA ÚTERO É VIDA ATENDE MULHERES DO MEIO RURALPROGRAMA ÚTERO É VIDA ATENDE MULHERES DO MEIO RURALPROGRAMA ÚTERO É VIDA ATENDE MULHERES DO MEIO RURAL
Com o objetivo de gerar oportunidade de educação, prevenção e 
diagnóstico do câncer do colo do útero em mulheres rurais que vivem 
em comunidades carentes, o sistema Faema/Senar realizou no 
município de Buriti Bravo, mais uma edição do programa Útero é Vida. 
No primeiro semestre deste ano, o programa esteve nos municípios 
de Fortuna, Passagem Franca, Rosário e Buriti Bravo, atendendo 
mais de 450 mulheres. “Estamos contribuindo assim para o aumento 
da autoestima e qualidade de vida das mulheres do meio rural”, disse 
a coordenadora do programa, Yolanda Gomes.
Durante a realização das atividades são criadas estratégias como o 
Circuito de Saúde, no qual a mulher será cadastrada no sistema 
Senar Saúde e encaminhada para palestra e coleta de material para 
análise. Cada participante recebe um kit beleza contendo cosméticos 
e produtos de higiene pessoal, além de cortes de cabelos.
O Programa Útero é vida é realizado em parceria com os 
sindicatos rurais e prefeituras municipais. De acordo com o 
Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer do colo de útero é o 
segundo mais comum na população feminina e a quarta causa de 
morte de mulheres por câncer no Brasil.

Para julho estão agendados novos eventos do Útero é Vida nos 
municípios de Colinas e Mirador.

O Programa já atendeu mulheres rurais de quatro municípios em 2013
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Consultores do Ministério da 
A g r i c u l t u r a ,  P e c u á r i a  e 
A b a s t e c i m e n t o  ( M a p a )  s e 
reuniram com representantes do 
grupo gestor do Programa de 
Agricultura de Baixo Carbono 
( A B C )  n o  M a r a n h ã o , 
coordenado pela Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Sagrima), na 
sede da Faema. O objetivo foi 
levantar dados sobre o volume 
de áreas degradadas na região 
de abrangência da Amazônia Legal, a fim de subsidiar um 
diagnóstico produzido pelo Mapa e que servirá de base 
para a elaboração dos planos estaduais de ABC nos 
estados abrangidos pelo Bioma Amazônia.
O diagnóstico apontará soluções e metodologia para 
uma política nacional para recuperação de áreas 
degradadas na região, no âmbito da atuação do 
Programa de Produção e Recuperação de Áreas 
Degradadas do Bioma Amazônia (PRADAm).
De acordo com o consultor do Mapa, Luiz César, o foco é 
trabalhar com informações dos Grupos Gestores 
Estaduais do Plano ABC para analisar a área produtiva 
degradada na Amazônia que pode ser beneficiada pelo 
projeto. Além disso, os consultores vão preparar uma 
série de ações de capacitação sobre as tecnologias 
previstas pelo plano ABC, incluindo questões como 
acesso ao crédito, acompanhamento das ações, 

PRESIDENTE DA FAEMA PROFERE PALESTRA PRESIDENTE DA FAEMA PROFERE PALESTRA 
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Produtores rurais lotaram as dependências da Câmara 
Municipal Afonso Costa, em Passagem Franca, no Leste 
Maranhense, para uma palestra do presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Maranhão (Faema), José Hilton 
Coelho de Sousa, sobre o sistema Sindical Rural.
Presentes o prefeito municipal, Antonio Rodrigues; o vice-
presidente da Faema, Raimundo Coelho; o gerente-técnico do 
Senar, Carlos Feitosa; os presidentes do sindicato dos 
produtores rurais, Paulo Ferreira e dos trabalhadores rurais, 
João Batista; o delegado sindical, Raimundo Másculo; o vice-
prefeito, Marlon Torres; vereadores e outras lideranças rurais. 
A palestra fez parte da programação de entrega dos 
certificados de conclusão do curso Trabalhador na Operação e 
Manutenção de Tratores Agrícolas e do treinamento 
Trabalhador na Piscicultura, realizados pelo Senar em parceria 
com o sindicato rural.
De acordo com o palestrante, o sistema Sindical Rural é a 
voz e . Ele é composto por sindicatos rurais, Federações de 
Agricultura e Pecuária dos Estados e pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). “O sistema CNA 
tem por objetivo coordenar, defender, proteger e representar 
legalmente a categoria, independente do tamanho da 
propriedade rural”, disse.
José Hilton destacou também as parcerias com as prefeituras 
municipais, governos federal e estadual, associações 
comunitárias e com os sindicatos dos trabalhadores rurais, por 
meio da Fetaema.

No final da palestra o presidente da Faema fez uma rápida 
abordagem sobre temas como o Código Florestal, a 
insegurança jurídica no campo, criticou as ações da Funai e 
citou a situação da população de Amarante do Maranhão, 
ameaçada com demarcações de áreas indígenas.
Raimundo Coelho explicou sobre o acesso aos cursos do 
Senar, por meio do sindicato rural, cuja meta é promover a 
formação profissional e promoção social dos produtores 
rurais e seus familiares,  propiciando o ingresso e 
permanência no mercado de trabalho.
O prefeito agradeceu o apoio do sistema Faema/Senar e 
destacou a importância das capacitações para o homem do 
campo.
No final do evento as autoridades realizaram a entrega 
solene dos certificados de conclusão dos cursos do Senar.

DIAGNÓSTICO SUBSIDIARÁ OS PLANOS ESTADUAIS DO ABCDIAGNÓSTICO SUBSIDIARÁ OS PLANOS ESTADUAIS DO ABCDIAGNÓSTICO SUBSIDIARÁ OS PLANOS ESTADUAIS DO ABC

assistência técnica e extensão 
rural.
 L u i z  C é s a r  a fi r m o u  q u e  o s 
diagnósticos devem ser entregues 
aos estados no segundo semestre 
deste ano.
Maranhão - O Plano Estadual ABC 
está sendo elaborado por um grupo 
gestor formado pelas secretarias de 
Estado do Desenvolvimento Social 
e Agricultura Familiar (Sedes), do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais 
(Sema), Sagrima, Instituto Federal 

e Tecnológico do Maranhão (Ifma), Uema, Faema, 
bancos da Amazônia, BNB  e Mapa.
Para o vice-presidente da Faema, Raimundo Coelho, o 
crescente aumento dos financiamentos agrícolas 
voltados para a diminuição da emissão de gases de 
efeito estufa no Maranhão tem despertado o interesse 
dos produtores pela adoção de técnicas e manejos de 
agricultura de baixo carbono. O Banco do Brasil 
financiou de 2011 até este ano R$ 26,6 milhões, 
correspondentes a 142 contratos. 
Amazônia Legal - O Bioma Amazônia abrange nove 
estados do Norte e Nordeste: Acre, Amapá, Amazonas, 
Mato Grosso, Rondônia, Pará, Roraima, Tocantins e 
Maranhão. Corresponde a 59% do território nacional. O 
Maranhão, que tem parte de seu território no Bioma 
Amazônia, concluirá a elaboração do Plano Estadual de 
ABC no segundo semestre deste ano.

Junho de 2013
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INAUGURA SEDE E REALIZA FESTA JUNINA. INAUGURA SEDE E REALIZA FESTA JUNINA. 
SINDICATO RURAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 

INAUGURA SEDE E REALIZA FESTA JUNINA. 
O dia 29 de junho, dia de São Pedro, marcou a 
inauguração da sede do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Barão de Grajaú, animada por uma grande 
festa junina, com a presença do presidente da 
Federação da Agricultura e Pecuária do Maranhão 
(Faema), José Hilton Coelho de  Sousa.
A programação foi coordenada pelo presidente do 
sindicato rural, Antônio de Pádua (Panelada), com o 
apoio de Kamilla Amilanny e Carla Adelane da Silva.

Junho de 2013

Destaques para a dança típica de quadrilha, grupo 
musical de forró, muita comida e bebida (doces, bolos, 
salgados, pamonha, canjica, pipoca e bolo de milho) e 
fogos de artifício. 
Participaram também da festança o vice-presidente da 
Faema, Raimundo Coelho, o gerente-técnico do 
Senar, Carlos Feitosa, os produtores rurais Deusdeth 
Sousa (fazenda Tabuleiro Alto) e Raimundo Alves, 
lideranças comunitárias e rurais da região, um grupo 
da Terceira Idade, e muitas crianças.

Veja flagrantes da festa:
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EXPOSIÇÕES MOVIMENTAM O SETOR 
AGROPECUÁRIO DO MARANHÃO

As feiras, exposições e leilões contribuem de 
maneira significativa para o desenvolvimento da 
agropecuária maranhense, além de fortalecer a 
integração do homem rural. 
No mês de julho estão programadas a 45ª 
Exposição Agropecuária de Imperatriz (Expoimp) e 
a 8ª Agrofeira, de Bacabal, que contam com o 
apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Maranhão (Faema).
A Expoimp é uma realização do Sindicato Rural 
(Sinrural) e considerada a maior feira agropecuária 
da região Tocantina, de 06 e 14 de julho, no Parque 
de Exposições Lourenço Vieira da Silva. Este ano 
uma das atrações musicais é a cantora Paula 
Fernandes. 
A Exposição vai apresentar também as novas 
instalações do tatersal Rafael Almeida Ribeiro, 
onde serão realizados os leilões. A nova 
arquitetura tem capacidade para mais de 500 
pessoas e o palco de apresentação foi reformado.
A Faema dentro dos propósitos de prestigiar seus 
sindicatos rurais filiados vai promover três 
palestras durante o evento: A primeira sobre 
Casqueamento, no dia 11, às 14h, com o 
palestrante, Edimilson Lélis da Silva, do Senar-
Goiás. Já no dia 12 haverá uma às 14h, sobre os 
Impactos do Novo Código Florestal no Bioma 
Amazônia, com o palestrante João Carlos di Carli 
(CNA), a outra às 16h, sobre a Instrução 
Normativa 62- regulamentação da cadeia 
produtiva do leite, com Rodrigo Alvim (CNA). “Em 
todos esses eventos estaremos com a nossa 
equipe técnica”, disse o presidente da Faema, 
José Hilton Coelho de Sousa.

Junho de 2013

Bacabal - Será realizada a 8ª Agrofeira, de 21 a 28, no recinto de leilões da Leilonorte. A feira, já oficializada 
no calendário anual das festas agropecuárias do Estado do Maranhão, consistirá de concurso leiteiro, palestras, 
leilões de gado de leite, cavalgada, cursos do Senar de derivados do leite e tratorista, e comercialização de 
bovinos, ovinos, caprinos, equinos.
Uma das atrações é a participação do sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais de Bacabal e 
AGERP, com a Feira dos Produtores Familiares. “Estamos contanto com um público em torno de quatro mil e 
volumes de negócios superior a dois milhões de reais”, afirmou o presidente do Sirba, Pedro Lustoza.
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