
O melão liderou mais uma vez a pauta de exportações 
do Rio Grande do Norte neste primeiro semestre, com 
crescimento de 187% em relação ao mesmo período de 
2016. Foram exportadas 65 mil toneladas e US$ 39,2 
milhões da fruta. No total o estado exportou US$ 130,9 
milhões, um incremento de 15% em relação ao mesmo 
período do ano passado, puxado principalmente pela 
agricultura irrigada.

As exportações de melancia, por sua vez, registraram 
crescimento de 270%, com a exportação de US$ 7,2 
milhões e 14,7 mil toneladas entre janeiro e junho 
deste ano, contra US$ 1,9 milhão e 4,9 mil toneladas 
exportadas no mesmo período do ano passado. Os 
números são do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior.

Xampu, sabonete, amaciante, sabão e aromatizador 
de ambiente. No Curso de Confecção Artesanal com 
Bordados e Costuras Perfumadas, oferecido pelo 
SENAR, alunas do município de Tenente Laurentino 
aprendem de tudo um pouco. As aulas aconteceram 
durante uma semana e reuniu 15 mulheres da região.
 
“Nosso maior objetivo é fazer com que elas tenham 
oportunidade além do campo. Como muitas não têm emprego 
e vivem da renda do marido, essa é uma excelente chance 
para elas aprenderem e fazerem seus produtos em casa, 
utilizando o que tem, e ganharem dinheiro. Incentivamos, 
portanto, que elas produzam a matéria-prima orgânica, sem 
precisar comprar fora, o que diminui ainda mais os custos da 
confecção”, comentou a instrutora do curso Deusa Medeiros. 
 O curso despertou as mulheres para abrirem uma 

Associação de Artesãs no município, que já estão se 
mobilizando para concretizar o desejo. “Quero inovar  
e desenvolver o meu próprio produto. Vendo artigos de 
maquiagem e beleza, mas a minha meta agora é fazer 
com que tudo leve o meu nome e a minha marca. Com 
isso, é mais fácil para que a gente possa se unir e vender 
os produtos em feiras, eventos e onde puder”, afirmou  
a aluna Edvânia Maria da Silva. 

EXPORTAÇÃO DE MELÃO CRESCE 187% E LIDERA 
PAUTA DO RN NO PRIMEIRO SEMESTRE

Curso de artesanato gera 
oportunidade para mulheres 
do município de Tenente 
Laurentino 

Alunas do Curso em Tenente Laurentino



O projeto Agricultura Familiar: tecnologia, capacitação 
e empreendedorismo no semiárido do Rio Grande 
do Norte recebeu os representantes da Brookfield, 
empresa de energia renovável, e do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Social (BNDES), além de técnicos do 
SENAR E SEBRAE, na comunidade Brinco de Ouro, no 
município de João Câmara. A visita teve como objetivo 
apresentar os resultados dessa parceira que, há pouco 
mais de três meses, leva capacitação, cursos na área de 
agricultura e assistência técnica rural.

“A filosofia da nossa empresa é que temos que fazer 
parte da comunidade e apresentar melhorias para o 
desenvolvimento da região. Tive uma experiência muito 
boa nesta visita com os demais parceiros e saber que 
podemos enfrentar os problemas causados pela escassez 
de água, além de fazer dos que vivem aqui possíveis 
multiplicadores, traz soluções e ajuda a quem precisa”, 
disse o vice-presidente de meio ambiente, fundiário e 
responsabilidade social da Brookfield Energia, Antônio 
Fonseca dos Santos.

“Ouvir depoimentos de quem tem que conviver com a 
seca e recebe na comunidade projetos como esse que 
mudam a realidade é algo emocionante. Tive o prazer de 
conhecer vários parceiros e ver de perto para onde vão os 

investimentos do BNDES, chegando a quem mais precisa”, 
comentou a diretora do BNDES, Marilene dos Santos.

Para executar o projeto, que beneficia mais de 300 
famílias em nove comunidades dos municípios de João 
Câmara e Parazinho, é necessário que cada parceiro 
realize suas atividades específicas. A capacitação a fim 
de levar conhecimento sobre as tecnologias sociais que 
podem ser aproveitadas pela comunidade é ministrada 
pelos técnicos do Laboratório Educacional de Tecnologias 
Sociais e Energias Renováveis (LETS), uma organização 
que atua no semiárido nordestino ensinando esse 
tipo de tecnologia a pequenos grupos produtores. Já 
o SEBRAE oferece consultorias nas áreas de gestão, 
estímulo ao empreendedorismo e ações de mercado para 
comercialização dos produtos, enquanto o SENAR realiza 
cursos e assistências técnicas.

“Desde que planejamos esse projeto, sempre explicávamos como 
seria e ouvíamos muitas dúvidas dos produtores, além do receio 
deles de não haver água e nem chuva na região. Porém, com 
o passar do tempo e apoio dos técnicos, já encontramos outra 
realidade e isso é muito gratificante. Pois, ver os resultados, o 
sucesso de cada um e saber que vão dar continuidade ao trabalho, 
é o nosso melhor pagamento”, comentou Diego Holanda, gestor 
de projetos especiais do SENAR.

EMPRESA DE ENERGIA RENOVÁVEL E BNDES VISITAM 
PROJETO EM PARCERIA COM O SENAR

Representantes da Brookfield Energia e BNDES no projeto Agricultura Familiar



Consultores do SEBRAE e técnicos da EMATER 
participaram do Curso de Reuso de Águas Servidas na 
Produção de Forrageiras, oferecido pelo SENAR.  As 
aulas, ministradas pelo zootecnista Josimar Torres, foram 
realizadas no parque Aristófanes Fernandes, durante 
uma semana, onde toda a estrutura ficará disponível para 
práticas e exposições.

O local escolhido como área demonstrativa para as aulas 
práticas aproveita a água quem vem do restaurante do 
parque e da Associação Norte-rio-grandense de Criadores 
(ANORC). Mesmo com as chuvas que caíram nos últimos 
dias na região metropolitana de Natal, o sistema foi 
concluído com sucesso.

“Eu acredito que eles vão sair daqui querendo multiplicar 
essa tecnologia como uma das possíveis alternativas para 

solução dos problemas no semiárido. Na prática é que 
vemos as dificuldades e sanamos várias dúvidas para que 
eles possam atender prontamente o produtor rural”, disse 
o instrutor Josimar Torres. 

Evandir de Souza, consultor do SEBRAE, está 
entusiasmado em colocar em prática tudo o que foi visto 
no curso. “Foram dias de intenso aprendizado, onde todas 
as nuances de um projeto a gente conseguiu superar 
até a instalação do sistema. Esse suporte técnico foi 
excelente para nós, pois, as dificuldades que tivemos aqui, 
poderemos ter a chance de enfrentar no campo com mais 
facilidade”, disse. 

O Banco Central publicou na terça (25) a Resolução 4591 que 
autoriza a renegociação de dívidas de operações de custeio 
e investimento de produtores rurais que vivem na área 
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene).

A decisão vale apenas para os municípios sob a abrangência 
da Sudene que decretaram situação de emergência ou 
estado de calamidade pública, com reconhecimento 
pelo Ministério da Integração Nacional, em razão da 
instabilidade climática. O órgão contempla toda a região 
Nordeste e o norte de Minas Gerais e Espírito Santo.

São contempladas na resolução as operações de crédito 
rural contratadas de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro 
de 2016. Os interessados em regularizar seus débitos devem 
formalizar a renegociação até 29 de dezembro deste ano. 
A primeira parcela poderá ser paga até 2021 e o prazo para 
reembolso termina em 2030.

CURSO DE REUSO 
DE ÁGUAS SERVIDAS 
NA PRODUÇÃO DE 
FORRAGEIRAS PARA 
TÉCNICOS DO SEBRAE

Produtores rurais afetados 
pela seca poderão 
renegociar as operações  
de créditos contratadas  
de 2012 a 2016

Alunos do Curso de Reuso de Águas Servidas



A primeira turma do Curso Técnico em Agronegócio 
do Rio grande do Norte já está perto de receber o tão 
sonhado diploma! No último sábado (8), no polo de São 
Paulo do Potengi, os alunos do e-Tec realizaram a defesa 
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e estão na 
expectativa pelos resultados, que serão divulgados no 
mês de agosto. 

Os trabalhos apresentados abordaram temas como 
Produção Agropecuária; Assistência Técnica e Gerencial , 
além de  Comercialização e Marketing. Para a pedagoga 
do SENAR, Luciana Gouveia, que integrou a banca 
examinadora, fazer com que eles olhassem o local e 
identificassem a problemática com as possíveis soluções 
era o grande objetivo.

“Foram trabalhos excelentes que eles puderam trazer 
para realidade local. Eles trabalharam vários assuntos, 
como produção de leite, palma forrageira, reuso de água, 
tudo na própria região em que vivem e apresentaram 
soluções para os problemas encontrados. Então, é muito 
gratificante saber que eles se envolveram bastante, 
fizeram análises bem detalhadas que sequer existiam 
e vão colher os frutos de tanto empenho”, comentou 
Luciana.   

Aplicar a técnica de pintura em tecidos como toalhas 
e panos de prato foi o objetivo de mais um curso de 
artesanato promovido pelo SENAR/RN. As aulas, 
ministradas pela educadora Mércia Dias, aconteceram no 
município de São Pedro, em parceria com o Sindicato dos 
Produtores Rurais de São Paulo do Potengi, e encerraram 
nesta sexta-feira (14).

“Para aprender bem, tem que começar pelo básico. Mas 
elas desenvolveram bem o trabalho e isso me deixou 
muito contente. Com o auxílio de um papel carbono, a 
gente vai desenhando flores, folhas e frutas e no final 
do curso, que teve duração de 30h, muitas delas fizeram 
seus próprios desenhos”, comentou Mércia.

Maria Aparecida, de 41 anos, já fez o curso há cerca de 
cinco anos e resolveu voltar a praticar. “Depois que eu 

descobri um tumor na cabeça, eu fiquei meio sem chão 
e o curso está me ajudando a dar um novo rumo a minha 
vida. Aqui eu consigo me distrair e pensar em outras 
possibilidades, como a comercialização desses produtos 
que estamos fazendo”, disse. 

Heloísa de Melo, pedagoga do SENAR, lembra que 
todo o material é gratuito e serve de estímulo para elas 
continuarem em casa. “Esse curso não é apenas uma 
ocupação para essas mulheres, mas sim, uma forma 
delas contribuírem em casa e aumentarem a renda. Além 
disso, o artesanato tem o poder de unir as pessoas e 
oportunizar a interação social”, completou

ALUNOS DO E-TEC 
APRESENTAM TRABALHO 
DE CONCLUSÃO DE 
CURSO

Curso de Artesanato de 
Pintura em Tecido capacita 
mulheres no município de 
São Pedro
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