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Ministra Kátia Abreu 
lança oficialmente o 
Matopiba, observada 
pelo presidente da 
F A P C E N ,  J o s é 
Antonio Gorgen, o 
Governador Flávio 
Dino, pelo prefeito de 
Balsas, Luiz Rocha Jr. 
pelo presidente da 
Faema, José Hilton 
Coelho e o secretário 
Márcio Honaiser.
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Ministra Kátia Abreu lança
o Matopiba no Maranhão

 O Sistema Federação da Agricultura e Pecuária do Maranhão (Faema) /Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar) participou do lançamento do Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba no Maranhão 
(formado por territórios dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), durante a 13ª edição da Feira de 
Agronegócios de Balsas, (Agrobalsas 2015).

Faema capacita técnicos para o CAR

 Graças a mobilização dos sindicatos nos municípios 
maranhenses de técnicos e produtores rurais,  o sistema  
Faema/Senar atingiu 100% dos 47 sindicatos rurais no Maranhão. 
Um dos destaques de mobilização dos produtores foi o sindicato de 
Pedreiras.                                                                            Pag. 06

Pedreiras atingiu grande número de participantes no treinamento do CAR. 

Faema e Senar se destacam com ações da produção
rural no Agrobalsas

Mapito do Senar  revoluciona a produção 
de mel em Colinas

Programa Jovem Aprendiz do Senar atende 
jovens em empresas maranhenses

Diretoria do sistema Faema/Senar visita 
sede do Sindicato de Balsas

Editorial: Brasil recupera duas décadas perdidas
com o novo marco legal da biodiversidade
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Com a sanção da Lei 13.123, de 20 de maio de 
2015 - a qual dispõe sobre o acesso ao patrimônio 
genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento 
tradicional associado e sobre a repartição de benefícios 
para conservação e uso sustentável da biodiversidade - o 
Brasil poderá recuperar as duas décadas perdidas, no 
que se refere aos atrasos decorrentes da legislação 
anterior à pesquisa e desenvolvimento relacionado à 
bioprospecção e desenvolvimento tecnológico, 
associado ao acesso aos recursos genéticos.

É preciso resgatar que a MP 2186/2001 foi editada 
como norma tampão, no ano de 2000, visando apenas 
estancar o processo de apropriação indevida da 
biodiversidade do País, por algumas empresas 
estrangeiras, daí surgindo a expressão “biopirataria”.

Então, baixou-se, naquela época, uma norma (MP 
2186) fechando a porteira e criando barreiras para evitar 
que os nossos conhecimentos, a nossa biodiversidade 
fosse patenteada lá fora. Esse foi o objetivo da MP 2186. 
Só que lá se foram 15 anos, e, essa “porteira fechada” 
represou o nosso desenvolvimento científico e 
tecnológico.

O novo modelo incentivará a pesquisa e diminuirá 
os custos de transação, além de tornar viável e 
competitivo o desenvolvimento tecnológico dessas áreas, 
face à superação de entraves burocráticos, até então, 
intransponíveis, inclusive em relação à demora dos 
procedimentos burocráticos, agora informatizados e 
automatizados, em boa parte das suas fases.

A biodiversidade encontrada no Brasil é uma das 
mais ricas do mundo, mas sequer conhecemos o que 
temos. Isso porque, dentre outras razões, para 
conhecermos as potencialidades de nossas plantas, 
animais e microrganismos, era preciso, nos termos das 
normas anteriores (MP 2186/01 e regulamentações) pedir  
autorização ao Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético(CGen), para pesquisar, já dizendo o que seria 
pesquisado. E, ainda, negociando o quanto seria pago por 
algo que não se sabia os resultados da pesquisa. Então, a 
lógica da nossa legislação nunca funcionou.

A n o v a  l e i  r e m o v e u  a s  b a r r e i r a s  a o 
desenvolvimento, pois o novo marco legal retira os 
desincentivos à pesquisa, desbloqueando o avanço 
tecnológico e descriminalizando a iniciativa científica, até 
então criminalizada. Quase todas as empresas e 
pesquisadores, que foram se regularizar junto ao CGen, 
no passado, foram penalizados com multas aplicadas 
pelo Ibama e, em várias situações, foram abertos 
processos penais. As regras anteriores não previam a 

Por Rodrigo Justus de Brito*
regularização, só punições absurdas.

Os pesquisadores que desenvolveram seus 
trabalhos, sem registro no CGen, clandestinamente ou antes 
da finalização dos trâmites burocráticos, não tinham como 
registrar seu produto depois: em desacordo com as regras, 
ficavam sem a possibilidade de explorar os resultados de 
suas pesquisas. Aqueles que buscaram regularizar sua 
atividade também foram objeto de autuação e penalidades. 
Era necessário dar um fim nessa situação, criando ambiente 
favorável ao progresso cientifico e tecnológico.

O setor agropecuário brasileiro não estava, 
felizmente, travado pela MP 2186/2001. Isso porque mais de 
90% de toda a produção agropecuária nacional utiliza 
recursos genéticos que não têm origem no País. E o 
entendimento era que o setor não estaria sob a égide dessa 
medida provisória.

Mas o Projeto de Lei 7735/2014, encaminhado ao 
Congresso pelo Executivo, remetia o setor ao caos, com a 
não revogação da MP 2186/01 e pela inclusão das 
atividades relacionadas à alimentação e agricultura aos ritos 
desse diploma legal, agora revogado com a sanção da nova 
lei. Caso fosse aprovado, da forma original, sérios óbices ao 
avanço tecnológico ocorreriam, trazendo barreiras ao 
desenvolvimento de variedades e cultivares vegetais.

Afetaria, ainda, o melhoramento genético animal, 
além da taxação da produção rural, com novos custos de 
transação, oriundos das onerosas imposições propostas. 
Felizmente, a MP 2186/01 foi revogada pela nova legislação. 
Agora, temos um novo marco legal, sem os vícios e defeitos 
que ocasionaram os problemas hoje enfrentados, dentre 
eles o atraso à pesquisa e desenvolvimento.

O setor agropecuário propôs e lutou para que fosse 
incluída a participação de toda a sociedade no plenário do 
CGEN, tanto o setor econômico, quanto o setor de pesquisa 
e tecnologia, todas as comunidades, os indígenas e as 
populações tradicionais.  Conseguimos inserir todos no 
CGEN (Conselho de Gestão do Patrimônio Genético),  
órgão que irá regulamentar a aplicação dessa norma, 
garantindo assim que os operadores do sistema de 
repartição também participem das decisões e deliberações 
do CGen.

O desafio, agora, é produzir uma regulamentação, 
clara e objetiva, e a implementação do novo marco legal, 
garantindo não apenas a conservação da biodiversidade e o 
desenvolvimento científico e tecnológico, como também a 
repartição dos benefícios da sua exploração econômica.

* Rodrigo Justus de Brito é Presidente da Comissão 
Nacional de Meio Ambiente da CNA.

Brasil recupera duas décadas perdidas com o novo marco legal da biodiversidade
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O  S i s t e m a 

Federação de Agricultura e 

Pecuária do Maranhão 

(Faema) /Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural 

(Senar)  par t ic ipou do 

lançamento do Plano de 

D e s e n v o l v i m e n t o 

Agropecuário do Matopiba 

no Maranhão (formado por 

territórios dos estados do 

Maranhão,  Tocant ins , 

Piauí e Bahia), durante a 

13ª edição da Feira de 

Agronegócios de Balsas, 

(Agrobalsas 2015).

O  l a n ç a m e n t o 

contou com a presença da 

ministra da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, 

Kátia Abreu; do governador 

Flávio Dino; do presidente 

e  v i c e  d o  s i s t e m a 

Faema/Senar, José Hilton 

Coelho e Raimundo Coelho; dos secretários de estado 

da Agricultura, Márcio Honaiser, da Pesca e Aquicultura; 

da Indústria e Comércio; da Mulher; do senador Roberto 

Rocha (PSB); prefeitos da região, representantes de 

entidades e órgãos estaduais e federais, produtores 

rurais e dirigentes sindicais. 

O lançamento do Matopiba foi marcado por 

apresentações significativas como o estudo técnico 

desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) e apresentado pelo 

pesquisador Evaristo de Miranda, onde foram revelados 

dados econômicos, financeiros e de infraestrutura, 

inovação e tecnologia dos estados envolvidos no Plano. 

A Companhia Nacional de Abastecimento, (Conab), 

apresentou dados sobre produção e abastecimento de 

alimentos nas regiões de abrangência do Matopiba.

Fronteira agrícola - O Matopiba abrange 

31 microrregiões, num total de 73 milhões de hectares, 

com seis milhões de habitantes e um PIB da ordem de 

R$ 47 bilhões. A sua criação pelo Governo Federal 

reconhece a existência de territórios geoeconômicos 

diferenciados, sem alterar as fronteiras dos estados, e é 

Ministra Kátia Abreu
lança o Matopiba no Maranhão

Ministra Kátia Abreu lança oficialmente o Matopiba, observada pelo Governador Flávio Dino, pelo
prefeito de Balsas, Luiz Rocha Jr. pelo presidente da Faema, José Hilton Coelho e o secretário Márcio Honaiser.

o primeiro passo – fundamental – para programas de 

fomento, crédito, assistência técnica e social. O 

programa Matopiba é considerado a última fronteira 

agrícola do país, que receberão investimentos e 

assistência para o aumento da produção agrícola e 

crescimento da classe média rural.

Durante o evento a ministra destacou o empenho 

do governo do estado para o setor e a participação da 

Faema, por meio de seus dirigentes, no Matopiba. O 

governador Flávio Dino destacou a importância da 

assistência técnica e apresentou uma série de medidas 

para a região, como a implantação do “Espaço do 

Empreendedor Rural”, que agregará órgãos estaduais e 

instituições voltadas para a qualificação do produtor 

rural. O sistema Faema/Senar, promoverá, no local 

cursos de qualificação profissional.

“A implantação do Matopiba fortalece o trabalho 

que já fazemos aqui no Estado que é qualificar o produtor 

rural, só que desta vez de maneira mais ampla, com 

apoio irrestrito dos governos federal e estadual, com 

atividades antes não aplicadas por nós”, disse José 

Hilton Coelho, destacando a participação da ministra na 

oficialização do Matopiba.
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Com programação vasta e permanente, a Federação 
de Agricultura e Pecuária do Maranhão (Faema) e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural, (Senar), participaram da 
Feira do Agronegócio de Balsas, (Agrobalsas).

Na quarta-feira (13), foi ministrada pelo assessor 
técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – 
CNA,  Paulo Vicente Costa, a palestra sobre o Cartão do 
Produtor.  Na oportunidade foram revelados os motivos pelos 
quais são importantes que o pequeno  rural participe do 
processo.

O CNA Card facilita a vida do produtor rural, 
permitindo solicitar e imprimir Guias de Trânsito Animal, bem 
como pagar as respectivas taxas, com maior conforto e 
agilidade, além de gerar benefícios e agregar novas 
tecnologias ao dia a dia do produtor.

Card - Além de promover palestra sobre o CNA Card, 
o sistema Faema/ Senar  participou da mesa redonda sobre 
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, (Plano ABC) 
realizada pela Secretaria Estadual de Agricultura, (Sagrima).

O estande do sistema recebeu personalidades do 
agronegócio, do governo estadual e municipal, dirigentes 
sindicais, estudantes, políticos e profissionais de diversas 
áreas. Como atração as oficinas de beneficiamento da raiz da 
mandioca e da cachaça orgânica com instrutores da 
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instituição que disponibilizou no local equipes para atender 
produtores rurais no preenchimento do Cadastramento 
Ambiental Rural, (CAR).

“O foco do nosso trabalho aqui no Agrobalsas é o 
produtor rural. Por isso fizemos nossa programação com 
ações voltadas a eles. As oficinas e as palestras foram 
pensadas na capacitação deste segmento. O sucesso com 
isso é certo”, disse o superintendente do Senar, Luiz 
Figueiredo.

Faema e Senar se destacam com ações
da produção rural no Agrobalsas

Instrutores do Senar durante oficinas de cachaça e do beneficiamento de mandioca.

Faema participa de discussão sobre a 
implantação do ILPF na região do Matopiba

Foi realizada na sede da Embrapa Cocais, em São 
Luís, a I Reunião de Articulação do Plano de Ação Maranhão 
(PA Maranhão), dos projetos da Rede Fomento em rede 
Integração Lavoura Pecuária e Floresta, (ILPF),  para a 
região dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, 
(Matopiba).

Participaram da reunião, representantes do sistema 
Faema/Senar,  do Plano ABC  no Maranhão, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do governo do Estado 
(Sagrima/Agerp/Aged), gestores e técnicos da Embrapa  
Cocais, Meio Norte, Cerrados e SNE, Banco do Nordeste, O 
CONSULTOR Cesar Viana e convidados.

O seminário foi aberto pelo chefe da Embrapa Cocais, 
Valdemício Ferreira. Logo após, foram apresentadas as 
diretrizes das ações do ILPF e Plano ABC no Maranhão, 

(Plano Estadual de Agricultura de Baixo Carbono). Em 
seguida foi mostrado histórico das ações de transferência de 
ILPF e os resultados das Unidades de Referência 
Tecnológicas, (URT's), nos estados do Matopiba.

“É um evento importante para o tema ILPF, que 
precisa ser fortalecido e praticado tanto pelos agricultores 
quanto para os pecuaristas do Maranhão, porque são eles os 
clientes diretos”, ressaltou Valdemício, ao abrir o evento.

Sistema ILPF - O ponto alto do encontro foi a 
apresentação pelo produtor rural, Reginaldo  Vieira, 
(Fortuna), e Fernando, (Brejo),   que implantaram em suas 
propriedades, o sistema ILPF. Os mesmos destacaram o 
sucesso de suas experiências e a importância do 
acompanhamento técnico por meio de pesquisadores da 
Embrapa, suas dificuldades e perspectivas.

“O ILPF traz inúmeros benefícios para o sistema 
produtivo como um todo e apresenta resultados 
bastante satisfatórios, já que otimiza o uso de recursos 
do solo  e possibilita aumento de produtividade. É um 
sistema bom para o produtor e para a sociedade como 
um todo”, assinalou Reginaldo. 

 Técnicos e gestores da Embrapa apresentaram 
ainda um Plano de Ação, que tem por objetivo fomentar  
o desenvolvimento do ILPF, com destaque para as  
est ra tég ias,  subs id iando po l í t icas públ icas, 
estabelecendo parcerias, realização de transferência de 
tecnologia, estimulando a pesquisa e  apoiando a 
capacitação dos profissionais.

Parceiros do Matopiba, pesquisadores, produtores rurais e convidados,  durante reunião na Embrapa Cocais.
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Foram  empossados   no Fórum  Estadual de 
Aprendizagem Profissional e Inclusão de Adolescentes e 
Jovens no Mercado de Trabalho do Maranhão, o assessor 
jurídico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do 
Maranhão (Senar), Emerson de Galvão e o gerente Técnico 
Carlos Antônio Feitosa. A posse foi realizada no auditório da 
Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema). 

A iniciativa visa mobilizar e promover o debate entre 
as instituições que constituem, normatizam e fiscalizam as 
relações de trabalho, com  entidades de formação 
profissional e demais envolvidos com a proteção aos direitos 
de adolescentes e jovens no mercado de trabalho.

 O Fórum contou com a participação de jovens que 
estão em busca de uma oportunidade, do governador Flávio 
Dino e do ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias. 
Também estiveram presentes os secretários estaduais Julião 
Amim (Emprego e Economia Solidária), Tatiana Pereira 

Vinte jovens de 15 a 20 anos, moradores dos 
municípios de São José de Ribamar e Paço do Lumiar, 
maioria deles, filhos de empregados da empresa Santa 
Isabel Alimentos Ltda (Frango Americano), participam 
desde o final do ano passado do programa Jovem Aprendiz 
Rural, desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar).

O programa foi lançado pelo SENAR para atender 
as exigências do governo federal, por meio do Ministério 
do Trabalho e Emprego – MTE, conforme Lei nº 10, 
000/2002, que consiste em preparar jovens para o 
mercado de trabalho em consonância com as 
necessidades das empresas que exploram atividades 
rurais, e os requisitos da legislação em vigor. 

O empreendimento é voltado basicamente a 
adolescente ou jovem de 14 a 24 anos, preferencialmente,  
filho de família do trabalhador ou de produtor rural, que 
haja concluído ou esteja cursando regularmente o ensino 
fundamental ou médio, matriculado em curso de 
aprendizagem com vínculo empregatício caracterizado 
por contrato de aprendizagem.

Metologia - O Senar, com este projeto, objetiva 
realizar a Formação Profissional Rural, (FPR), com 
metodologia de ensino voltada aos aprendizes, 
capacitando-os para o ingresso no mercado de trabalho. O 
curso técnico é destinado aos jovens que queiram 
ingressar em atividades agropastoris, com capacidade 
para atender a sua comunidade, ganhando um ofício e 
melhorando a renda de sua família. 

Os participantes deste tipo de capacitação 
recebem aulas teóricas e práticas dentro das instalações 
da empresa. Enquanto alunos, eles recebem meio salário 
mínimo que os mantêm em suas atividades.

Além da parceria com a empresa Santa Isabel 
Alimentos Ltda (Frango Americano), que oferece os cursos 
de Auxiliar Administrativo e de Trabalhador na Avicultura 
de Corte, o Senar mantém ainda parceria dentro do 

Programa Jovem Aprendiz com a Queiroz Galvão, 
empresa instalada no município de Açailândia, a cerca de 
570 quilômetros de São Luís. Nesta, são oferecidos os 
cursos de Auxiliar Administrativo e de Trabalhador na 
Silvicultura, (exploração da cultura do eucalipto).

“O programa Jovem Aprendiz qual ifica o 
adolescente e jovem para o mercado de trabalho, com 
foco na melhoria da qualidade de vida da família. Por isso, 
a importância desse público ser oriundo da atividade 
rural”, disse o superintendente do Senar, Luiz Figueiredo.

Profissão - Para a assistente social da empresa 
Frango Americano, Miriam de Jesus Pimentel, é um 
orgulho ter parceiros com instituições sérias e 
competentes como Senar. “Sinto orgulho em ter o Senar 
por perto”; ressaltou, destacando a qualidade e seriedade 
da entidade, o bom comportamento, e também o 
comprometimento dos alunos. 

Rodrigo Ribeiro Leite, 20 anos, morador do 
município de Paço do Lumiar, (Maiobão) é um dos alunos 
do curso de Trabalhador na Avicultura de Corte (Frango 
Americano).  “ Considero excelente esta oportunidade 
para aprender e me capacitar. Tenho certeza que ao 
término do curso, estaremos prontos para o mercado de 
trabalho. Vai valer à pena”, disse o jovem.

(Juventude), Áurea Prazeres (Educação) e Robson Paz 
(Comunicação), e os deputados Rafael Leitoa, Fernando 
Furtado, Glalbert Cutrim e Valéria Macedo.

Programa Jovem Aprendiz do Senar atende 
jovens em empresas maranhenses

Estudantes do programa Jovem Aprendiz  na sede da empresa 
parceira do Senar, Frango Americano, em São José de Ribamar.

Governador Flavio Dino durante lançamento do Fórum, na Fiema

Faema participa de Fórum para inclusão de jovens no mercado de trabalho
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O sistema Faema/Senar realizou  treinamento de 
setembro do ano passado até o final do mês de maio, a 
profissionais ligados a diversos órgãos e instituições, cuja 
finalidade é atender os produtores rurais com o Cadastro 
Ambiental Rural, (CAR), registro eletrônico, obrigatório 
para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade 
integrar as informações ambientais referentes à situação 
das Áreas de Preservação Permanente (APPs), das áreas 
de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de 
vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas 
consolidadas das propriedades e posses rurais do país.

Para agilizar o processo de treinamento, a 
Federação trabalhou com 47  sindicatos rurais parceiros, 
que por sua vez mobilizou profissionais das secretarias 
municipais de Meio Ambiente e de Agricultura, escritórios 
de elaboração de projetos e de contabilidade. Participaram 
também técnicos ligados aos órgãos estaduais, 
(Iterma/Agerp/Sagrima), que já estão em campo 
atendendo aos produtores rurais de suas regiões. 

Graças a mobilização dos sindicatos nos 
municípios maranhenses de técnicos e produtores rurais,  
o sistema  Faema/Senar atingiu 100% dos sindicatos 
rurais instalados no Maranhão. Um dos destaques de 
mobilização dos produtores foi o sindicato de Pedreiras, 
que reuniu uma média de cem pessoas, durante todo dia.

Mesmo tendo sido prorrogado por um ano, (prazo 
encerra em maio de 2016), a Federação e o Senar 
continuam desenvolvendo o treinamento no Estado. 
Exemplo disso é que em sua sede, a instituição 

disponibiliza técnicos  em tempo integral para realizar o 
cadastro dos produtores sindicalizados e em dia com as 
suas contribuições. O treinamento continua ainda nas 
sedes dos sindicados parceiros. 

A  capacitação de técnicos é resultado de parceria 
firmada entre a Faema/Senar e o governo do Estado por 
meio da Secretaria de Estado da  Agricultura, (Sagrima), 
que buscou cumprir com a exigência do Novo Código 
Florestal, obrigatório para todas as propriedades. Para 
que o programa cumprisse com o seu objetivo, a  equipe 
destas instituições visitou 16 municípios  onde realizou 
treinamento com  equipe do Estado.

Em passagem pela cidade de Balsas por ocasião 
do lançamento oficial do Plano de Desenvolvimento 
Agropecuário do Matopiba no Maranhão,  a diretoria da 

Faema atinge objetivo com
treinamento de técnicos para o CAR

Técnico cadastra produtora rural na sede do Senar.

Diretoria do sistema Faema/Senar
visita sede do Sindicato de Balsas

Federação de Agricultura e Pecuária  do Maranhão 
(Faema), e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar), visitou a sede do Sindicato de produtores rurais 
de Balsas, (Sindibalsas).

A comitiva composta pelo presidente da Faema, 
José Hilton Coelho, o vice-presidente, Raimundo Coelho, 
assessor jurídico, Emerson Galvão, o gerente de 
Qualificação Profissional, (Carlos Feitosa), visitou as 
instalações do Sindibalsas, quando conheceram de perto 
projetos para a expansão de sua sede e fortaleceram 
parcerias para novas ações na área da produção rural.

A comitiva foi  recebida pelo presidente do 
sindicato, Valdir Zaltron, pelo vice-presidente e presidente 
do Prosoja no Maranhão, Isaías Sodatelli e do secretário 
Luiz Carlos Schwingel.

De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, o Maranhão possui área  passível de cadastro 
correspondente a 13.033.568 ha. Deste total, até o final do mês de abril foram cadastradas  6.820.307,81,% 
52,33. O número de imóveis rurais cadastrados é de 6.719. O Maranhão encontra-se em primeiro lugar no 
Nordeste e no oitavo no Brasil, em imóveis cadastrados.

Comi�va  da Faema/Senar visita sede do sindicato de Balsas,
(Sindibalsas), durante lançamento do Matopiba
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O presidente do sistema Federação de Agricultura e 
Pecuária do Maranhão, José Hilton Coelho, e o superintendente do 
Senar, Luiz Figueiredo, receberam a visita do secretário adjunto da 
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, (Sectec), André 
Bello, e do assessor especial, Márcio Lopes.

O  encontro foi motivado essencialmente para a 
apresentação pelos representantes da Sectec do Proetec, 
(Programa de Educação Profissional e Inclusão Social), do governo 
estadual lançado recentemente, cujas linhas de atuação 
complementam ações  desenvolvidas pelo Pronatec Nacional. 

A intenção, além de apresentar o programa social, é 

Programa Mapito do Senar  revoluciona
a produção de mel em Colinas

Equipe técnica do Senar presta assistência aos produtores rurais

também firmar parceria para o atendimento a jovens produtores 
rurais nos municípios que apresentam menor IDH, (Índice de 
Desenvolvimento Humano).

O Proetec foi implementado pelo governador Flávio Dino, 
com vistas a atender jovens, principalmente daqueles municípios 
com menor IDH, com oferta de cursos de educação profissional e 
tecnológica.   

De acordo com os gestores da Faema/Senar, está sendo 
preparado uma proposta executiva a ser apresentada nas próximas 
semanas ao governo do Estado, incluindo as principais  ocupações  
contempladas no Termo de Referência do Proetec.

“Recebemos a proposta do governo estadual e 
esperamos poder contribuir com a esse projeto que é atender aos 
jovens produtores rurais maranhenses, principalmente, aqueles 
que moram e trabalham nos municípios com menor IDH, do 
Maranhão”, destacou José Hilton.

Para o adjunto da Sectec,  a parceria com o sistema 
Faema/Senar, vai possibilitar maior desenvolvimento nas 
comunidades proporcionando melhor qualidade de vida aos seus 
moradores. 

Visita de representantes da Sectec consolida
parceria para capacitação de jovens

Presidente da Faema/Senar José Hilton Coelho, superintendente do Senar,
Luiz Figueiredo com o secretário adjunto da Sectec  André Bello e assessor

Márcio Lopes, durante apresentação do Proetec.
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CNA  e Senar-MA realizam seminário
para fortalecimento do sistema

O sistema Faema/Senar  e a Confederação  da 
Agricultura e Pecuária, (CNA), realizou em São Luís, o  seminário 
intitulado Senar Forte, com a participação do presidente da Faema, 
Hilton Coelho,  do superintendente, Luiz Figueiredo, de gestores e 
assessores que compõem a instituição no Estado e  presidentes 
dos  sindicatos rurais de Barra do Corda, Presidente Dutra, 
Chapadinha, Tuntum, Rosário, Mirador, Zé Doca, Pedreiras e 
Loreto.

O seminário reuniu ainda representantes das instituições 
parceiras, Agências de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged) e 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão (Agerp); 
Secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, (Sagrima); 
de Trabalho e Economia Solidária (Setres); Desenvolvimento Social 
e Agricultura Familiar (Sedes); Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio, (Sedinc); Ministério da Agricultura; Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),  Bancos do Brasil e da 
Amazônia.

Do Instituto CNA, contribuíram o coordenador de projetos, 
Clodoaldo Martins Júnior, Ademar dos Anjos e Francisco Melo. O 
moderador  do seminário foi o consultor, José Gabriel Pesce Jr.

O Senar Forte é um programa implantado  junto às 
administrações regionais, principalmente no Norte e Nordeste, e 
visa criar e desenvolver ações  com vistas a nivelar e fortalecer os 
serviços e atividades prestadas pelas Federações  e Senar. Um de 

seus principais objetivos é alinhar as ações do sistema CNA de 
modo a garantir  que o trabalhador  rural receba serviços com 
qualidade e excelência.

“Uma das principais metas deste curso é  buscar novas 
estratégias para fortalecer a estrutura que temos aqui, com foco 
sempre no produtor rural”, destacou  Luiz Figueiredo, ao término da 
Conferência.

Equipe de participantes do Senar Forte em São Luís

Diretoria da Faema/Senar discute em assembléia
assuntos relativos ao produtor rural

Com a presença de cerca de 50 representantes dos 
sindicatos de produtores rurais de diversos municípios 
maranhenses, foi realizada no mês de maio, pela Federação de 
Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão, (Faema), e pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, (Senar), a I Assembléia 
Geral Ordinária  de 2015.

A reunião, dirigida pelo presidente da Faema, José Hilton 
Coelho de Sousa, debateu sobre diversos assuntos em comum 
entre as entidades. Um dos pontos altos da reunião foi a 
apresentação do Licenciamento Ambiental cuja Portaria foi 
publicada no mês de abril pelo governador Flávio Dino. Segundo o 
documento, os produtores poderão ter a licença dispensada em até 
224 hectares, o que  não contempla a necessidade dos produtores 
rurais do estado.

Por conta disso, a Faema busca rediscutir este tema com 
o governador por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 
(Sema), a fim de que sejam ampliados os benefícios para a 
categoria. 

Aftosa

O consultor da Faema, César Viana apresentou aos 
presentes o Plano de Desenvolvimento do Matopiba, (território de 
desenvolvimento do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), bem 
como sua atuação nos municípios maranhenses.

Na oportunidade, os dirigentes sindicais foram 
informados da prorrogação da campanha contra  a febre aftosa, 
que segue até o dia 15 de junho. Ainda na oportunidade, a 
Federação distribuiu aos presentes  cerca de 20 mil doses de 
vacinas para serem entregues aos pequenos produtores rurais 
associados aos respectivos sindicatos e  que possuem até 20 
cabeças de gado. 

“Foram repassados no período da campanha  contra a 
febre aftosa,  de cinco a dez mil doses de vacinas para a Agência de 
Defesa Agropecuária do Maranhão, (Aged), que estão sendo 
distribuídas aos produtores rurais moradores das  áreas indígenas 
e quilombolas”, disse José Hilton Coelho, durante a Assembléia na 
sede da Faema/Senar. Essa ação, de acordo com o presidente, 
reforça a parceria entre os dois órgãos  e o compromisso com o  
produtor rural, no que tange à vacinação,  mas também à  
capacitação de técnicos que acompanham  este público.

Além de disponibilizar doses de vacinas aos produtores 
rurais, a Faema e o Senar, ofereceu aos técnicos agrícolas, curso 
de vacinador  em 31 municípios, priorizando aqueles  onde foram 
constatadas  a baixa vacinação. 

O presidente da Faema, José Hilton Coelho, abre assembléia na presença dos sindicalistas.

José Hilton Coelho, (Faema) e Luiz Figueiredo, (Senar), se confraternizam com os sindicalistas no café da manhã.


