
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) realizou, nesta terça-feira (31), o seminário 
Agro em Questão para debater a renegociação de 
dívidas de produtores rurais das áreas de atuação das 
Superintendências de Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE) e da Amazônia (SUDAM). O presidente do 
sistema FAERN/SENAR, José Vieira, e o superintendente  
do SENAR, Luiz Henrique de Paiva, participaram do evento. 

Na abertura, José Vieira destacou a importância da Lei 
13.340/2016 para os produtores rurais. “Acredito que esse 
ano deva ser um dos piores para região nordeste, pois 
se esgotaram todos os recursos naturais que tínhamos. 
Porém, conseguimos esse avanço com a lei que autoriza 
a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural. 
Precisamos, ainda, de uma política agrícola adequada ao 
semiárido nordestino”, disse. 

 O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), João Martins, também afirmou que 
os produtores do Norte e do Nordeste, pelas próprias 
características específicas destas regiões, precisam de 
uma política agrícola diferenciada para resolver  
o problema do endividamento e voltar a produzir.
“Está na hora das bancadas do Nordeste e do Norte 

criarem uma política diferenciada porque são regiões 
diferentes, com problemas climáticos, déficits hídricos, 
solo diferente. Precisamos de uma política de Estado 
porque uma política de quatro anos de um governo não  
é suficiente”, afirmou Martins.

O encontro reuniu, na sede da CNA, especialistas do 
governo e instituições financeiras para esclarecer os 
principais pontos e dificuldades da Lei 13.340/16, além 
de produtores rurais, parlamentares, presidentes de 
federações de agricultura e pecuária e representantes  
de bancos e do governo federal.

José Vieira discursou na abertura
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A equipe técnica e educadores do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural participaram do 2º Seminário de 
Educação Profissional do Rio Grande do Norte, promovido 
em parceria com o SENAR, Sistema Fecomércio RN, Senai, 
Sebrae, Sest/Senat, UnP, IFRN e Governo do Estado. O 
objetivo do evento foi estimular a reflexão e ampliar as 
discussões em torno da temática já que, nos últimos anos, 
o Brasil passa por momentos de transformação e o ensino 
é um dos pilares para obtenção de resultados positivos.

“O primeiro seminário foi em 2015 e assim como o 
passado, esse também foi um ambiente rico de discussões, 
aprendizado e união entre as instituições que realizam 
educação profissional. Então, todo mundo saiu muito 
satisfeito nesses dois dias. Inclusive os nossos educadores 
aprenderam práticas e técnicas para desenvolverem em 
cursos que o nosso sistema oferece”, disse a Gerente de 
Aprendizagem do SENAR, Maluh Madruga.

Mais de 200 pessoas, entre profissionais ligados à área, 
estudantes e interessados no assunto participaram do 
seminário, como a educadora do SENAR, Daniely Faria. “O 
seminário foi de grande importância para nós instrutores, 
pois mostrou vários métodos pedagógicos de como levar 
a parte teórica  para a prática, que é exatamente o que 
ocorre nos nossos cursos de Formação Profissional. Em 
cada palestra tivemos uma nova informação e isso nos 
ajuda a sempre mantermos atualizados para levar os 
melhores métodos de aprendizagem para o homem do 
campo, fazendo tudo com amor e dedicação” disse.

Entre os temas que foram tratados, estiveram: relação 
entre o mercado de trabalho e a educação profissional, 
empreendedorismo e inovação, desenvolvimento de 
competências, gestão, estratégias para a prática em sala 
de aula e os desafios da educação profissional a partir da 
Reforma do Ensino Médio.

O evento foi encerrado com a assinatura de uma Carta de 
Intenções entre as entidades promotoras, com foco no 
reforço do conteúdo de empreendedorismo nos cursos 
de educação profissional ministrados no Rio Grande do 
Norte.

O 2º Seminário de Educação Profissional do RN é uma 
das ações do Fórum de Educação Profissional RN, grupo 
formado por organizações públicas, privadas e Sistema 
S, para discussão de uma agenda permanente de diálogo 
entre educação e trabalho.

TÉCNICOS E EDUCADORES DO SENAR PARTICIPAM
DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO RN

Maluh Madruga, Gerente de Aprendizagem do SENAR, mediou debate

Mais de 200 profissionais participaram do evento



Somente no feriado de 12 de outubro mais de 52 mil 
visitantes passaram pelo Parque Aristófanes Fernandes, 
em Parnamirim. O maior evento agropecuário do Rio 
Grande do Norte e um dos mais tradicionais do Nordeste 
reuniu cerca de mil animais puros de origem e alta 
linhagem genética. A 55ª Festa do Boi, que começou no 
dia 7 de outubro e foi realizada até o último sábado (14), 
contou com a parceria do sistema FAERN/SENAR.

As atividades do SENAR também trouxeram para a Festa 
do Boi caravanas de todo estado. Os produtores rurais 
participaram de palestras e oficinas como produção de 
mudas, reuso de águas servidas, beneficiamento da carne 
suína, hortas urbanas, doces e laticínios, dentre outros. 
No penúltimo dia, crianças de todas as idades também 
puderam conhecer o dia a dia no campo. 

“Para nós foi uma alegria muito grande poder proporcionar 
um ambiente onde os nossos produtores rurais puderam 
ver, fazer negócio e buscar informação, além de levar 
tecnológica para suas propriedades. Foi uma festa da 
família, em que tudo transcorreu na maior tranquilidade 
possível, então isso nos enche de orgulho”, comentou o 
presidente do sistema FAERN/SENAR, José Vieira.

Além dos tradicionais leilões, julgamentos e desfiles de 
raças de bovinos, equinos, caprinos e ovinos, a Festa do 
Boi teve inovações como a Feira de Aquarismo do Rio 

Grande do Norte (FEAQUARN), a Exposição Nacional 
de Peixes Ornamentais, bem como a Mostra Nacional 
de Queijos Artesanais, que fez parte da programação do 
Espaço Sebrae Empreendedor Terroir, e trouxe grandes 
chefs como os premiados Alex Atala e Raquel Novais para 
promover a exposição, degustação e comercialização de 
produtos que unem qualidade e valorização da cultura local.

O produtor rural Francisco das Chagas visitou o parque 
no segundo dia de evento e levou para casa não só 
conhecimento, como também produtos que estavam 
à venda. “Eu já participei de várias edições, mas a 
organização e a qualidade dessa Festa do Boi superaram 
as minhas expectativas. Com o que aprendi aqui, quero 
implantar na minha propriedade o sistema de reuso e 
cuidar melhor das minhas plantações”, disse. 

FESTA DO BOI ENCERRA ATIVIDADES
COM PRESENÇA DE PÚBLICO RECORDE

Crianças tiveram um dia de muito aprendizado na Festa do Boi

Oficina de Produção de Mudas lotou auditório do Centro de Treinamento



O Bem Viver - programa com foco na saúde da mulher 
e homem rural - esteve nesta sexta-feira (27), na Escola 
Municipal Monsenhor Manoel Pereira da Costa, município 
de São Tomé. A ação é uma iniciativa do sistema FAERN/
SENAR, em parceria com a prefeitura local, e tem como 
objetivo principal a prevenção do câncer do colo do útero  
e de próstata.

“O SENAR também tem a preocupação em antecipar-
se às necessidades dos homens e mulheres do campo. 
Precisamos não só promover educação e cuidar da saúde 
dessas pessoas, como também dar acesso a cada uma 
delas. Além disso, é nosso dever levar informação sobre 
cuidados e prevenção a doenças”, disse o superintendente 
do SENAR, Luiz Henrique Paiva.   
 
Mais de 400 exames, entre PSA e preventivo, foram 
realizados durante toda a manhã. Além disso, a fim de 
motivar a participação de homens e mulheres e promover 
a autoestima, foi oferecido um momento de cuidados com 
a beleza, por meio de serviços como cortes de cabelos e 
manicure. Os participantes também puderam assistir a 
palestras de conscientização sobre diversos temas e as 
crianças tiveram um espaço dedicado à diversão.

Quem participou das atividades, aprovou a iniciativa. 
“Quanto mais ações como essa para nós aqui do campo, 
melhor. Nos postos de saúde quase não tem atendimento 
e só em um dia como esse para fazermos exames”, disse 
o produtor rural Raimundo França, que fez o exame do 
PSA. A esposa dele realizou o preventivo e já pensa nas 

próximas edições. “Eu adorei ter a oportunidade de fazer 
meus exames e estou ansiosa para que venham outros 
programas para nossa cidade”, afirmou Dona Maria França.

Para finalizar o dia de atividades, todas as pessoas que 
realizaram os exames de prevenção receberam um kit 
de beleza composto por diversos produtos voltados para 
homens e mulheres. 

PROGRAMA BEM VIVER ATENDE MAIS
DE 400 PRODUTORES RURAIS EM SÃO TOMÉ

Palestras de conscientização foram realizadas durante todo o dia

Kits de beleza foram entregues no Bem Viver
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