
O projeto de autoria do Senar/MA, 
discute tecnologias com produtores 
rurais de diversas regiões do estado. 
Até agora centenas de pessoas já fo-
ram atendidas por meio de seminá-
rios que seguem até novembro deste 
ano.

O Senar executa programa em Ti-
mon levando proposta de capacitação 
por meio de Ofi cinas e Cursos dire-
cionados à vocação da região dos Co-
cais.

O presidente em exercício do siste-
ma Faema/Senar, José Hilton Coelho 
de Sousa, fala nesta edição sobre o 
aumento do PIB no Maranhão e res-
salta também o sucesso do programa 
ATeG.

Agrodiálogos
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Senar e Governo ampliam ações de ATeG no Maranhão
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ARTIGO

A Faema por meio do Departamento 
de Arrecadação e Controle, quali-
fi cou quinze colaboradores ligados 

aos Sindicatos dos Produtores Rurais afi -
liados ao sistema Faema/Senar.

A Capacitação em Sistema de Gestão 
Sindical ocorreu durante dois dias e teve 
por fi nalidade  apresentar  uma platafor-
ma chamada  SGSindi que é uma ferra-
menta que foi elaborada para atender o  
sistema de gestão sindical. 

A plataforma foi elaborada para faci-
litar o trabalho diário  do sindicato, ge-
rando condições de administrar  melhor 
a gestão da en� dade, da  Federação e da 
Confederação. Através dessa ferramenta  
o agente terá condições de saber exata-
mente quem são os  usuários  e associa-
dos. 

Além disso, o curso também obje� -
vou tratar sobre a regularidade sindical, 
e sua importância para que os sindicatos 

regularizem  sua documentação junto 
ao Ministério do Trabalho - que é o que 
legi� ma a en� dade sindical a funcionar 
perfeitamente.

“Durante os dois dias foi mostrado 
toda essa ferramenta, onde ele pode fa-
zer cadastro dos associados que ele nem 
sabe se existe e ele faz todo um controle 
fi nanceiro”, disse Arlete Sales, instrutora 
do curso, que integra o Departamento 
Sindical da CNA.

CNA e Faema capacitam colaboradores
sindicais

Ao longo dos anos o setor agro-
pecuário passou por diversas 
mudanças, de modo que a agri-

cultura pra� cada há 50 anos atrás, em 
nada se compara com os modelos atu-
ais. Na pecuária acontece da mesma 
forma: Muitos avanços galgados sob sol 
e chuva. Contudo, uma parcela signifi ca-
� va de produtores rurais permaneceu 
estagnada nos modelos an� gos e, atu-
almente, encontram grandes obstáculos 
e difi culdades para manutenção de suas 
a� vidades frente a conjuntura econômi-
ca atual.

Nesse cenário, pequenas e médias 
propriedades, com grandes potenciais 
produ� vos e econômicos, encontram-se 
cambaleantes, quando não atoladas em 
prejuízos causando uma série de trans-
tornos ao produtor até a incerteza da 
con� nuidade da a� vidade.

Na crista da onda, produtores ru-

rais abertos às mudanças, resilientes e 
inovadores contrastam com a rigidez e 
engessamento do modelo an� go, cons-
truindo, um perfi l novo, no campo das 
ideias, como empreendedores rurais. 
Sabe-se hoje que para se manter em 
um mercado compe� � vo, globalizado e 
exigente, o produtor rural deve enxergar 
sua unidade de produção tal qual ela é: 
Uma empresa rural.

Dentre os desafi os da nova forma de 
se fazer o agro, a gestão e o gerencia-
mento da propriedade são, sem dúvidas, 
alguns dos grandes gargalos da a� vidade 
rural. Através da implantação de novas 
técnicas de produção e implemento de 
tecnologias o produtor alcançou níveis 
produ� vos sa� sfatórios, aumento da 
produção e geração de receitas elevan-
do a renda bruta da a� vidade. Entretan-
to, vez ou outra, o produtor ques� ona-
-se o porquê da conta não bater.

Assim como as demais empresas em 
outros setores, unidades produ� vas ru-
rais estão com as margens apertadíssi-
mas, com o incremento do fator clima, 
que quando favorável gera resultados 
extraordinários. Porém, quando o “tem-
po muda”, gera prejuízos irreparáveis. 

Nesse contexto, os modelos de as-
sistência técnica e gerencial têm se so-
bressaído como ferramenta de mudança 
e quebra de paradigmas, pois cada dia 
que passa, o produtor rural precisa pla-
nejar suas ações, melhorar sua produ-
ção, o� mizar os resultados produ� vos, 
reduzir os custos de produção e por fi m, 
maximizar os lucros. E, assim, o produ-
tor rural precisa se familiarizar às termi-
nologias da economia e administração 
de empresas.

O sucesso, assim como, a manuten-
ção de uma empresa é caracterizado 
pela lucra� vidade e longevidade no 
segmento em que atua, em sua missão 
e sobretudo na sa� sfação de clientes e 
colaboradores. Assim sendo, o sucesso 
e reconhecimento da marca está asso-
ciado ao produto ou serviço da empre-
sa nas diversas esferas em que ela atua. 
Deste modo, verifi camos o respeito e a 
credibilidade do agronegócio brasileiro 
frente ao mercado externo, pois o Brasil 
exporta qualidade.

Edvaldo Franco Amorim Filho
Médico Veterinário

Mestre em Ciência Animal
Supervisor Regional ATeG/SENAR-MA

O empreendedorismo rural e a gestão na 
propriedade.
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que era uma coordenadoria em gerên-
cia, dando status igualitário às principais 
ações desenvolvidas pelo Senar como: 
Formação Profi ssional Rural (FPR) e Pro-
moção Social (PS). Buscamos parceria 
com o Banco Mundial e implantamos no 
Estado, o Programa ABC Cerrado. Com 
isso, a parti r do prognósti co inicial das 
propriedades cresceu a demanda por as-
sistência técnica e gerencial e fi rmamos 
parceria com o Governo do Estado para 
o desenvolvimento das cadeias produ-
ti vas prioritárias, com foco nas regiões 
com maior potencial agrícola do Estado.

No� cias Rurais do Maranhão – Como 
o senhor analisa a atuação que vem ten-
do o Senar no Estado do Maranhão nos 
últi mos anos?

José Hilton - O Senar sempre teve 
uma atuação crescente, no estado com 
a sua capacitação, isso realmente tem 
gerado frutos e nos últi mos três anos 
melhorou até pela parti cipação do po-
der público com a parceria com o Gover-
no do Estado, principalmente na área de 
ATeG e que hoje, muitas propriedades 
que não ti nha essa assistência técnica 
hoje já tem e com certeza tem melhora-
do seus níveis de produção, a sua renda 
do produtor rural e consequentemente a 
qualidade de vida da sua família.
 

PIB (Produto Interno Bruto), inclusive, 
em proporções bem mais signifi cati vas 
que o brasileiro. Como o senhor vê essa 
mudança no setor rural do estado?

José Hilton - O Agronegócio é sem 
dúvida, a mola propulsora do país, e não 
poderia ser diferente no Maranhão pois 
somos atualmente um dos estados com 
maior indíce de crescimento no setor, 
segundo divulgação preliminar do IBGE. 
Temos condições climáti cas favoráveis 
para ampliar esse crescimento de forma-
quanti tati va e qualitati vo, a depender 
das decisões governamentais através 
da eliminação de travas, principalmente 
nas aréas ambientais e fundiárias.

No� cias Rurais do Maranhão – O 
Senar/MA tem se destacado no cenário 
rural brasileiro por desempenhar com 
grande ênfase o programa Assistência 
Técnica e Gerencial (ATeG). Quais as 
perspecti vas para a aplicação da ATeG 
no Maranhão para os próximos anos?

José Hilton – O Senar foi criado para 
preparar mão de obra rural ao trabalha-
dor, e promover ações sociais no campo. 
Na busca de melhor servir as necessida-
des dos produtores, em um ideia inova-
dora foi implantado há 4 anos em três 
estados abrangentes em Bioma Cerrado 
o projeto piloto de assistência técnica 
e gerencial, denominado Mapito. Com 
a experiência exitosa transformamos o 

José Hilton Coelho de Sousa
Presidente em exercício Sistema Faema/
Senar

� sistema Faema/Senar tem 
novo presidente. Trata-se do 
engenheiro agrônomo José 

Hilton Coelho de Sousa, que assumiu 
no início de junho, em função do afas-
tamento de Raimundo Coelho, que se 
licenciou para concorrer a uma vaga na 
Câmara Federal. O Jornal No� cias Rurais 
do Maranhão traz entrevista exclusiva 
com o novo presidente, que faz uma 
panorâmica das ações realizadas pelo 
Senar a favor do homem do campo ma-
ranhense.
Acompanhe a entrevista.

No� cias Rurais do Maranhão – O 
agronegócio maranhense tem infl uen-
ciado de forma direta no crescimento do 

ENTREVISTA

Sindicato dos Produtores Rurais de Esperan� nópolis é rea� vado

A Faema empossou a nova dire-
toria do Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Esperan� nó-
polis.

O ato ocorreu após o seminário do 
projeto denominado “Seminário de De-
senvolvimento da Agropecuária do Ma-
ranhão pela Educação”  (Agrodiálogos), 
na Câmara de Vereadores do município, 
na presença de dezenas de produtores 
rurais e lideranças polí� cas e sindicais.

A equipe é encabeçada pelo produtor 
rural e advogado Émerson Macedo e tem 
como vice-presidente, Gilson Rodrigues 
Uchoa. Os  trabalhos foram dirigidos pelo 
novo presidente da en� dade, iniciando 
com a  posse da diretoria e do Conselho 
Fiscal   para o triênio – 2018 a 2021.

Émerson Macedo falou da sua expec-
ta� va com que relação ao processo de 
rea� vação da en� dade e diz apostar no 
seu crescimento para ajudar a comuni-
dade  a alcançar seus obje� vos.

“É uma alegria muito grande estar à 
frente da diretoria do sindicato rural de 
Esperanti nópolis. Juntamente com Po-
ção de Pedras e região, vamos consti tuir 
um marco histórico dentro do sistema 

Faema/Senar. Temos o  apoio de vários 
parceiros para retomarmos as ati vida-
des”, assinalou, ele.

Para o prefeito de Esperan� nópolis, 
Aluísio Carneiro,  é um sonho realizado, 
vê o Sindicato em a� vidade, atendendo 
ao segmento do agronégocio da região.

“Lutamos muito para resgatar esse 
sindicato  para atender Esperanti nópo-
lis. Agora, com o apoio do  secretário-
-adjunto da Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Pesca (Sagrima) Émerson 
Macedo - Esperanti nópolis está de pa-
rabéns. É através desse sindicato que as 
ações do Senar vão acontecer na região 
com mais intensidade”.

Sindicato de Esperanti nópolis é reati vado.
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O Senar, saiu à frente e lançou um 
novo modelo de fazer assistên-
cia técnica com gerenciamento 

da propriedade. Trata-se da Assistên-
cia Técnica e Gerencial (ATeG), que 
vem revolucionando a produção agro-
pecuária brasileira. E aqui, no Mara-
nhão, não tem sido diferente. 

Desde que foi iniciada, em 2016, a 
ATeG não só mudou a visão dos produ-
tores rurais assistidos, mas, também, 
aumentou substancialmente a produ-
ção, tendo em vista a aplicação de tec-
nologias eficazes, com funcionamento 
prático e de baixo custo que tem agra-
dado aos produtores.

A ATeG além de se classificar como 
metodologia, é, também, pioneira e 
inédita, por tratar-se do atendimento 
de propriedades rurais com números 
pré-estabelecidos envolvendo ações 
de acompanhamento técnico dentro 
de uma mesma cadeia produtiva. A as-
sistência técnica e gerencial do Senar 
criou outras perspectivas para os pro-
dutores que pertenciam a classe “C”, 
“D” e “E” superior, pois, até então, es-
sas classes ficavam praticamente de-
sassistidas pelo poder público. 

Os cinco passos da metodologia de 
ATeG: diagnóstico produtivo indivi-
dualizado; planejamento estratégico; 
adequação tecnológica; capacitação 
profissional complementar e avaliação 
sistemática de resultados, proporcio-
naram, de forma consistente, o alcan-
ce de bons resultados na atuação do 
programa, principalmente no plane-
jamento das atividades das proprie-
dades e na visão da proprietário que 
passou, a partir de então, a encará-la 
como empresa rural. 

Propriedades
A metodologia do Senar chamou a 

atenção do Governo do Estado que se 
mo� vou a fi rmar parceria (em junho 
2016) com a en� dade, no sen� do de 
atender 1.550 propriedades nas diver-
sas regiões do estado, nas cadeias de 
carne e couro, leite, arroz, aquicultura e 
hor� fru� cultura por um período de um 
ano, cujo obje� vo foi elevar a produção 
dessas propriedades, de forma a garan-
� r o sustento de suas famílias e tam-
bém, a elevação da produção de renda.

Esse trabalho desenvolvido pela equi-
pe técnica da en� dade, superou as me-
tas estabelecidas de tal maneira que o 
Governo resolveu dar con� nuidade, ele-
vando o número de propriedades para 
1.700. Nessa nova empreitada, foram 
contratados inicialmente pelo Senar 29 
técnicos de campo, com vistas a dar con-
� nuidade ao trabalho dentro da parce-
ria celebrada. 

Novo ciclo
De acordo com o Superintêndente 

Luíz Figueirêdo, o obje� vo principal não 
é somente melhorar os níveis de produ-
� vidade, mas ampliar e assegurar a me-
lhoria na renda do produtor. Ele explica 
que a primeira etapa se consolidou com 
resultados posi� vos, diferenciados, que 
criaram es� mulos ao governo para a im-
plantação de um novo ciclo de a� vida-
des de assistência técnica.

“É uma nova fase em que a assis-
tência técnica vai, efeti vamente, fazer 
a diferença nos resultados que serão 
alcançados por essas seis ca deias pro-
duti vas. Essa iniciati va visa modifi car o 
perfi l socioeconômico de cerca 2.000 no-
vas propriedades em todo o Maranhão”, 
destacou ele.

Para o secretário estadual da Sagri-
ma, Edjahilson Souza, a necessidade de 
qualifi cação profi ssional de cada produ-
tor rural envolvido com as ações do Pro-
grama Mais Produção, con� nua sendo 
uma das premissas mais importantes do 
processo de assistência técnica e geren-
cial (ATeG), iden� fi cada pelos técnicos 
de campo. 

“A cada nova demanda que surge 
frente a defi ciência de conhecimentos 
técnicos identi fi cada, é informado à 
equipe técnica que de imediato, encon-
tra substrato nas diretrizes metodológi-
cas das ações de Formação Profi ssional 
Rural (FPR), do Senar, minimizando os 
anseios do produtor envolvido, pela fal-
ta de domínio de conhecimentos na área 
requisitada”, disse ele.

O produtor rural de Imperatriz, Mai-
ke de Sousa Bandeira, atesta o trabalho 
aplicado pelo Senar.

“O Senar veio para dar boas ideias 
tanto nas pastagens, quanto no mane-
jo com o gado e, principalmente, com a 
ração. Tudo isso só veio a somar”, ressal-
tou ele, afi rmando ter elevado o percen-
tual de litros de leite diários para quase 
cem por cento, em apenas seis meses de 
assistência técnica, empreendida pelo 
Senar.

Senar amplia atendimento a propriedades rurais com Assistência 
Técnica e Gerencial

Alunos, Técnicos e Intrutor do curso de Inseminação Arti fi cial da região Tocanti na

Produtor rural assisti do pelo Senar

Senar e Governo desenvolvem ATeG no Maranhão
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Agrodiálogos do Senar reúnem centenas de pessoas
em Cantanhede

Mais de trezentos produtores 
rurais par� ciparam do seminá-
rio Agrodiálogos do Senar, em 

Cantanhede. O evento teve a organiza-
ção da en� dade em parceria com o Go-
verno do Estado por meio da Secretaria 
Estadual de Agricultura, Pecuária e Pes-
ca (Sagrima), com apoio de sindicatos, 
igreja católica local, associações e lide-
ranças comunitárias rurais. 

Cerca de 40 localidades do municí-
pio foram representadas na solenida-
de, mo� vadas por mais conhecimento 
acerca do empreendedorismo e apren-
dizado para o seu negócio. Muitos deles 
encontram-se pleiteando recursos junto 
à crédito fundiário pelo Incra (áreas de 
assentamento) e linhas de crédito junto 
a bancos ofi ciais, a fi m de organizar as 
suas produções. O Agrodiálogos � rou 
dúvidas e abriu perspec� vas para quem 
par� cipou.

O projeto Agrodiálogos tem por ob-
je� vo favorecer o homem do campo 
por meio de palestras  sobre inovações 
tecnológicas, educação rural, empreen-
dedorismo, formação profi ssional rural, 
assistência técnica, organização do setor 
rural e par� cipação polí� ca. A inicia� va 
visa incen� var o pequeno e médio pro-

dutor rural, para melhor empreender e 
fazer crescer o seu negócio.

Os municípios de Poção de Pedras 
e Esperan� nópolis foram os primeiros 
municípios a serem atendidos pelo pro-
jeto. A inicia� va contemplará todo o es-
tado, até o fi nal deste ano.  

Compromisso
Em Cantanhede, a abertura foi feita 

pelo superintendente de Apoio à Pro-
dução Agropecuária da Sagrima, Paulo 
Coelho, responsável pela organização do  
evento, seguida pelo representante da  
Federação dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras da Agricultura Familiar do Esta-
do do Maranhão (Fetraf), Ruan Amorim, 
que tratou do tema Crédito Fundiário.

A programação envolveu o superin-
tendente do Senar, Luiz Figueiredo, que 
discorreu sobre as ações da en� dade 
voltadas para a capacitação do produtor 
rural em todo o estado. 

‘‘O projeto Agroialógos veio suprir as 
necessidades que o produtor rural tem . 
O conhecimento é essencial para empre-
ender em seu pequeno negócio’’, desta-
cou o superintendente.

“O Senar está de parabéns pelo pro-
jeto Agrodiálogos que traz palestrantes 
capacitados para discuti r essas políti cas 
públicas com os produtores rurais  tanto 
para Cantanhede  quanto para todo o 
Maranhão – que  só tem a ganhar com o 
projeto”, destacou Paulo Coelho.

Superintendente do Senar ministra palestra durante Agrodiálogos

Senar inicia em Balsas novas turmas do programa
Aprendizagem Rural

O Senar iniciou mais duas turmas 
do programa Aprendizagem Ru-
ral (Jovem Aprendiz Rural). Bal-

sas foi o município contemplado desta 
vez. O programa foca na capacitação 
de jovens na faixa etária entre  14 a 24 
anos, preparando-os  para o mercado de 
trabalho nas áreas  administra� va e ope-
racional da avicultura.

Nessa empreitada, o Senar fi rmou 
parceria com a empresa SLC Agrícola 
para a qualifi cação de mais 25 alunos 
em auxiliar administra� vo e com a No-
taro para formação de 15 operadores da 
a� vidade avícola. Com essa nova turma, 
a empresa SLC Agrícola contabiliza 40 jo-
vens atendidos até agora.

Já a Notaro Alimentos, inicia o proces-
so de qualifi cação profi ssional com 15, 
para dentro de um ano, além de garan� r 
uma formação técnica na área produ� va 
da avicultura de corte, também dispo-
nibilizar mão de obra qualifi cada para 
atender as necessidades do mercado.

Além de Balsas, o Senar mantém 
ainda as turmas do Programa Aprendi-
zagem Rural nas empresas Santa Izabel 
Alimentos em São José de Ribamar (au-
xiliar administra� vo e avicultor) e na JS 
Florestal em Açailândia (silvicultor).

Com este projeto a en� dade obje� -
va realizar a Formação Profi ssional Ru-
ral, (FPR), com metodologia de ensino-
-aprendizagem voltada aos aprendizes, 
capacitando-os para o ingresso no mer-
cado de trabalho.

Os par� cipantes deste � po de capaci-
tação recebem aulas teóricas e prá� cas 
dentro das instalações da empresa, po-

dendo, ao fi nal do curso serem contrata-
dos para exercer a função como empre-
gado, dentro do estabelecimento. 

De acordo com o coordenador da 
empresa SLC Agrícola, Marcos Nunes, 
a parceria com o Senar tem dado cer-
to e todos estão sa� sfeitos. Ele explica 
que esta já é a segunda turma na fi lial 
do Maranhão, um fato, segundo explica: 
“inédito para nós que já  há algum  tem-
po, vínhamos tentando trazer o curso e 
agora conseguimos. A nossa ideia é in-
tensifi car essa parceria,  trazendo outros 
cursos e treinamentos complementares  
para a nossa empresa”, acentuou.

Alunos do Programa Aprendizagem Rural de Balsas
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 A ecologia não pode inviabilizar empreendimentos agropecuários

O Senar, Governo do Estado e par-
ceiros, lançaram em Timon, a 17ª 
edição da Feira da Agricultura 

Familiar e Agrotecnologia do Maranhão 
(Agritec).

O evento ocorreu no auditório do 
Centro de Treinamento Wall Ferraz, e 
contou com a presença de representan-
tes de vários municípios da Região dos 
Cocais, movimentos sociais, coopera� -
vas, associações e ins� tuições de ensino 
e fi nanceiras do território. A Agritec de 
Timon acontecerá de 26 a 28 de julho.

A Feira tem em sua programação, 
apresentações culturais, exposições de 
pequenos animais, ofi cinas gastronômi-
cas e comercialização de alimentos, ar-
tesanato, dentre outros.

A Agritec é desenvolvida por meio 
do Sistema da Agricultura Familiar (SAF, 

Senar e Governo do Estado lançam em Timon
a 17ª edição da Agritec

Agerp, Iterma) e pelo sistema Faema/
Senar – e conta com o apoio de diversos 
parceiros do âmbito público e da socie-
dade civil organizada, que atenderá os 
par� cipantes por meio de capacitações, 
palestras e ofi cinas. 

A solenidade foi marcada pela pre-
sença do secretário estadual da Agricul-
tura Familiar (Saf), Júlio Mendonça, do 
prefeito de Timon, Luciano Leitoa, do 
Gerente de Assistência Técnica e Geren-
cial do Senar, Epitácio Rocha e demais 
representantes de en� dades parceiras.

“O Senar vai trazer para Timon, infor-
mações, por meio de palestras, cursos e 
vitrines tecnológicas - com vistas a ca-
pacitar os pequenos produtores e agri-
cultores familiares que vão parti cipar da 
Feira”, disse o gerente de ATeG, após a 
solenidade em Timon. O secretário de 

Estado da Agricultura Familiar, Júlio Cé-
sar Mendonça, enfa� zou a importância 
da Feira para mostrar aos agricultores 
familiares que é possível melhorar a 
produção através de conhecimento.

“A Agritec por onde passa é um su-
cesso. No município de Timon não será 
diferente. Isso mostra que estamos no 
caminho certo”, afi rmou ele, feliz com 
a par� cipação de centenas de pessoas 
no ato.

Gestores do Governo e Senar no lançamento da AgriTEC

Por Aquiles Emir

Ao par� cipar, na Associação Co-
mercial do Maranhão de mais 
uma edição dos Diálogos Rurais, 

eventos promovidos pela Faema, o 
professor César Viana alertou os em-
presários para os riscos que correm as 
a� vidades rurais no Maranhão, caso se-
jam implantados todos os projetos que 
existem para preservação ambiental, 
reservas extra� vistas e indígenas etc. 
César Viana, é especialista em solos e 
presta consultoria à Faema, ques� onou 
também alguns números ofi ciais sobre 
produção agrícola, abundância de água 
e outros, que, segundo ele, não se sus-
tentam. 

De acordo com o especialista, uma 
das maiores fantasias vendidas nos úl� -
mos anos foi a de que o Maranhão � nha 
uma produção de 500 mil toneladas de 
arroz por ano, como sustentado pelo 
IBGE e a Conab, que depois de muito 
ques� onados decidiram baixar esses 
indicadores e hoje o número é o que 
mais se aproxima da realidade, cerca de 
240 mil toneladas. Segundo ele, se fosse 
verdadeira a informação de que o Ma-
ranhão produzia meio milhão de tone-
ladas de arroz, isto signifi caria uma mo-
vimentação de R$ 450 milhões na zona 
rural, se o quilo do grão fosse vendido a 
R$ 0,90, e ele pergunta: “Alguém já viu 

esta fortuna nos 
bolsos dos agri-
cultores?”

César Viana diz 
que outros indica-
dores começam a 
ser ques� onados, 
como é o caso do 
rebanho bovino, 
que sempre foi 
dito que seria de 
7,2 milhões de reses, porém os dados do 
Censo Agropecuário do IBGE vão trazer 
uma realidade surpreendente, ou seja, 
menos de 5 milhões, e isto implica no 
ques� onamento de uma série de ações 
que são desenvolvidas pelo poder públi-
co e a inicia� va privada.

Água

César Viana ques� onou ainda o dis-
curso de que o Maranhão tem abundân-
cia de água, pois o que existe, de fato, 
é um grande volume de chuvas, porém 
essa água não é re� da e como a vazão 
dos rios é muito forte toda ela vai para o 
mar. Segundo ele, se fossem colocados 
em operação quatro pivôs centrais para 
irrigação ligados ao rio Itapecuru em 
pouco tempo o Italuís estaria compro-
me� do, pois toda água seria sugada e o 
mar invadiria o rio.

Ele fez uma comparação com o Ceará, 
que mesmo enfrentando sérios proble-
mas de es� agem abastece o Maranhão 
de leite, sucos, água de coco, frutas, 
legumes, verduras etc, ou seja, “nós im-
portamos água do semiárido, pois tudo 
isto é produzido com uso dela”. Ao fazer 
essas considerações, César Viana dis-
se que não quer depreciar o potencial 
agropecuário maranhense, mas alertar 
as autoridades para quem passem a tra-
balhar com números reais e desenvol-
vam polí� cas que possam trazer resulta-
dos concretos.

Ele disse não ser contra a preservação 
ambiental, muito pelo contrário, porém 
é preciso que se atente que o Maranhão 
não pode ter mais de cem municípios in-
cluídos no Bioma Amazônia, obrigando 
as propriedades a reservarem 80% de 
fl orestas, inviabilizando os empreendi-
mentos agropecuários, que são respon-
sáveis pela produção de alimentos.

Para César Viana, urgente para o Ma-
ranhão é se concluir o Zoneamento Eco-
lógico Econômico (ZEE), pois este é que 
dará segurança jurídica ao empreende-
dor rural, que hoje vive o dilema de ver 
ameaçado seu empreendimento porque 
cada órgão de proteção ambiental e as 
ONGs de ambientalistas querem impor 
seu entendimento sobre o que é e o que 
não é permi� do. 

Cesar Viana em palestra na ACM
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Cerca de 300 pessoas dentre ho-
mens, mulheres e crianças, rece-
beram atendimento em ações de 

Promoção Social (PS), realizadas pelo 
Senar em parceria com as prefeituras de 
Anapurus e Parnarama, cujo foco princi-
pal foi o programa Saúde Preven� va do 
Homem e da Mulher Rural.

Os dois municípios colaboraram com 
estrutura � sica e equipe mul� profi ssio-
nal necessárias para dar suporte às a� vi-
dades que se cons� tuíram em aplicação 
de vacina contra gripe, para menores de 
cinco anos e idosos a par� r de 60. Tam-
bém foram feitos teste de aids, hepa� te, 
aferição de pressão, atendimento odon-
tológico, exame preven� vo do câncer de 
colo do útero em mulheres sexualmen-
te a� vas e o trabalho de urologia, que 
atuou com o preven� vo de câncer de 
próstata, em homens acima de 40 anos.

O Programa Saúde da Mulher Rural 
tem como obje� vo contribuir para a mu-
dança e melhoria das condições de vida 
das mulheres do meio rural, com ações 
de educação em saúde e ampliação do 
acesso aos serviços disponíveis no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), em parceria 
com Secretarias de Saúde e prefeituras 
municipais. 

Por outro lado, o Programa Saúde do 
Homem Rural tem como obje� vo gerar 
oportunidades de educação para a pro-
moção da saúde e prevenção de doen-
ças sexualmente transmissíveis nos ho-
mens do meio rural, contribuindo assim 
para a melhoria da qualidade de vida.

Procedimentos 
Em Parnarama a programação contou 

com a orientação sobre polí� cas públi-
cas na agricultura, realização de DAP 
(Declaração de Ap� dão ao Pronaf), as-
sistência psicológica, além de palestras 
focadas nos procedimentos realizados 
no local.

Par� cipou pelo Senar o superinten-
dente Luiz Figueiredo e a coordenadora 
de promoção Social (PS) Yolanda Go-
mes. Da prefeitura estavam presentes: o 

vice-prefeito Gilson Moura, a secretária 
de Polí� cas para as Mulheres Shirlene 
Costa, que representou o prefeito Rai-
mundo Silveira, na oportunidade.

Es� veram presentes ainda, os secre-
tários de agricultura, de educação e o de 
assistência social. O presidente do Sin-
dicato dos Produtores Rurais de Caxias, 
Benedito Moura, lideranças rurais e con-
vidados do campo e da cidade.

Para a coordenadora de Programas 
Sociais (PS) do Senar, Yolanda Gomes, os 
eventos que aconteceram até agora em 
Anapurus e Parnarama atenderam na 
plenitude as expecta� vas do Senar.

“Aquela mulher que nunca se sub-
meteu ao preventi vo ou que por algum 
moti vo havia deixado de fazê-lo, saiu do 
evento consciente da sua importância e 
da necessidade de realização do exame”, 
disse ela.

“Essas ati vidades são grati fi cantes 
para nós que fazemos parte da secreta-
ria de Saúde de Parnarama, assim como 
o parceiro Senar, que também atende a 
população com um serviço de qualidade, 
não somente nessa área, mas também 
na educação e em outros segmentos es-
senciais para a população”, destacou o 
secretário de Saúde Luís Barbosa.

Ações de saúde do Senar são levadas a produtores rurais 

Senar atende produtor rural com ofi cinas e ações de saúde durante
a Agroloreto 

Com ações diversifi cadas, o sistema 
Faema/Senar par� cipou, efe� va-
mente, da 5ª edição da Agrolore-

to, ocorrida nos dias 6 e 7 de julho, na 
sede do município de Loreto, localizado 
na região sul do Maranhão.

Em seu estande, o Senar manteve 
durante os dois dias do evento, a minia-
groindústria u� lizada para demonstra-
ção do processo tecnológico de produ-
ção da aguardente de cana de açúcar, 
(Ofi cina de cachaça) e a Ofi cina de Arte-
sanato à Base da Fibra de Buri� . Ambas 
atraíram dezenas de pessoas ávidas por 
maior conhecimento a par� r de insumos 
ob� dos do extra� vismo rural.

Além das ações de capacitação desen-
volvidas no estande, o Senar atendeu 
também cerca de 80 produtoras rurais 
por meio do programa Saúde da Mu-
lher Rural, acompanhado por palestras 
esclarecedoras e cuidados de beleza 
aplicados no local, por profi ssionais vo-
luntários.

A Agroloreto é uma inicia� va do Sin-
dicato dos Produtores Rurais de Loreto, 
capitaneada pelo seu Presidente Ales-
sandro Costa - que encabeça esse mo-
vimento de fortalecimento da agrope-
cuária municipal a cinco anos, criando 
ainda a dinâmica para o crescimento da  
produção rural da região.

“Este foi o quinto ano da Agrolore-
to e desde o primeiro, contamos com 
o apoio do sistema Faema/Senar que 
sempre par� cipa, seja com suas ações 
ou programas, atraindo um número 
cada vez maior de pessoas”, ressaltou 
Alessandro, garan� ndo manter com o 
Senar excelente parceria. “O sistema Fa-
ema/Senar engrandece o nosso evento”.

De acordo com Alessandro, este ano 
a Agroloreto foi montada em uma es-
trutura composta por um pavilhão de 
21 metros de comprimento por 19 de 
largura, formando os treze estandes 
compostos por exposições de rações, 
implementos agrícolas, fl ores, carros, 

motos, serviços médicos, dentre outros. 
Animais vivos (suínos, caprinos, ovinos 
e equinos) também foram comercializa-
dos no local, além da praça de alimenta-
ção e apresentação de grupos culturais 
da região.

Para o superintendente do Senar 
Luiz Figueirêdo, a Agroloreto além de 
se cons� tuir uma feira tecnológica de 
es� mulo, demonstrações cien� fi cas e 
aprendizado para o homem do campo, 
tem criado o fomento necessário para 
que o município con� nue ampliando 
seu padrão agropecuário, elevando o 
patamar sócio-produ� vo da região.

Alessandro Costa, instrutores do Senar e produtor rural

Produtoras rurais atendidas pelo programa Saúde da Mulher.




