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D

e há muito a Associação
de Engenheiros Agrônomos do Ceará se ressente da falta de um meio de
comunicação permanente. Data
de 2011 a ultima edição do periódico denominado INFORMATIVO
AEAC. Não cabe enumerar os óbices que a causaram a interrupção
da circulação e sim falarmos da
motivação que o trouxe de volta.
Ressurge com outro nome e
direcionado não só para os sócios
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da AEAC, mas também de serventia técnica e de informações de
interesse de outras entidades de
todo o sistema Confea/Mutua/
Crea, destacando como não poderia ser diferente a agronomia.
Nesta edição de reinauguração, também impressa, destaca-se o XXX CBA pela importância
que foi para todos os profissionais
do Brasil, considerando a oportunidade da abordagem do tema
central, Segurança Hidrica, com
palestras trazidas por técnicos
competentes e de conteúdos
marcantes e bem direcionados e
do numero recorde de trabalhos
técnicos-científicos apresentados .
Some-se a esta matéria de
fundo os espaços permanentes oferecidos
ao CREA-CE,
CONFAEAB, FAEC e CCA/UFC.
Ressalte-se, por ser justo, o empenho e dedicação de
toda a diretoria para que mais
esta exitosa meta fosse alcançada, somando as outras como a
implantação do site, publicação
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de artigos em jornais locais, os
convênio comerciais para benefícios diretos aos sócios, palestras e visitas técnicas, as ultimas
inauguradas no XXX CBA e outras.
A leitura deste que recomeça
certamente tocará nos sentimentos de todos colegas rejuvenescendo em cada um o sentimento
de maior participação e de entusiasmo pela Associação, que é de
todos!

A Associação de Engenheiros
Agronômos do Ceará – AEAC,
fundada em 19 de setembro de
1942, com a denominação de
Sociedade Cearense de Agronomia – SCA, teve como presidente fundador o Engenheiro
Agronômo José Guimarães
Duque. Hoje, a Associação de
Engenheiros Agrônomos do
Ceará é constituída por uma Diretoria Executiva, um Conselho
Deliberativo, Conselho Fiscal e
Departamentos.
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MENSAGEM
12 DE OUTUBRO - DIA DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO

E

m 12 de outubro de 1933,
o então presidente da República, Getúlio Vargas, decretou a regulamentação da profissão do engenheiro
agrônomo. Desde a concepção desta
profissão, lhe foi atribuída a missão
de levar ao homem rural, notadamente, tudo que diz respeito às ciências
agrárias, com amplo espectro, envolvendo principalmente a soberania e
segurança alimentar e nutricional,
nos âmbitos da agricultura e da pecuária, com preservação e conservação
ambiental.
A gama de atributos cabida leva-nos a crer que o engenheiro agrônomo é o grande responsável pela produção de alimentos de origem animal
e vegetal, produção esta superior às
demandas do crescimento populacional, graças ao avanço tecnológico,
empreendedorismo, inovação, sustentabilidade, competência e responsabilidade social.
A transição para a sustentabilidade do rural é entendida e conduzida
como parte estruturante para assegurar o crescimento econômico com
conservação dos recursos naturais e

A política de Recursos Hídricos do Governo do
Estado criou a Companhia de
Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), responsável
pelo gerenciamento e disciplinamento de mais de 90%
das águas acumuladas no
Estado, de forma descentralizada, integrada e participativa. Estão sob a administração da Companhia os mais
importantes açudes públicos
estaduais e federais, além de
reservatórios, canais e adutoras das 12 bacias hidrográficas do Ceará.

da capacidade produtiva dos ecossistemas.
Em breve, instalar-se-á uma
nova administração estadual e com
ela seus programas e projetos de
governo. Enquanto isso, no Interior
do Estado, um grande contingente
de pequenos produtores ainda permanece carente de infraestrutura,
equipamentos comunitários e assistência técnica. Sem esses recursos é
impossível praticar, com qualidade, a
agricultura tradicional de sequeiro, a
irrigação descentralizada e a pecuária
extensiva de grandes e pequenos animais, sem esquecer a pesca artesanal
nos açudes públicos.
Esperamos que o e governador reeleito insira fortemente o mundo rural no novo programa governamental. A Associação de Engenheiros
Agrônomos do Ceará, disponibilizará
ao novo governo, um conjunto de
propostas que valoriza os profissionais da área.
Artigo Publicado no DN - 13/10/18

(*) José Flávio Barreto de Melo
aeac.agronomia@gmail.com
Engenheiro agrônomo; presidente da Associação
de Engenheiros Agrônomos de Ceará; membro da
Academia Cearense de Engenharia

COMEMORAÇÃO DIA
DO ENGENHEIRO
AGRÔNOMO
Para comemorar o dia do
Engenheiro Agrônomo, a AEAC
promove no dia 24 de novembro
no Salão Iracema do Marina Park
Hotel um encontro técnico quando ocorrerá a entrega da medalha
Guimarães Duque ao Centro de
Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará (CCA-UFC)
seguindo-se a palestra magna do
Presidente do Banco do Nordeste
do Brasil Romildo Carneiro Rolim.
Será servido um almoço de confraternização com a presença dos associados e convidados especiais.
Engenheiros Agrônomos são nomeados
Inspetores do CREA
Aracati- Engº. Agrônomo Paulo de Tarso
Meyer Ferreira
Crateús- Engº. Agrônomo José Edivaldo
Rodrigues Melo
Iguatu - Engº. Agrônomo Francisco Oscarito
Ramos
Tauá - Engº. Agrônomo Yussef Feitosa Braga
Tianguá - Engº. Agrônomo Luiz de Melo
Gomes

A Associação de Engenheiros
Agrônomos do Ceará - AEAC
parabeniza a Companhia de
Gestão dos Recursos Hídricos COGERH pelos seus 25 anos de
atividades no Ceará

A Cogerh, foi criada pela Lei
nº 12.217, de 18 de novembro
de 1993, com a finalidade de implantar um sistema de gerenciamento da oferta de água superficial e subterrânea do Estado,
compreendendo os aspectos de
monitoramento dos reservatórios e poços, manutenção, operação de obras hídricas e organização de usuários. Através da
informação e divulgação de dados à comunidade, esta tem o
papel de co-gestora dos recursos
hídricos, para que possam tomar
decisões coletivas e negociadas,
como também avaliar a política
de gestão a ser implementada
nas bacias.
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CONTRIBUIÇŌES DOS ENGENHEIROS
AGRÔNOMOS AO NOVO GOVERNADOR
A Associação de Engenheiros

Agrônomos do Ceará - AEAC, através
de sua Diretoria com o apoio de outros profissionais da área elaborou um
documento com as contribuições do
setor propondo que as mesmas, sejam
incorporadas ao Plano de Governo
2019 – 2022, no âmbito das ações que
se destinam ao meio rural.
Em sua justificativa a Diretoria disse que pretende contribuir para uma
ação institucional capaz de implantar
e consolidar estratégias de progresso rural sustentável, estimulando a
geração de renda e novos postos de
trabalho. Acredita-se que estas propostas potencializarão as atividades
produtivas agrícolas voltadas à oferta
de alimentos sadios e matérias primas, bem como apoiará estratégias de
comercialização, tanto nos mercados
institucionais e locais, como também,
nos mercados regionais e internacionais. Igualmente, deverá estimular a
agroindustrialização e outras formas
de agregação de renda à produção primária, assim como o desenvolvimento
de atividades rurais não agrícolas, informa o presidente da AEAC, José Flávio Barreto de Melo.

DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE GOVERNO

“ Os Engenheiros Agrônomos do
Ceará sonham que o estado do
Ceará possa ser capaz de contribuir, decisiva e generosamente,
para a construção de outros
estilos de desenvolvimento rural
e de agricultura que, além de
sustentáveis, possam assegurar
uma produção qualificada de
alimentos e melhores condições
de vida para a população rural e
urbana”

PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA O PROGRAMA DE GOVERNO DAS POLÍTICAS
DESTINADAS AO MEIO RURAL CEARENSE

1. Assegurar aos agricultores, médios e familiares, o acesso a serviço de assistência técnica e extensão rural pública, gratuita, de qualidade e em quantidade suficiente, visando o fortalecimento da agricultura cearense;
2. Contribuir para a promoção do progresso rural sustentável, com ênfase em
processos de progresso endógeno, apoiando os produtores rurais na potencialização do uso sustentável dos recursos naturais;
3. Adotar uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, estimulando a
adoção de novos enfoques metodológicos participativos e de um paradigma
tecnológico baseado nos princípios da Agroecologia;
4. Estabelecer modos de gestão capazes de democratizar as decisões, contribuir para a construção da cidadania e facilitar o processo de controle social
no planejamento, monitoramento e avaliação das atividades, de maneira a
permitir a análise e melhoria no andamento das ações;
5. Desenvolver processos educativos permanentes e continuados, de agricultores e extensionistas, a partir de um enfoque dialético, humanista e construtivista, visando a formação de competências, mudanças de atitudes e procedimentos dos atores sociais, que potencializem os objetivos de melhoria da
qualidade de vida e de promoção do progresso rural sustentável.
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1. Apoiar ações múltiplas e articuladas
de Assistência Técnica e Extensão Rural, que viabilizem o progresso econômico equitativo e de reciprocidade, nas
comunidades e propriedades rurais, levando em conta a dimensão ambiental;
2. Garantir a oferta permanente e contínua de serviços de apoio aos agricultores (cooperativismo, certificação de
produtos, regularização fundiária etc.);
3. Apoiar ações destinadas à qualificação e aumento da produção agropecuária, pesqueira e extrativista, com ênfase à produção de alimentos básicos,
saudáveis;
4. Assegurar que as ações públicas voltadas para o meio rural contemplem
todas as fases das atividades econômicas, da produção à comercialização e
abastecimento;
5. Desenvolver ações que levem à conservação e recuperação dos recursos
naturais dos agroecossistemas e à proteção dos ecossistemas e da biodiversidade;
6. Estimular a participação dos serviços
de extensão rural nos processos de geração de tecnologias e inovações organizacionais, em relação sistêmica com
entidades de ensino e de pesquisa;
7. Orientar estratégias que permitam a
construção e valorização de mercados
institucionais e locais e a inserção dos
agricultores no mercado globalizado,
visando ampliar as fontes de renda;
8. Garantir que os planos e programas voltados para o meio rural, sejam
adaptados às diferentes realidades
regionais e sejam construídos a partir
do reconhecimento das diversidades e
especificidades socioeconômicas, culturais e ambientais presentes nos agroecossistemas;
9. Viabilizar ações públicas dirigidas
especificamente para a capacitação e
orientação da juventude rural;
10. Apoiar ações específicas voltadas à
construção da equidade social e valorização da cidadania, visando à superação da discriminação, da opressão e da
exclusão de categorias sociais.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1 Agregar valores;
2. Assistência Técnica e Extensão Rural
3. Organização de zonas de produção - ;
4. Pesquisa e Tecnologia;
5. Biotecnologia, Economia Verde e Inovação ;
6. Gestão Ambiental e Sustentabilidade;
7. Gestão do conhecimento e Inteligência
setorial;
8. Novos negócios, novos mercados, atração de investimentos e cultura exportadora;
9. Apoio à comercialização – Melhoria
dos serviços da Ceasa-Ce;
10. Organização da produção, melhoria
da integração produtiva e da coordenação das cadeias produtivas;
11. Acesso ao financiamento e capitalização;
12.Perímetros públicos irrigados do Ceará;
13. Estudo das águas, definição dos indicadores;
AÇÕES/ATIVIDADES
1. Tratar a agropecuária, com equidade,
priorizado, tal qual, Saúde, Educação e
Segurança Pública;
2. Implantar um Plano de Convivência
com o Semiárido, articulado e integrado,
que contemple os âmbitos Econômico,
Social, Ambiental, Cultural e Político;
3. Resgatar o protagonismo do setor;
4. Assegurar os Recursos Hídricos para os
usos múltiplos;
5. Investir em inovação tecnológica (automação de sistemas de irrigação descentralizada; agricultura de precisão,
agricultura biossalina, reúso de águas,
beneficiamento e processamento de produtos agrícolas, cultivo de batata-doce
para produção de álcool, etc.) para estimular a permanência dos jovens no campo e a garantia da sucessão rural;
6. Promover um reordenamento agrário
no estado do Ceará;
7. Implantar o Programa de Combate à
Desertificação e Conservação dos Solos.
Estimular práticas conservacionistas de
solo e água;
8. Reativar o Programa de Desenvolvimento Hidroambiental – Prodham;
9. Recriar a Empresa de Pesquisa Agropecuária e transformar a Fazenda Normal
em unidade de revalidação de pesquisa
agropecuária;
10. Implantar uma Fruticultura de terras
secas, baseada em Spondias e Anonáceas;
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11. Implantar um Amplo Programa de Irrigação descentralizada;
12. Implantar um Plano de Reordenamento Agrário no estado do Ceará;
13. Investir na economia primária;
14. Investir na Certificação da produção
agrícola dos médios e pequenos agricultores;
15. Investir em Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER);
- Investir em Inovação Tecnológica;
- Criar o Sistema Estadual de ATER;
-Criar a Política Estadual de ATER;
-Criar o Programa Estadual de ATER;
-Criar o Fundo estadual de ATER;
- Criar a rede estadual de Centros de Capacitação para agricultores e extensionistas;
-ATER especializada em carnaúba/Marco
Regulatório de Acesso ao Patrimônio Genético-Preservação dos carnaubais.
16. Implantar um Marco Regulatório do
Uso e Ocupação do solo agrícola;
17. Expandir o programa de Reflorestamento das áreas degradadas, com ênfase
para as matas ciliares;
18. Fortalecer os Núcleos de Irradiação
de Tecnologias – NITs;
19. Capacitar técnicos em metodologia
sistêmica de construção do conhecimento agroecológico;
20. Capacitar agricultores em práticas de
manejo agroecológico;
21. Estimular a pesquisa e a produção
de insumos orgânicos e outras práticas
ecológicas, de modo a diminuir, gradativamente, a dependência de insumos químicos (venenos, agrotóxicos, fertilizantes) e o uso de produtos geneticamente
modificados, priorizando a produção de
alimentos agroecológicos/orgânicos;
22. Fomentar a constituição de redes de
produção, comercialização e consumo e
de cadeias produtivas da agropecuária;
23. Criar mecanismos para incentivas o

associativismo e o cooperativismo com
apoio do estado em seus diversos níveis,
objetivando o fortalecimento do crédito,
da produção, gestão, industrialização e
comercialização dos produtos, além de
impostos para as cooperativas;
24. Desburocratizar e implantar sistemas
de certificação participativa de grupos,
para os produtos agroecológicos/orgânicos, estimulando o protagonismo dos
agricultores e os mecanismos de venda
direta dos produtores rurais;
25. Adequar, ampliar, fortalecer e garantir
recursos públicos para a pesquisa agropecuária e florestal, envolvendo as universais e empresas públicas, a extensão
rural e as organizações da sociedade civil
de forma as desenvolverem e difundirem
tecnologias que fortaleçam e incentive a
segurança alimentar e nutricional, as práticas agroecológicas/orgânicas e outras
práticas sustentáveis;
26. Cálculo atual e continuado do PIB e de
todas as cadeias dos setores mais importantes do estado do Ceará – base 2010;
27. Gestão única e continuada da agricultura irrigada. Instituir a prática de irrigação de salvação para as épocas de estiagens prolongadas.
28. Capacitação continuada no uso da
água de irrigação;
29. Monitoramento “on line” do uso da
água de irrigação;
30. Estabelecer culturas irrigadas prioritárias – incentivos para a produção;
31. Desenvolvimento da produção de
produtos alternativos para o Ceará de
alto valor agregado adaptados ao semiárido cearense - espécies florestais, agrícolas e aquícolas;
32. Instalação de Centros experimentais
de produção de tilápia e camarão;
33. Incentivos à modernização dos processos de setores tradicionais que continuam sendo importantes para o Estado,
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como a cera de carnaúba, a cajucultura e
a apicultura;
34. Incentivo a preservação da caatinga - Para os agricultores que produzirem
as culturas prioritárias e comprovarem
preservação da caatinga, poderão ter
benefícios fiscais da aquisição de bens
e equipamentos além de receberem um
selo verde;
35. Eficiência no uso da água - Para os
agricultores que comprovarem uma evolução na eficiência do uso da água e na
conservação de nascentes, estes poderão
ter benefícios até mesmo com uma maior
garantia de água (outorga) em detrimento de produtores menos eficientes;
36. Distribuição de mudas e sementes Para os agricultores que desejarem produzir culturas de alto valor agregado e
realizar uma conversão, estes terão incentivos em mudas e sementes;
37. Pesquisa em Flores: Incentivar a pesquisa e inovação tecnológica voltada para
o desenvolvimento de novas cultivares;
38. Incentivar a pesquisa e inovação tecnológica para a biotecnologia;
39. Fomentar alocação de recursos para
investimentos em pesquisa, tanto na
área agropecuária como industrial, tornando o sistema de difusão e transferência tecnológica mais eficiente;
40. Desenvolver pesquisas na área de inteligência competitiva;
41. Assegurar financiamento é necessário para: equipamentos / hardware de
compra; estação e local do estabelecimento; coleta de dados, processamento
e divulgação; manutenção de estações
meteorológicas;
42. Difundir e discutir o mercado de serviços ambientais, explicitando produtos
ecossistêmicos gerados através da ação
antrópica (serviços ambientais) sobre bacias hidrográficas;
43. Aumentar a oferta de água nas bacias
hidrográficas, por meio da adequada alimentação do lençol freático, a ser obtida
com o uso de práticas mecânicas e vegetativas que aumentem a infiltração de
água no solo;
44. Reduzir os níveis de poluição difusa
rural em bacias hidrográficas estratégicas, principalmente aqueles decorrentes
dos processos de erosão, sedimentação e
eutrofização;
45. Difundir o conceito de manejo integrado do solo e da água através da conscientização e do incentivo à implantação
de práticas e manejos conservacionistas

e da preservação e recuperação de florestas nativas;
46. Garantir a sustentabilidade socioeconômica e ambiental dos manejos e práticas implantadas, por meio de incentivos
financeiros aos agentes selecionados.
47. Criar um programa de apoio às Prefeituras Municipais que vise a abertura de
novas estradas vicinais e melhoramento
das existentes.
48. Criar um programa de Educação/Alfabetização voltado para os agricultores e
agricultoras, na área rural.
49. Incentivar e apoiar a prática da Agricultura Urbana nas cidades de maior população ou de menor IDH;
50. Incrementar Programas aquícolas
como de repovoamento de açudes ( peixamento) e piscicultura em tanques rede;
51. Fomentar o Programa de modernização da cultura do algodão;
52. Fomentar os Programas de produção
de reservas estratégicas alimentares para
todos os rebanhos;
53. Criação de um Laboratório de Virologia Vegetal para atendido a consultas de
pequenos e médios produtores agrícolas
e, sobretudo Empresas Agropecuárias
do Estado do Ceará, emitindo laudos de
diagnose e recomendações de controle.
À semelhança do antigo Laboratório da
UFC, o Laboratório de Virologia Vegetal
do Nutec, poderia constituir um Laboratório de referência para o Norte e o
Nordeste brasileiros, de acordo com as
exigências do Ministério da Agricultura
e Pecuária, sobretudo para atender a demanda da Fruticultura de qualidade instalada no Estado do Ceará, com relação a
análises e emissões de laudos.
54. Selecionar para os principais cargos
de direção das instituições estaduais, administração direta e indireta inseridas na
gestão para o desenvolvimento do setor
primário, profissionais das Ciências Agrárias, notadamente, engenheiros agrônomos.
Elaboraram esse documento os Engenheiros Agrônomos Jose Flávio Barreto
de Melo, Antônio de Albuquerque Souza
Filho, Flávio Viriato de Saboya Neto, Francisco de Assis Bezerra Leite, Hélio Chaves
Bastos, José Albersio de Araújo Lima, José
Maria Freire, José Sérgio Baima Magalhães e Nizomar Falcão Bezerra

| Informativo
do Engenheiro
Agrônomo
6 6 | União
Rural - Informativo
FAEC/SENAR

CONFEA E OEP FIRMAM TERMO DE
RECIPROCIDADE NA ÁREA DE
SEGURANÇA DO TRABALHO

Perto de completar duas décadas de relações bilaterais, o Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (Confea) e a Ordem dos Engenheiros de
Portugal (OEP) fortalecem a parceria. Desta vez, na
área de Segurança do Trabalho.
Em reunião realizada nessa segunda-feira (12), em Salvador (BA), lideranças brasileiras e
portuguesas assinaram acordo complementar ao
Termo de Reciprocidade firmado em 2015 e operacionalizado em 2016.

BRASIL E PORTUGAL INICIAM TRATATIVAS PARA FORMALIZAR ACORDOS
NO SEGMENTO DA AGRONOMIA

A exemplo da parceria na área de Segurança do Trabalho, o Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia (Confea) e a Ordem dos Engenheiros
de Portugal (OEP) iniciam tratativas no setor agronômico. O assunto foi pautado no primeiro dia da
Cimeira Bilateral que aconteceu até terça-feira (13),
em Salvador (BA).

RIO DE JANEIRO VAI SEDIAR ENCONTRO DE ENGENHEIROS CIVIS DOS
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA E
CASTELHANA EM 2019

Na manhã do último dia da Cimeira Bilateral
Brasil/Portugal, lideranças do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (Confea) a da Ordem dos
Engenheiros de Portugal (OEP) discutiram detalhes
da organização do 10º Encontro das Associações
Profissionais de Engenheiros Civis dos Países de
Língua Oficial Portuguesa e Castelhana, que será
realizado nos dias 14 e 15 de março de 2019, no
Rio de Janeiro.

E tem mais:
benefícios e prestações assistenciais
previdência complementar
plano de saúde
convênios

Rua Castro e Silva, 81 - 1º Andar
Centro - Fortaleza-CE
Ligue!

85 3257-5872
85 3257-9722
www.mutua.com.br
mutua-ce@mutua.com.br

CLUBE
Administrado por

DE VANTAGENS

A Mútua oferece benefícios e prestações assistenciais aos
profissionais com registro no Crea (associados) e dependentes.
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HOMENAGENS

MEDALHA GUIMARÃES DUQUE

C

riada pela AEAC em 2002, a Medalha Guimarães Duque, será conferida esse ano ao Centro de Ciências Agrárias da
Universidade Federal do Ceará, tendo em vista a comemoração dos 100 anos da
Escola de Agronomia. Na última edição realizada no dia 12 de setembro de 2017,
o homenageado foi o governador Camilo Santana, que recebeu a comenda durante a abertura da XXX CBA, realizada em Fortaleza. Camilo Santana é engenheiro
agrônomo, formado em Engenharia Agrária pela Universidade Federal do Ceará
e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela mesma Universidade. Foi
também secretário estadual das Cidades e do Desenvolvimento Agrário.
OS HOMENAGEADOS COM A MEDALHA GUIMARÃES DUQUE
2003 – JOSÉ GUIMARÃES DUQUE ( In memoriam)
2003 – EVERARD0 FERREIRA TELES (Empresário)
2003 – ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS (Extensionista)
2004 – JOSÉ FLÁVIO BARRETO DE MELO (Ex-Secretário de Agricultura)
2005 – MARCOS VINICIUS ASSUNÇÃO (Professor)
2006 – ANTONIO APOLIANO DOS SANTOS (Pesquisador)
2007 – JOSÉ JULIO DA PONTE (Cientista)
2008 – ANTONIO DE ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (Professor e Ex-Reitor)
2009 – FRANCISCO ÉSIO DE SOUZA ( Ex-Secretário de Agricultura)
2010 – LANDRY LEÃO RIBEIRO (Ex-Presidente do CREA-CE)
2011 – EMATERCE
2012 – MAURO BARROS GONDIM (Professor, Ex-Presidente do CREA-CE)
2013 – FAUSTINO DE ALBUQUERQUE SOBRINHO ( Professor)
2014 – FLÁVIO VIRIATO DE SABOYA NET0 (Presidente da FAEC)
2015 – ÉSIO DO NASCIMENTO E SILVA-Ex-Presidente da AEAC (In memoriam)
2016 – CAMILO SOBREIRA DE SANTANA (Governador do Ceará)
2017 – CLAUDIO RÉGIS DE LIMA QUIXADÁ (Ex-Reitor da UECE)
2018 - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFC (CCA)

Camilo Santana recebe comenda durante XXX CBA
do Presidente da AEAC.

Outras autoridades também foram homenageadas

Quem foi Guimarães Duque

José Guimarães Duque Lima Duarte, nascido no
dia 20 de novembro de 1903, na área rural de Minas Gerais, foi um engenheiro agrônomo, escritor,
gestor e consultor brasileiro que durante mais de
40 anos implementou ações voltadas especialmente para o aproveitamento racional dos recursos hídricos e pedológicos do Nordeste semi-árido
do Brasil

AEAC RECEBE HOMENAGEM PELOS 100 ANOS DA ESCOLA DE AGRONOMIA

A Associação dos
Engenheiros Agrônomos

do Ceará - AEAC foi uma
das homenageadas nas
festividades comemorativas do centenário da
Escola de Agronomia do
Ceará, uma das fundadoras da Universidade
Federal do Ceará - UFC.
Na ocasião, houve
homenagem a 100 personalidade, dentre professores, servidores e instituições parceiras; descerramento de
placa comemorativa; inauguração do Monumento do Centenário; e reabertura do memorial.Por meio do presidente José Flávio
Barreto de Melo, a Associação foi uma das agraciadas com a homenagem.
Em reconhecimento ao grande legado da Escola de Agronomia
nestes 100 anos, contribuindo com a formação de milhares de
profissionais, a diretoria da AEAC resolveu prestar uma homenagem a referida Universidade durante as comemorações do dia do
Engenheiro Agrônomo.
Sobre a Escola de Agronomia
Fundada em 1918, a Escola de Agronomia nasceu como institui-
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ção de ensino superior privada para atender à demanda de formar agrônomos para
um Estado com economia ligada à agricultura, mas marcado pela seca e pelo solo
cristalino, que não absorve água. Em 1935,
a escola passou por processo de estadualização, tendo sido federalizada pelo Ministério da Agricultura em 1950. Foi uma
das unidades que passaram a integrar a
Universidade Federal do Ceará na sua fundação, em 1954, fazendo parte, atualmente, do Centro de Ciências Agrárias (CCA).
“A implantação de um curso superior de
agronomia no Ceará, há cem anos, foi sem
dúvida um ato de ousadia”, disse o Prof. Henry Campos, reitor
da UFC, durante seu discurso. “Entretanto, naquela quadra de
chuva generosa de 1918, a semente plantada por Dias da Rocha
e seus companheiros estava destinada a vingar, crescer, florescer e gerar frutos abundantes”, complementou.Nos anos 1960,
a Escola de Agronomia foi pioneira no
processo de internacionalização da UFC
ao fechar convênio
com a Universidade
do Arizona (EUA).

O QUE ESPERAMOS
DO PRÓXIMO
PRESIDENTE
Flávio Viriato de Saboya Neto
Presidente da FAEC e do Conselho de
Administração do SENAR/CE

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará
irmanada com a Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil entregou ainda na condição de candidato, um resumo
executivo elaborado pelo Conselho do Agro com o pensamento do setor produtivo para o período 2018-2030. O documento
criado pela CNA apresenta as 10 prioridades do setor a nível
nacional que estão também alinhadas com as nossas prioridades a nível estadual.
O documento da CNA destaca ainda, o apoio às políticas públicas voltadas para o crescimento sustentável do setor, em
especial àquelas que regulam o uso dos recursos naturais baseado em agricultura inteligente, competitiva e provedora de
serviços ambientais, além de garantir a segurança jurídica no
campo, fomentar o desenvolvimento tecnológico e produtivo
e ampliar o volume de recursos destinados às ações de assistência técnica.
Aqui no Ceará, o setor produtivo elegeu sete temas
estratégicos voltados para a diminuição da pobreza rural, a
insegurança no meio rural, com uma maior atuação do Estado no combate à criminalidade no campo, melhoria da infraestrutura e logística através de estradas vicinais e criação de
unidades armazenadoras da produção. Já a educação, deverá
ser voltada para a realidade da agricultura e do campo, com
incremento nas ações de educação profissional, de modo a
estimular a sucessão no campo, entre outras ações.
No tocante ao meio ambiente, sugerimos a revisão da legislação ambiental do Estado, compatibilizando produção com
a preservação do meio ambiente e a segurança alimentar. A
idéia é o fortalecimento da defesa agropecuária, com a inspeção unificada nos três níveis de Governo e desenvolver um
programa de educação sanitária para as cadeias produtivas.
Sugerimos, também, novas ações para a Secretaria de Agricultura, Pesca e Aquicultura-SEAPA, tais como: maior apoio à
pesquisa e a inovação; com a chegada das águas do Rio São
Francisco implantar um ambicioso programa de irrigação;
fomento e melhoramento genético dos rebanhos caprino e
ovino; incentivo a pecuária leiteira em regime de pastejo rotacionado e a criação de um programa de reflorestamento para
estimular as pequenos e médios proprietários rurais.
Como principal instrumento de desenvolvimento do
agronegócio no semiárido nordestino, sugere-se a criação do
“Seguro Seca” para a cobertura dos prejuízos econômicos causados aos produtores, também inserido no documento elaborado pelo setor produtivo cearense entregue aos candidatos
ao governo e, mais recentemente, ao deputado federal Heitor
Ferreira, presidente do PSL no Ceará para encaminhamento ao presidente eleito. Pugnamos ainda, junto ao governo
federa,l pela ampliação do programa Venda Balcão, de modo
a atender às reais necessidades de milho para a pecuária cearense.

CONTRATAÇÕES DO BANCO DO
NORDESTE CRESCEM 90% EM 2018

Apenas com recursos do FNE, já são mais de R$ 23 bilhões

O

Banco do Nordeste fechou o
mês de outubro com R$ 23,2 bilhões
contratados com recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do
Nordeste (FNE). O resultado representa recorde histórico e crescimento de 90% em relação ao mesmo período de 2017, quando o Banco havia
fechado R$ 12,2 bilhões em financiamentos no Nordeste, além do
norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.
As informações foram divulgadas pelo presidente do BNB, Romildo Carneiro Rolim. “Nossa meta de aplicação do FNE até dezembro
é de R$ 30 bilhões e estamos muito confiantes que alcançaremos
esse resultado antes da data prevista. Temos mais R$ 10 bilhões em
tramitação nas esteiras negociais e técnicas, em projetos que deram
entrada nesse segundo semestre”, afirmou o presidente. Ele também
destacou que o Banco já tem aprovado diversas cartas consultas para
grandes operações que serão efetivadas a partir de janeiro de 2019.
Dos R$ 23,2 bilhões efetivados até o momento, cerca de R$ 12
bilhões estão distribuídos em operações nos setores de comércio,
serviços, industrial, rural e agroindustrial. Os investimentos em infraestrutura somam R$ 11,3 bilhões, em iniciativas que contemplam
empreendimentos de energia, aeroportos, água e saneamento localizados em quase todos os estados da área de atuação do Banco.

Microcrédito
O crescimento na procura por crédito também foi observado na área
do microcrédito. Pequenos empreendedores urbanos atendidos pelo
programa Crediamigo, especialmente no mercado informal, obtiveram R$ 7,2 bilhões em recursos, o que constitui aumento de 12% em
relação ao ano passado. Mesmo crescimento foi observado no atendimento da área rural, pois o Agroamigo contratou R$ 2,1 bilhões.
Micro e Pequena Empresa
Outubro, mês da MPE no Brasil, marcou o alcance da marca de R$ 2
bilhões em operações de investimento e capital de giro para as micro
e pequenas empresas. Esse valor é 10% maior que o registrado no
mesmo período do ano passado. A expectativa é fechar o ano com
aporte superior a R$ 2,5 bilhões no segmento.
Regularização de dívidas rurais
No âmbito das leis 13.340/2016 e 13.606/2018, o BNB regularizou,
de janeiro de 2017 a outubro de 2018, cerca de R$ 10,5 bilhões em
dívidas rurais. Os benefícios dos dispositivos legais, que já contemplaram mais de 1,2 milhão de pessoas, permanecem vigentes até o
final de dezembro, com descontos que podem chegar a 95% do valor
dos empréstimos. Mais de 90% das renegociações foram efetivadas
com miniprodutores rurais, incluindo beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Informativo do Engenheiro Agrônomo |

9

DESBUROCRATIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
DEFINEM A NOVA GESTÃO DO CREA-CE

(*)Emanuel Mota
Presidente do Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará / CREA-CE

O

presidente do Crea-CE, Emanuel Mota,
vem implementando diversas ações para potencializar as atividades do Crea-CE, durante esta primeira
etapa da sua gestão, adotou medidas fundamentais
para alcançar a máxima eficiência e eficácia das ações
da autarquia federal no Estado do Ceará. Através da
Portaria 255/2018, o presidente do Crea-Ce determinou uma medida pioneira no cenário nacional. Através dela, Emanuel, determinou “a desburocratização
do atendimento aos usuários dos serviços oferecidos
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Ceará – Crea-CE, nos termos do que preceitua a
Lei 13.726, de 08 de outubro de 2018.

Entre outras medidas, o presidente do Conselho
define: a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, a padronização de procedimentos,
complementação de informações ou solicitar esclarecimentos por qualquer meio, preferencialmente
eletrônico. Pelo documento, também fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de
cópia dos documentos expedidos no País e destinados a fazer prova junto ao Crea-CE.
Desde que assumiu a presidência do Crea-CE,
o engenheiro civil Emanuel Mota, vem trabalhando
propostas para empreender uma nova dinâmica de
trabalho buscando amparo em dispositivos legais e
no uso de novas tecnologias. Um caminho comum
tem sido ampliar os canais de comunicação entre o
Conselho Regional, os profissionais abrangidos pelo
Sistema Confea/Crea e Mútua e a sociedade.
Seguindo seu modelo administrativo, Emanuel,
fez questão de abrir o novo curso sobre Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) na sede do Crea-CE. O curso é voltado para um público diverso. São
profissionais de várias áreas que trabalham com a
ART. Cursos de capacitação têm sido prioridade na
sua atual gestão. Além disso, criou em sessão solene o Crea Jovem - para suprir a necessidade de
aproximar o Sistema Confea/Crea dos profissionais
recém-formados. O objetivo é informá-los sobre a
importância da fiscalização do exercício da profissão
e a concessão de atribuições profissionais.
Emanuel destaca que: "Estas oportunidades
são únicas e devem ser aproveitadas. É de suma importância que o setor das engenharias, agronomia e
geociências, além de toda a sociedade, entendam o
papel e a importância do Crea na proteção diária da
regulamentação de todas as intervenções que são
realizadas fisicamente em suas cidades e moradias".

CREA DIVULGA AÇÕES DA CÂMARA
ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA E PESCA
De acordo com o Regimento Interno do CREA-CE, em seu Art.51 – A Câmara Especializada é um
órgão decisório da estrutura básica do CREA, que
tem por finalidade apreciar e decidir os assuntos
relacionados á fiscalização do exercício profissional e sugerir medidas para o aperfeiçoamento das
atividades do Conselho Regional, constituindo a
primeira instância de julgamento no âmbito de sua
jurisdição, ressalvado o caso de foro privilegiado.
A Câmara Especializada de Agronomia e Pesca é
constituída por conselheiros escolhidos por meio de
votação na Associação de Engenheiros Agrônomos
do Ceará ( AEAC); na Associação de Engenheiros de
Pesca (AEP) e no Sindicato dos Engenheiros do Ceará (SENGE-CE). Hoje contamos com 7 conselheiros,
assim distribuídos: 4 da AEAC; 1 da AEP 1 do SENGE e 1 representante do plenário do CREA-CE. Entre
os membros da Câmara são eleitos o Coordenador
e o Coordenador Adjunto. Os trabalhos da Câmara
Especializada são conduzidos por um Coordenador,
o qual, também representa a Câmara Especializada
nas reuniões da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia (CCEAGRO ). Esse ano foram
rea lizadas: 18 reuniões; número de processos relatados: 76; número de processos administrativos:
209. Representação em outras comissões externas,
como: Comitê das Bacias Hidrográficas da Região
Metropolita de Fortaleza (CBH-RMF); Comissão
Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA);
Conselho de Recursos Hídricos do Ceará (CONERH).
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Na 75ª SOEA, foram apresentados dois trabalho
no Contecc: “BIOATIVIDADE DO NIM SOBRE Myzus
persicae (Sulzer,1776) (Hemiptera: Aphididae) EM
Eruca sativa Miller” Da professora Niedja Goyanna
Gomes Gonçalves; e “A DIMENSÃO AMBIENTAL DA
HORTA ESCOLAR” do professor José Silveira Filho.
Em 07 de agosto deste ano a CEAP-CE realizou um
worhshops sobre qualidade de ensino e EaD, ao
final foi tirado como sugestões, maior discussões
sobre as pulverizações de criações de cursos,como
também para os cursos em EaD os pontos positivos
e negativo, viabilidade para os cursos da area tecnológicas, principalmente os cursos de agronomia, que
se faça vistorias para esses cursos; para esse evento foi convidado a AEAC ,Centro de Ciências Agrárias e o Centro Acadêmico do Curso de Agronomia.
Junto a Coordenação das Câmara Especializadas
de Agronomia (CCEAGRO), a coordenadora da CEAP-CE e coordenadora adjunta estiveram presente nas
reuniões da CCEAGRO onde as principais ações foi
ensino de qualidade, onde debateram ensino a distância (EaD), manual de fiscalização da agronomia,
emendas parlamentares; nesse mês de novembro
vai haver de 19 a 21/11 reunião da CCEAGRO, cuja
pauta abrange Fiscalização em Agronomia; Legislação de Agrotóxicos; Projeto Expedição Safra; Qualidade de Ensino; EaD; Qualidade de Ensino e Atribuições Profissionais e Assistência Técnica e Credito
Rural, na qual a professora Niedja vai estar presente.
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COLUNA DA

CONFAEAB FAZ BALANÇO DE GESTÃO
Aproximando-se o final de duas gestões(seis
anos) na presidência da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil - CONFAEAB, relatamos dentre muitos trabalhos realizados alguns que
a meu ver são de relevância:
Na primeira gestão realizamos um CBA em 2013,
no Centro de Eventos Pantanal em Cuiabá, e outro
em 2015 na Área de Eventos do Hotel Rafain em Foz
do Iguaçu.
Durante a segunda gestão, em 2017 realizamos
no espaço de Eventos do Marina Park Hotel em
Fortaleza o terceiro CBA, cumprindo com êxito as
disposições estatutárias que preveem a realização
do Congresso Brasileiro de Agronomia nos anos ímpares.
Enfatizo que tudo isso só foi possível através de
muita dedicação, envolvimento, compromisso das
Federadas anfitriãs e de alguns Diretores da Confederação.
Quando assumimos a CONFAEAB sabíamos da
situação precária que ela atravessava porém jamais
imaginávamos a dimensão dela. Nos deparamos
com inúmeros problemas que só com a objetividade, a persistência e a garra de uns poucos, foram
um a um, equacionados e solucionados.
Hoje aproximando-se o término das nossas duas
gestões, deixaremos a Entidade totalmente saneada com todas as obrigações contábeis, financeiras,
jurídicas e operacionais estritamente em ordem e
cumpridas.
Estas duas gestões tem a honra e a satisfação
de deixar a representação máxima da Agronomia
Nacional também como Entidade Precursora do
Sistema Confea/Crea. A atual situação privilegiada,
permitirá aos que nos substituírem continuar trabalhando em prol da categoria e da sociedade.

COMEMORAÇÃO DE 102 ANOS DO INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO
A presidência da CONFAEAB participou dia 23 de outubro, da Comemoração dos
102 anos de fundação do Instituto de Engenharia de São Paulo. Durante a solenidade foi
outorgado o título de “Eminente Engenheiro
do Ano 2018 ao Eng. Roberto Rodrigues”. O
colega engenheiro agrônomo foi agraciado
com esse título por seu grandioso e inegável
desempenho profissional relacionado com a
Agricultura Brasileira.
CONFAEAB PARTICIPA DE FÓRUM ESALQSHOW
A CONFAEAB participou através de seu presidente em Piracicaba-SP de 9 a 11 de setembro deste ano, do Forum ESALQSHOW que
integra a Academia e as atividades ligadas ao
Agro. Na oportunidade foram demonstrados
trabalhos, situações, acontecimentos, atividades empresariais e profissionais, que possibilitaram i diversas interações. O objetivo é contribuir para o aprimoramento e melhoria das
atividades produtivas ligadas ao setor agrícola
como um todo, visando a vocação produtiva
do país para atender a demanda do planeta.

CEARÁ TEM ACADEMIA CEARENSE DE ENGENHARIA

CONCURSO DA EMATERCE
É UMA REALIDADE

O

A

Academia Cearense de Engenharia - ACE fundada em 2015, teve como
primeiro presidente o Engenheiro Agrônomo Antônio Albquerque de Sousa
Filho e atualmente presidida pelo Engenheiro Cívil Victor César da Frota Pinto,
tem como missão contribuir para que a
sociedade em geral: profissionais, trabalhadores, empresários, Estado, sejam
servidos de forma competente, ética e
inovadora pelos engenheiros e segundo
critérios de sustentabilidade. Ela atua
como sociedade técnico-científico-cultural, de forma honorífica.
A Academia é constituída por 40 Acadêmicos Titulares Fundadores Efetivos e
por 40 Acadêmicos Fundadores Honorários, oriundos das diferentes modalida-

des da engenharia, atuantes em diversas
entidades públicas e privadas, com variados anos de atuação profissional no
Ceará ou noutros Estados, muitos deles
com envolvimento em representatividade de classe e tendo ocupado cargos
de direção pública ou empresarial. Na
composição estão 11 Engenheiros Agrônomos:
- Mauro Barros Gondim
- Antônio de Albuquerque Sousa Filho
- Cláudio Régis de Lima Quixadá
- Franscisco Ésio de Souza
- José Albérsio Araújo Lima
- Flávio Viriato de Saboya Neto
- José Flávio Barreto de Melo
- Teobaldo Mesquita
- Acúrcio Alencar Araújo Filho
- Uribatan Sales Vireira
- Célio Moura Ferreira

PRESIDENTE DA AEAC PARTICIPA DA 75° SOEA

O presidente da Associação de

Engenheiros Agrônomos do Ceará AEAC, Flavio Barreto participou em
Maceió- AL , no Centro de Convenções Ruthe Cardoso, de 21 a 24 de
agosto da 75° Semana de Engenharia e Agronomia, com a temática:
Engenharia e Ética na Reconstrução
do Brasil. Na foto, Flavio Barreto ao
lado de Joel Krugel e Ângelo Peto,
presidentes do Confea e CONFEAB.

JUNTE - SE A NÓS
ASSOCIE-SE A AEAC - ASSOCIAÇÃO DE
TODOS - AEAC.AGR.BR/ASSOCIE-SE/

Presidente da AEAC Flávio
Barreto comemorou a publicação no
Diário Oficial do Estado (DOE) do
edital referente ao concurso público
da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Ceará - EMATERCE. Ao todo, são 263 vagas, divididas
para os níveis médio, técnico e superior completo. O certame será administrado e organizado pelo Centro
de Treinamento e Desenvolvimento CETREDE. Essa era uma antiga reivindicação dos servidores e da direção
da EMATERCE e também da atual
diretoria da AEAC, que entregou oficialmente a solicitação do referido
concurso ao Governador Camilo Santana em setembro de 2017, durante
a abertura da XXX CBA.
Conforme o edital, todos os candidatos necessitam ter registro profissional e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo B e os salários
variam de R$ 1.925,35 e R$ 3.630,66.
O período de inscrições foi iniciado no dia 10 de setembro e se estendeu até o dia 15 de outubro.
Os candidatos aprovados serão
distribuídos entre 73 municípios.
Vale ressaltar que, ao todo, são 18
regiões administrativas da empresa
no Estado, sendo que, em cada uma
delas, serão preenchidas 10 vezes o
número de vagas disponíveis para o
cadastro de reserva. Para exemplificar: Em Fortaleza e Região Metropolitana, 21 empregos públicos estão
disponíveis, ao passo que 210 vagas
são para cadastro de reserva. Ou
seja, o concurso inteiro terá 2.630
cadastros de reservas, visto que são
263 vagas para o concurso.
Vagas de acordo com o
grau de formação
Nível Superior: Ciências Contábeis, Ciência Econômicas, Direito, Engenharia Agronômica, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de
Pesca, Medicina Veterinária e Zootecnia;
Tecnólogo: Alimentos e Irrigação;
Nível Médio Técnico: Agroindústria, Agronegócio,
Agropecuária, Aquicultura, Fruticultura e Agroecologia;
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RELAÇÃO DOS EX-PRESIDENTES DA AEAC

GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DA AEAC
No.
1º.
2º.
3º.

NOMES
JOSÉ GUIMARÃES DUQUE
RAIMUNDO RENATO ALMEDIA BRAGA
RUI SIMÕES DE MENEZES

4º.
5º.

13º.
14º.
15º.
16º.
17º.
18º.
19º.
20º.
21º.
22º.

DAVID FELINTO CAVALCANTI
FRANCISCO ALVES DE ANDRADE E
CASTRO
JOSÉ DE ANCHIETA MOURA FÉ
JACKSON BANHOS BEZERRA
JOSÉ VALDIR PESSOA
OTAVIO DE ALMEIDA BRAGA
JOSÉ ELOISIO MARAMALDO GOUVEIA
JOSÉ PAIVA DE FREITAS
ANTONIO DE ALBUQUERQUE SOUSA
FILHO
FRANCISCO DIÓGENES NOGUEIRA
HERMANO JOSÉ MONTEIRO TELES
RAIMUNDO EVALDO PINTO DIÓGENES
LUIZ CARLOS REGADAS
ERNANI DE MORAES PELOSO
JOSÉ MOREIRA DE ANDRADE
DE OLIVEIRA
MARCUS VINICIUS ASSUNÇÃO
LUIZ CARLOS UCHOA SAUNDERS
CLAUDIO RÉGIS DE LIMA QUIXADÁ
JOSÉ FLÁVIO BARRETO DE MELO

23º.
24º.
25º.

JOSÉ GONÇALVES BARREIRA
ANTONIO TREZE DE MELO LIMA
ESIO DO NASCIMENTO E SILVA

26º.

CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO
PINHEIRO
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA LEITE
JOSÉ MARIA FREIRE
CLAUDIO MATOSO VILELA LIMA

6º.
7º.
8º.
9º.
10º.
11º.
12º.

27º.
28º.
29º.
12
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PERÍODO
SET 1942/ DEZ 1944
JAN 1945/ DEZ 1946
JAN 1947/ DEZ 1952
JAN 1955/ DEZ 1956
JAN 1953/ DEZ 1954
JAN 1957/ DEZ 1960
JAN 1961/ DEZ 1964
JAN 1965/ OUT 1967
OUT 1967/ OUT 1969
OUT 1969/ ABR 1970
MAI 1970/ DEZ 1972
DEZ 1972/ DEZ/1973
DEZ 1973/ DEZ 1975
DEZ 1975/ DEZ 1977
DEZ 1977/ DEZ 1979
DEZ 1979/ DEZ 1981
DEZ 1981/DEZ 1983
DEZ 1982/ DEZ 1985
DEZ 1985/ DEZ 1987
DEZ 1987/ DEZ 1989
DEZ 1989/ DEZ 1991
DEZ 1991/ DEZ 1993
JAN 1994/ DEZ 1995
JAN 2016/ DEZ 2018
DEZ 1995/ DEZ 1997
JAN 1998/ DEZ 1999
JAN 2000/ DEZ 2004
JAN 2013/ FEV 2015
JAN 2004/ DEZ 2006
JAN 2007/ DEZ 2009
JAN 2010/ DEZ 2012
FEV 2015/ DEZ 2015

A CIDADE PEDE PLANTAS NATIVAS
Há 11 anos, o então estudante de biologia Marcelo Freire Moro fez um inventário das árvores existentes nos espaços
públicos dos bairros Benfica e Jardim América, em Fortaleza,
catalogando 2.075 espécies. Descobriu que a grande maioria
era exótica, ou seja, foi trazida de fora do Brasil para cá, desvalorizando nossa flora nativa.
São exemplos a Pitombeira (Talisia esculenta), Ipê-roxo
(Handroanthus impetiginosus): ipê-amarelo-do-cerrado (Tabebuia aurea), ipê-branco (Tabebuia roseoalba), Pau-branco
(Auxemma oncocalyx), Oiticica (Licania rigida), Oiti (Licania tomentosa): uma das poucas árvores nativas cultivadas em Fortaleza. Joazeiro (Ziziphus joazeiro): ótima sombra e frutos que
alimentam as aves. Muito rara na arborização de Fortaleza,
Carnaúba (Copernicia prunifera): árvore símbolo do Estado do
Ceará, Decreto nº 27.413/2004, no governo Lúcio Alcântara.
Frondosos e ostentando um verde escuro em suas folhas
protegidas por espinhos, assim estão enraizados e já crescidos
pés de juá, joazeiro ou juazeiro, plantados em vários canteiros
centrais da zona leste da cidade. Não é a melhor espécie para
arborização. Mas é um sinal do não às exóticas.
Em março deste ano, no lançamento da Festa Anual das
Árvores, capitaneada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), tendo muitos colaboradores, o secretário Artur Bruno lembrou a Lei Estadual 16.002/2016, cuja Instrução
Normativa lista espécies nativas para florestar e reflorestar o
Ceará. Voltando ao Decreto nº 27.413/2004, temos que louvar

a iniciativa daquela Pasta que, plantando mudas de carnaúba
e acolhendo esta planta como espécie símbolo do dia da festa,
valorizou e renovou sua história para tantos que compareceram e outros que visitaram nos dias seguintes curiosa exposição.
Merece aplausos o Órgão e as empresas privadas que
participam do projeto do plantio de 109 mil espécies nativas
no Ceará, já iniciado. A realidade é vista, a olho nu, até pelos
indiferentes à questão. Quem não contemplaria uma avenida
linearmente arborizada com carnaúbas no seu canteiro central? E suas vantagens? Beleza, harmonia, o verde constante,
pouca sujeira, raízes profundas e resistência a secas?
Temos um exemplo ou um campo de demonstração: contemplemos primeiramente as palmeiras imperiais, sem vida,
raquíticas, amarelas e até mortas no entorno do Centro de
Eventos do Ceará. Compare com as viçosas, porém poucas,
carnaubeiras no mesmo jardim!
O registro está feito. Que vença a compreensão da importância simbiótica do trinômio: árvore x meio urbano x homem.
E que a zelosa manutenção da nossa flora tenha o afinado
olhar técnico dos engenheiros agrônomos dos órgãos responsáveis e da população, a mais beneficiada.
(*)José Flávio Barreto de Melo
Engenheiro agrônomo
Publicado no Diário do Nordeste dia 18 de Agosto de 2018

CONFAEAB ELEGERÁ NOVOS DIRIGENTES
A Chapa Única que concorre
a nova diretoria da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil - CONFAEAB
conta com a participação de dois cearenses, sendo o
primeiro vice-presidente do Nordeste e Maria Helena
Araújo como primeira secretária.
Eleições CONFAEAB
Gestão: Janeiro/2019 - Dezembro/2021
Chapa “Agronomia Forte”
Diretoria Executiva
Presidente: Kleber Souza dos Santos (DF)
Vice-Presidente: Raul Zucatto (SC)
Vice-Presidente da Região Norte: Wolney Costa Parente
Júnior (RR)
Vice-Presidente da Região Nordeste: José Flávio Barreto
de Melo (CE)
Vice-Presidente da Região Sudeste: José Leonel Cortez Diniz Rocha Lima (RJ)
Vice-Presidente da Região Centro Oeste: José de Souza

Reis Filho (GO)
Vice-Presidente da Região Sul: Ivo Lessa Silveira Filho (RS)
Primeiro Secretário: Maria Helena Araújo (CE)
Segundo Secretário: Ricardo Antônio Palma (PR)
Primeiro Tesoreiro: Palmira A. Alves C. de Oliveira (AC)
Segundo Tesoureiro: Arício Resende Silva (SE)
Conselho Fiscal Titular/Suplente
Bruno Andrade Tomasini (MS)
Francisco Auricélio de Oliveira Costa (RN)
Moisés Vieira Fernandes (RO)
Fábio Igo Leite Pereira (AL)
João Carlos Montenegro Coutinho Jr. (PE)
Carminda Luzia S. Pinheiro (AC)
Departamentos
Política Profissional: Francisco das Chagas da Silva Lira (PI)
Relações Institucionais: João Sebastião de Paula Araújo (RJ)
Técnico Científico: Cid Tacaoca Muraishi (TO)
Relações Internacionais: Ângelo Petto Neto (SP)
Assessoria Parlamentar: Helder Paulo Carnielli (ES)
Meio Ambiente: Cleberson Carneiro Zavaski (DF)
Cursos, Eventos e Logística: Marcos Roberto Marcon (PR)
Informativo do Engenheiro Agrônomo |
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Depois de 46 anos, o Ceará sediou o XXX Congresso Brasileiro de Agronomia. O evento aconteceu dos dias 12 a 15 setembro, no Hotel Marina Park, em Fortaleza, sendo uma promoção e
realização da AEAC e CONFAEAB.

ABERTURA

HOMENAGENS

PALESTRAS

XXX CBA EM
NÚMEROS

APRESENTAÇÃO
DE ANAIS

ESTUDANTES E
PROFISSIONAIS

Cerca de 1.200 participantes
entre engenheiros agrônomos
e estudantes dos 27 estados do
Brasil. O Pará com maior frequência: 249, seguido pelo Ceará,
com 67 da Bahia, participaram do
evento que se realizou no Ceará
pela segunda vez, a primeira vez
foi em 1971, informando que mais

800 trabalhos técnicos foram
inscritos e cerca de 756 seleciode

nados pela comissão técnica que
foram apresentados em forma de
E -pôster e publicados nos anais
do Congresso.
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ANAIS DO XXX CBA
CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA

480

trabalhos
apresentados

62

trabalhos
apresentados

45

trabalhos
apresentados

83

trabalhos
apresentados

36

trabalhos
apresentados

53

trabalhos
apresentados

23

trabalhos
apresentados

21

trabalhos
apresentados

Grupo I: Produção Agrícola (Vegetal)
Entre eles, trabalhos sobre Acúmulo de macronutrientes em plantas de camu-camu
fertirrigadas com diferentes doses de Potássio, Índice de qualidade de mudas de pepino
(Cucumis sativus L.) produzidas em diferentes substratos orgânicos1 e outros;

Grupo II: Produção Florestal

Entre eles, trabalhos sobre Crescimento de mudas de andiroba (Carapa guianensis
(Aubl), Meliaceae), submetidas a diferentes níveis de sombreamento, Emergência e Desenvolvimento inicial de plântulas de Pachira aquática Aublet em diferentes recipientes e
substratos. e outros;

Grupo III: Produção Animal

Entre eles, trabalhos sobre Trocas gasosas em dois híbridos de sorgo para pastejo manejados em sequeiro, Características do mercado consumidor de carne suína na região
Sudeste do Pará, Avaliação dos pontos críticos de controle em uma peixaria da Zona Oeste do Rio de Janeiro e outros;

Grupo IV: Ciências do Solo

Entre eles, trabalhos sobre Variabilidade espacial do fósforo em cultivo de açaizeiro com
o uso de multivariada e geoestatística; População Micorrízica Autóctone Em Solo De
Cerrado Cultivado Com Diferentes Espécies Gramíneas No Sistema ILPF; Isotermas de
adsorção de potássio em diferentes solos e outros;

Grupo V: Engenharia Rural

Entre eles, trabalhos sobre Variabilidade espaço-temporal de Lagarta-do-cartucho,
Spodoptera frugiperda (J.E.Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), na cultura do milho(1);
Zoneamento agroclimático da mosca-das-frutas no Estado do Maranhão; Zoneamento
de riscosclimáticospara o arroz de sequeiro no Estado do Maranhão e outros

Grupo VI: Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Entre eles, A troca de saberes na horta escolar para o ensino de ciências; Aspectos quantitativos e qualitativos das águas superficiais da bacia do Coreaú; Balanço hídrico para
uma determinada região produtora de grãos de Balsas - MA; Composto orgânico de lixo
e poda de árvore na produção de substratos sob níveis de irrigação e outros

Grupo VII: Gestão e Economia Rural

Entre eles, trabalhos sobre Análise dos fatores determinantes do manejo de agrotóxicos
na região do Vale do São Francisco - BA; Aplicação do Diagnóstico Rural Participativo
(DRP): Estudo de caso em cinco comunidades rurais do município de Irituia (¹); Conjuntura do mercado da banana no Estado do Pará: Aspectos regionais e nacionais e outros

Grupo VIII: Política Profissional e Extensão

Entre eles, trabalhos sobre Problemáticas da agricultura familiar do Povoados Quilombolas: Mata do São Benedito 1, Recanto e Morros; Importância do pau rosa como
alternativa de renda para pequeno produtor; Engenheiro Agrônomo – da ciência para a
terra e dela para a vida: que projeto formativo? e outros
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CONVÊNIOS PARA SÓCIOS AEAC

Desconto de 10% +10% nos cursos
gerais e o conveniado pode escolher um
curso de graduação e um de posgraduação com 30% +10% de desconto.

(85)997434006
Cristalização p/brisa.
-Teste bateria - Revisão luzes
-Desconto 10% na mão obra. Descontos
peças + M.O A vista 7%
Cartão débito 6% Cartão crédito a vista 5%.

(85)32249966

(85) 3433.2333 / (85) 3433.2330
Descontos nos planos:
30% de desconto no plano
Premium. 20% de desconto nos
planos Light e Uniplus.

10% Para os Conveniados.

Escola Sos Mamãe Coruja 2o%
desconto para associados.

(85)32640208

Desconto de 20% nos exames
Laboratoriais
( exceto toxicologico e dna)

Áreas de Atuação
- Direito Civil - Direito Empresarial
Direito do Consumidor - Direito do
Trabalho - Direito de Família e Sucessões Direito Imobiliário - Direito Tributário.

85 985170597

Sallute clube 30% de desconto para
associados

85 3047.0010

(85) 21816569/ 987917556

Descontos: 30% desconto de Domingo
a Quinta-feira. (exceto feriados) 15%
desconto de sexta a Domingo.(exceto
feriados)
Criança ate 5 anos e cortesia.

(85) 41415555
20% desconto pagamento a vista.
10% desconto no cartão de 4 vezes .
para os associados

(85)32310570

Desconto de 15% a vista ao conveniado
e 10% no cartão

(85) 996737975
Desconto de 15% a vista
em todos os serviços
ao conveniados.

