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Produtor,
Acompanhe nesta edição a cobertura completa da eleição de João Martins
da Silva Junior à presidência da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA). João Martins, também presidente do Sistema FAEB, foi eleito
com 100% dos votos. Pela primeira vez na história uma chapa foi eleita
por unanimidade, com votos das 27 federações de Agricultura do Brasil. O
presidente da CNA fala sobre os novos desafios à frente da instituição. Veja
também a repercussão da notícia na imprensa nacional e baiana, e galeria
com fotos que marcaram o momento.
Trazemos também os resultados da Produção Agrícola 2016 (PAM), divulgados
pelo IBGE, em evento realizado na sede do Sistema FAEB. Essa é a primeira
vez que o evento acontece na Bahia, como forma de valorizar o potencial
da agropecuária do Estado. Os números revelaram que a fruticultura foi o
grande destaque baiano na safra 2015/2016. A Bahia passou Minas Gerais e
se tornou o segundo maior produtor de frutas do Brasil.
Destacamos algumas conquistas importantes, de grande interesse dos
produtores rurais brasileiros. Uma delas é uma proposta alternativa, elaborada
pela CNA e Banco do Brasil, para agilizar as renegociações de dívidas dos
produtores inseridos na área de atuação da SUDENE. Outra conquista foi a
prorrogação do prazo de adesão ao Programa de Regularização Tributária
(PRR), referente aos débitos do Funrural. E, por fim, a solicitação da CNA,
atendida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que
garantiu a prorrogação da redução em 60% da base de cálculo do ICMS, para
a saída de insumos agropecuários de um estado para outro.
A reunião do vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da
Bahia (FAEB), Humberto Miranda, com o secretário de Segurança Pública da
Bahia (SSP), Maurício Teles Barbosa, sobre as invasões de terras na região de
Itapetinga, também é um dos destaques deste informe. Junto com deputados
e autoridades da região de Itapetinga, Miranda pediu a manutenção da força
policial na região.
Confira também a visita dos presidentes João Martins (FAEB) e Roberto
Olinto (IBGE) a propriedades do Recôncavo baiano, para acompanhar as
primeiras coletas de informações do Censo Agro 2017, em Santo Amaro. E
veja ainda, como foi a visita da superintendente do SENAR BAHIA, Carine
Magalhães, à 10ª edição da Rodada de Negócios de Artesanato, realizada na
Casa do Comércio.
E como não poderia ser diferente, para marcar o mês mais rosa do nosso
calendário, de conscientização à prevenção ao câncer de mama, confira
nossas ações de saúde da mulher no campo, realizadas pelo SENAR BAHIA.
Veja um pouco das nossas ações de capacitação e de defesa dos interesses
do Agro.
Boa leitura!

Assessoria de Comunicação e de Eventos
Sistema FAEB/SENAR
Vanderson Nascimento
Marilda Negreiros Nascimento
Viviane Cruz
Ricardo Passos
Iêdo Sousa
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mp 803: prorrogado praZo de adesão ao
programa de regulariZação triButária
rural (prr)

o

prazo de adesão do produtor ao Programa de
Regularização Tributária Rural (PRR), referente aos
débitos do Funrural, foi prorrogado para 30 de novembro

W W W. S I ST E M A FA E B .O R G . B R

conforme texto da Medida Provisória 803, publicada no
Diário Oficial da União.
Veja abaixo a Medida Provisória:
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E LEIÇ ÃO

C N A

uNaNimidade
João martiNs da silva JuNior eleito

presideNte da CNa Com 100% dos votos

C

om o apoio das 27 Federações do país, João Martins
da Silva Junior foi eleito para presidir a Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) pelos
próximos quatro anos. Pela primeira vez na história,
uma chapa recebeu os votos de todas as Federações
que integram o Sistema.
Lodo depois da eleição, João Martins agradeceu
emocionado o apoio do Conselho de Representantes pela
votação unânime, pediu um setor cada vez mais unido na
defesa do produtor rural e falou dos desafios que a nova
Diretoria terá pela frente.
“Esse resultado mostra que a nossa classe está unida
na defesa dos interesses da agropecuária brasileira. Mostra
também como é grande a responsabilidade da nova Diretoria.
O momento difícil que estamos vivendo no sindicalismo nos
dará mais garra para contornar os problemas e encontrar as
soluções”.
O presidente eleito da CNA disse que um dos desafios
da Diretoria eleita será incentivar a contribuição sindical
voluntária. “Nossa atividade precisa, como nunca, de uma
CNA forte, organizada, preparada para os novos tempos. O
nosso Sistema precisa ser renovado, transformado. Precisa
ser vanguarda na prestação de serviços ao produtor, que
sentirá a necessidade de fazer parte dele”.
João Martins falou sobre a importância da representação
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classista para o desenvolvimento do agro. “Eu convoco os
integrantes do Sistema CNA para que participem daquilo
que sempre defendi nesta casa: uma Diretoria maior,
colegiada, na qual cada um assuma sua cota de trabalho
e responsabilidade. Devemos fazer desta casa a grande
trincheira de defesa do produtor rural brasileiro”.
Na chapa, liderada por João Martins, também foram
eleitos os seis Vice-Presidentes que irão compor a Diretoria
da CNA e seis integrantes do Conselho Fiscal, três titulares
e três suplentes.
O processo eletivo realizado na sede da Confederação
foi conduzido por uma Comissão Eleitoral comandada pelo
presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB), Márcio Lopes de Freitas, e composta também pelo
vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC), Laércio José de Oliveira, e
pelo presidente da Associação Brasileira dos Produtores e
Exportadores de Frutas e Derivados (ABRAFRUTAS), Luiz
Roberto Maldonado Barcelos.
FAEB – No comando da CNA desde 2015, João Martins
tem uma trajetória profissional de mais de 50 anos ligada
à atividade pecuária e às entidades classistas. Atualmente
preside também a Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado da Bahia (FAEB).
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galeria de fotos
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ELEIÇ ÃO

C N A

reperCussão NaCioNal e BaiaNa

a

eleição do presidente da Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins da Silva
Junior, foi destaque na imprensa baiana e nacional.
Entre os veículos nacionais que repercutiram a
notícia estão a Revista Isto é e o Jornal Correio
Braziliense, além dos sites especializados Notícias Agrícolas,
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Página Rural e Canal Rural, entre outros. Na Bahia foi pauta
no Jornal da Manhã da TV BAHIA (GLOBO), nos impressos
Correio, Tribuna da Bahia, e sites como Bahia Notícias e
Bahia Econômica.
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CNA e BB apresentam proposta simplificada
de renegociação de dívidas à FPA

I

ntegrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA)
conheceram a proposta de renegociação simplificada
das dívidas de produtores rurais que vivem na área de
atuação da Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene), construída a partir de uma parceria
entre a CNA e o Banco do Brasil.
O presidente da CNA e do Sistema FAEB, João Martins,
reuniu-se com o vice-presidente de Agronegócios do Banco
do Brasil (BB), Tarcísio Hübner, e executivos da instituição
financeira, para apresentar aos parlamentares a proposta
que surgiu depois de várias reuniões com a CNA.
O modelo foi apresentado ao presidente da FPA,
deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), à vice-presidente
da Frente, deputada Tereza Cristina (PSB-MS), além dos
deputados Pedro Vilela (PSDB-AL), Arthur Maia (PPS-BA)
e Júlio César (PSD-PI), que também preside a Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado do Piauí (FAEPI).
O modelo visa facilitar ainda mais as condições previstas
na Resolução 4591, que permite a repactuação de contratos
de operações de crédito rural firmados de 2012 a 2017 para
produtores no âmbito da Sudene.
Pela proposta, para passivos de até R$ 100 mil, basta o
mutuário ir ao banco para pedir a renegociação. No caso das

dívidas acima de R$ 100 mil até R$ 200 mil, o produtor, ao
solicitar o parcelamento, terá de comprovar a incapacidade
de pagamento.
Neste novo método, o BB está dispensando a
apresentação de laudos técnicos para comprovação das
perdas e não é necessária a decretação de emergência ou
estado de calamidade pública do município para adesão.
Este modelo também não impede a tomada de novos
financiamentos. A Diretoria de Agronegócios do BB está
orientando as agências localizadas na área de atuação da
Sudene para buscarem a renegociação.

SSP atende pedido da FAEB e amplia
policiamento no sudoeste baiano

O

vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda, participou de reunião com o secretário de Segurança
Pública da Bahia (SSP), Maurício Barbosa, para solicitar a manutenção da força policial na região de
Itapetinga, e assim consolidar as desocupações que
aconteceram, e ampliar a atenção para os municípios vizinhos, evitando novas invasões, que começaram a se expandir para municípios vizinhos - Itajú do Colônia, Potiraguá e
Pau Brasil. O clima de tensão se instalou em Itapetinga, após
a ocupação da Fazenda Esmeralda, um conjunto de 12 propriedades rurais, no dia 23 de setembro, por supostos índios,
que precisou de intervenção da polícia.
Humberto Miranda agradeceu a ação rápida e eficiente
do governo do Estado, através da SSP. “A ação da polícia
pôs um fim às invasões de terras que tinham acontecido. Pedimos que as forças policiais da região se estendam para os
municípios vizinhos menores, para que novas invasões sejam
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evitadas”.
Também participaram da reunião na SSP o prefeito de
Itapetinga, Rodrigo Hagge; o presidente do Sindicato dos
Produtores Rurais do município, Eder Rezende; os deputados Eduardo Salles, Luís Augusto, Rosemberg Pinto e Pedro
Tavares; o assessor jurídico da FAEB, Carlos Bahia; entre outras autoridades da região.
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Assistência Técnica e Gerencial do SENAR deve ser levada para outros países
A metodologia de Assistência Técnica e Gerencial
(ATeG) do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) também poderá ser levada para outros países. Um
protocolo de intenções firmado entre a entidade, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a
Agência Brasileira de Cooperação (ABC) vai promover a
troca de conhecimentos, informações e experiências com
países em desenvolvimento, principalmente da África e da
América Latina.
A assinatura aconteceu na sede do Sistema CNA/SENAR, em Brasília. Por meio da prestação de serviços, o
acordo visa beneficiar, principalmente, pequenos agricultores com a intensificação de sistemas de produção sustentáveis. Serão estimulados programas de intercâmbio de apoio
à agricultura familiar, segurança alimentar, formação profissional rural, promoção social e de associativismo.
“O Brasil tem experiência adquirida e similaridade de
clima e de solo, principalmente, com os países africanos.
Podemos oferecer assistência técnica e conhecimentos de
procedimentos na agricultura familiar, que hoje nós domi-

namos muito bem. Quase 80% do público que atendemos é
de pequenos produtores”, declara o presidente da CNA e do
Conselho Deliberativo do SENAR, João Martins. Ele destaca
ainda que uma parceria como essa é via de mão dupla. “Podemos criar uma relação mais estreita entre os produtores
da África e os produtores brasileiros e quem sabe, no futuro,
fazer um bloco só para alimentar melhor e com mais condições o mundo”.

Bahia sedia Fórum sobre Baixa Emissão de Carbono na Pecuária

O município de Itamaraju, no extremo Sul da Bahia, recebeu,
pela primeira vez no estado, o Fórum de Pecuária de Baixa Emissão de Carbono – evento realizado pelo Ministério da Agricultura
(MAPA) com o apoio da FAEB, Sindicato dos Produtores Rurais de
Itamaraju, da Prefeitura do município e do Instituto Interamericano
de Cooperação para Agricultura (IICA).
O vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda, que participou
do evento, afirmou que “a região do Extremo Sul foi escolhida pelo
grande potencial que possui para o desenvolvimento da pecuária,
principalmente por ter os três maiores rebanhos atualmente do Estado da Bahia, nos municípios de Itamaraju, Itanhém e Guaratinga.
Além disso, a pecuária da região é uma das referências no Estado,
no que diz respeito à tecnologia, genética de boa qualidade e inovação tecnológica, o que também tem tudo ver com o evento”.
Esta é a sexta edição nacional do evento e tem o objetivo de
disseminar informações, e inovações tecnológicas de custo acessível para produtores de gado de leite e de corte em sistemas confinados; técnicos; acadêmicos; e agentes financiadores, e ampliar a
discussão em torno do aproveitamento econômico de dejetos na
pecuária nacional.
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Nos primeiros oito meses de 2017, o Brasil
exportou mais soja que em todo o ano passado
Segundo o Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços, em agosto último, o Brasil embarcou 5,95 milhões de toneladas de soja grão. O
volume foi recorde para o mês. A média diária embarcada foi de 258,8 mil toneladas, o que representa uma alta de 56,0% frente ao mesmo período
de 2016. Com isso, o volume exportado no acumulado de 2017 já é recorde, mesmo faltando quatro
meses para o fim do ano.
De janeiro a agosto deste ano o Brasil exportou
56,89 milhões de toneladas de soja, 18,1% mais que
o embarcado em igual período de 2016. No total,
em 2016 foram exportadas 51,58 milhões de toneladas do grão. A boa produção brasileira na safra
2016/2017, preços competitivos e a demanda mundial firme explicam a maior movimentação para
exportação. Com a entrada da safra norte-americana (2017/2018) a expectativa é de que o ritmo
dos embarques brasileiros diminua gradualmente
nos próximos meses.
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Confaz atende CNA e prorroga redução da base de
cálculo de ICMS para insumos

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz)
atendeu a uma solicitação da CNA e prorrogou para 30
de abril de 2019 a redução em 60% da base de cálculo
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) para a saída de insumos agropecuários de
um estado para outro, como fertilizantes, sementes e
defensivos agrícolas. A decisão foi publicada no Diário
Oficial da União. O Convênio ICMS nº 133/17 alterou o
Convênio ICMS nº 100/97, que terminaria no final deste
mês.
A prorrogação foi uma conquista da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) que atuou junto
ao governo federal e às secretarias estaduais. Em agosto,
o presidente da CNA e do Sistema FAEB, João Martins,
enviou um ofício ao ministro Henrique Meirelles (Fazenda)
para informá-lo que em “caso de não renovação, o imposto
será cobrado sobre uma base de cálculo que acarretará
elevação nos custos de produção dos produtores rurais”.
O presidente da CNA ainda informou ao ministro
que toda a contribuição dada pela agropecuária para a
economia brasileira é resultado dos altos investimentos
em tecnologia por meio dos insumos agropecuários. Desta
forma, a decisão de prorrogar o convênio contribuirá para
“manter o crescimento sustentável do setor agropecuário
e, por consequência, da economia brasileira”, concluiu.
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CNA defende sistema tributário moderno para a
agropecuária
Na abertura do Seminário “Agro em Questão – Reforma
Tributária” na sede da CNA, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e do Sistema FAEB,
João Martins, afirmou ser “imprescindível a construção de
um sistema tributário moderno” que permita ao setor do
agro “expressar todo o seu potencial competitivo”.
No evento que lotou o auditório da CNA, João Martins
destacou o papel do setor agropecuário na capacidade
de ajudar o Brasil a melhorar os indicadores econômicos e
sociais. “Além do controle da inflação, em decorrência da
queda nos preços dos alimentos, cabe lembrar que cada
R$ 1 milhão investido no agronegócio gera R$ 3,3 milhões
em produção, abre 49 novos postos de trabalho e gera R$
367 mil em salários. Esses números são a prova inequívoca
da capacidade do setor, que tem plena consciência da sua
responsabilidade com o país”, afirmou Martins.
O evento contou com a participação do ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, do
relator da proposta de reforma tributária no Congresso,
deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), e do economista e
Diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Appy.

Superintendente do SENAR BAHIA visita 10ª Rodada de Negócios de Artesanato na Casa do Comércio
A superintendente do SENAR BAHIA, Carine Magalhães, participou da X Rodada de Negócios de Artesanato da Bahia, na Casa
do Comércio. Junto com o presidente da Fecomércio, Carlos de
Souza Andrade, e outras autoridades, a superintendente visitou
cada estande da exposição, de mais de 80 unidades produtivas
de artesanato baiano, que comercializaram os seus produtos com
lojistas de todo o Brasil.
Nesta edição, o evento que é realizado pelo Sebrae, em parceria com o Sistema FAEB e a Fecomércio, conta com artesãos de
oito destinos turísticos e culturais do estado: Chapada Diamantina, Portal do Sertão, Sertão do São Francisco, Costa do Descobrimento, Costa do Cacau, Costa do Dendê, Costa dos Coqueiros, e
Baía de Todos os Santos e Região Metropolitana de Salvador.
“Firmamos um acordo com Sebrae em agosto deste ano, para apoiar a iniciativa, porque a ação vem valorizar o artesanato genuinamente baiano, ressaltando a peculiaridade do que se produz em cada região. Além disso, o evento oferece
visibilidade aos produtos, que podem ultrapassar as fronteiras regionais, e alcançar novos mercados. É garantia de renda
para muitas famílias do interior do Estado”, afirmou a superintendente do SENAR BAHIA, Carine Magalhães.
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Exportações baianas registram maior resultado dos últimos 23 meses
Em agosto, as exportações baianas atingiram US$ 890,7
milhões, melhor resultado nos últimos 23 meses. As informações foram analisadas pela Superintendência de Estudos
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). É o quarto mês consecutivo de alta nas vendas externas do estado, resultado da
melhora no dinamismo do comercial global, à base de comparação baixa, à recuperação nos preços internacionais das
commodities e a uma boa safra, após um ano de forte seca.
Os números mostram alta nos três grupos de exportação em agosto, sobretudo nas vendas de produtos básicos
(78%), puxadas pela soja, que já acumula no ano volume recorde de embarque para o período: 2,7 milhões de toneladas. Cresceram também as vendas de semimanufaturados (42,7%)
e manufaturados (18,4%). Nesse último grupo, destaque para as vendas de automóveis que cresceram 104%, resultado do
aumento de produção e de uma demanda interna ainda fraca, o que gerou maior excedente exportável. Celulose com crescimento de 66,1%, petroquímicos com +31,4% e minerais com incremento de 148,3% completam os setores responsáveis
pelo bom desempenho das exportações em agosto.
Nos oito primeiros meses do ano, as exportações baianas acumulam US$ 5,2 bilhões, um crescimento de 13,7% em
relação ao mesmo período do ano passado. A melhora recente dos preços ajudou no desempenho positivo, em agosto o
incremento médios dos preços dos produtos exportados chegou a 2,5%, mas a alta das exportações no ano ainda se deve
em grande parte ao aumento do volume embarcado que cresceu 15,6% puxado principalmente pela soja, que terá safra
recorde, automóveis, minerais e derivados de petróleo.

Faculdade CNA recebe prêmio nacional na área de
melhores práticas de gestão
Depois de conquistar o primeiro lugar no prêmio Ser
Humano – etapa Distrito Federal, o projeto do curso de
extensão da Faculdade CNA foi reconhecido nacionalmente, conquistando o primeiro lugar na categoria acadêmica entre todos os vencedores das etapas estaduais.
A premiação é organizada pela Associação Brasileira de
Recursos Humanos e reconhece boas práticas na área
de gestão e desenvolvimento de pessoas no ambiente
de trabalho.
O projeto de Intervenção e Capacitação de Gestores
e Outros Interessados para Atuarem em Organizações
Rurais é de autoria da coordenadora de educação a distância da Faculdade CNA, Dyovanna Depolo. “O grande diferencial é mostrar a necessidade e importância de
gerir pessoas dentro de uma propriedade rural. A gente
não precisa apenas aprender a gerir máquinas, mas também como realizar a gestão de pessoas no setor agropecuário”, reitera Dyovanna.
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Sistema FAEB marca presença no Encontro Baiano de
Laticinistas

O presidente da CNA e do Sistema FAEB, João Martins
da Silva Junior, participou da abertura do 8º Encontro Baiano
dos Laticinistas, em Salvador. O evento é realizado anualmente pelo Sindileite, com o objetivo apoiar e fortalecer a cadeia
produtiva, abordando e discutindo os rumos e perspectivas do
setor, além de proporcionar a troca de experiências entre os
donos de laticínios da Bahia, fornecedores de todo o Brasil,
autoridades do Estado e órgãos afins.
Durante a cerimônia, João Martins ressaltou a importância
de fortalecer a cadeia produtiva do leite na Bahia e no Brasil.
“Vamos à Brasília discutir na Comissão Nacional da Pecuária de
Leite. Uma de nossas bandeiras é transformar o Brasil em um
grande produtor de laticínios, da mesma forma que fizemos
com a cadeia da carne. Hoje temos uma das carnes mais competitivas do mundo”, afirmou.
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fruticultura

bahia passa minas e vira o segundo maior
produtor de frutas do brasil

O

IBGE divulgou os resultados da Produção
Agrícola Municipal 2016 (PAM). Os números foram
apresentados pela primeira vez na Bahia, em evento
realizado na sede do Sistema FAEB. “O evento
acontece aqui com a intenção de ressaltarmos
a importância que a agropecuária da Bahia possui, com
produção que se destaca no cenário nacional”, pontuou o
coordenador de Agropecuária do IBGE, Octávio de Oliveira.
Em 2016, em virtude sobretudo das condições
climáticas, a Bahia perdeu participação no valor total da
produção agrícola nacional, passando de 6,5% para 4,9%,
mas conseguiu se manter como o sétimo estado em valor
da produção, por conta do bom desempenho da fruticultura.
De acordo com os números anunciados pelo
superintendente de Agropecuária do IBGE na Bahia, Luís
Pacheco, a fruticultura manteve o crescimento e impediu que
o Estado perdesse posições no ranking nacional. O Estado
é o segundo principal produtor de frutas do país, com 12,2%
do valor da produção frutícola nacional, atrás apenas de São
Paulo (30,9%).
A Bahia colheu cerca de 1,1 milhão de toneladas de
laranja, superando Minas Gerais (961,2 mil toneladas) e se
tornando o segundo estado produtor de laranjas do país
(com 6,5% do total), atrás de São Paulo, que responde por
74,5% da produção nacional e teve uma safra de 12,8 milhões
de toneladas em 2016.
Rio Real (com 345 mil toneladas) e Inhambupe (com
256 mil toneladas) se mantiveram entre os 20 principais
municípios produtores de laranja, sendo que Rio Real ganhou
uma posição, assumindo a 5a colocação em 2016, em virtude
de um aumento de 6,8% na safra em relação a 2015.
O município de Juazeiro foi destaque em fruticultura.
Subiu duas posições e chegou a sétimo no ranking de valor
de produção de frutas do país, influenciado, principalmente,
pelo aumento de 143,5% no cultivo de manga. As culturas
da banana (1,1 milhão de toneladas), mamão (753,4 mil t) e
maracujá (342,8 mil t) também tiveram bom desempenho.
A safra de grãos não seguiu o bom desempenho da
fruticultura. Foi 27,8% menor e a Bahia deixou de figurar
entre os principais produtores de soja do país. Com recuos
significativos, sobretudo na cultura do algodão, São Desidério
perdeu liderança e caiu dez posições no ranking do valor da
produção agrícola nacional. Ainda assim, a Bahia continua
sendo o segundo principal produtor nacional de algodão
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herbáceo, com uma safra de cerca de 879 mil toneladas em
2016, 25,4% do total nacional, participação um pouco menor
que a verificada em 2015 (29,4%).
Ao lado do algodão, a soja foi umas das culturas com
maiores perdas em 2016 na Bahia. Com uma queda de 27,8%
na produção em relação a 2015, o Estado colheu, no ano
passado, 3,3 milhões de toneladas de soja.
“Os números divulgados hoje são reflexos do cenário de
2015/16, de poucas chuvas, mas hoje a expectativa é outra.
Tivemos chuvas bem distribuídas nesta safra e certamente
teremos aumento significativo, notadamente na produção
de grãos, com perspectivas de safra recorde na região
oeste do Estado. Dois mil e dezessete está sendo um ano
de resultados promissores para a agropecuária da Bahia”,
afirmou o vice-presidente da Federação da Agricultura e
Pecuária da Bahia, Humberto Miranda. Ele disse ainda que
“a Bahia é um país maravilhoso. Digo isso porque temos a
dimensão territorial de um país. Com diversidade de clima e
solo, de biomas, aspectos que fazem da um lugar propício
para o desenvolvimento da fruticultura, por exemplo, com
grande produção na região do Vale do São Francisco,
mas que também vem crescendo na Chapada Diamantina.
Favorecida pelo clima temperado, a produção de uvas e
morangos vem se acentuando na região da Chapada”.
Também participaram do evento, o presidente do IBGE
na Bahia, Artur Ferreira; a superintendente do SENAR
BAHIA, Carine Magalhães; a supervisora da PAM, Larissa
Isaac; representantes da SEAGRI e da SDR; imprensa local;
e convidados.
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João Martins e Roberto Olinto
acompanharam Censo Agro 2017 na Bahia

O

presidente da CNA e do Sistema FAEB, João
Martins da Silva Junior, e o presidente do IBGE,
Roberto Olinto, percorreram, no início deste mês de
outubro, algumas propriedades rurais do Recôncavo
baiano, conversaram com os produtores e viram
de perto o trabalho dos recenseadores do IBGE, na coleta
de informações do Censo Agro 2017. Acompanhados por
comitiva com diretores da FAEB, do SENAR BAHIA e do
IBGE, os presidentes também visitaram o posto de coleta do
IBGE, localizado no município de São Francisco do Conde.
A primeira propriedade visitada pelos presidentes foi
a Fazenda Urupi, do produtor Severino Pinheiro Vidal. A
principal atividade da fazenda, que possui 500 hectares, é
a pecuária. O produtor foi um dos primeiros a participar da
pesquisa no Recôncavo baiano. “É preciso mostrar ao Brasil a
realidade do campo”, declarou Severino. Outra propriedade
visitada foi a Fazenda Santa Zumira. Ela é de propriedade de
Antônio de Freitas Borges, possui 70 hectares e tem o foco
na produção de milho mecanizado. As duas propriedades
estão situadas no município de Santo Amaro da Purificação.
Para o presidente da CNA e do Sistema FAEB, João
Martins, o Censo Agropecuário é muito importante para os
produtores rurais e todo o setor produtivo, “porque é a partir
dele que vamos ter uma base para as renegociações de dívidas
e reivindicações futuras, por exemplo. Através do Censo
vamos conhecer o que produzimos, como e onde. Sem esse
mapeamento, os produtores estão trabalhando às cegas”.
O último recenciamento realizado no Brasil foi há dez anos
o que, segundo Martins, impacta diretamente na produção:
“Não existe planejamento com números defasados. Com o
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novo Censo vai ser possível conhecer a atual realidade do
Brasil rural, e, mais do que isso, ter elementos satisfatórios
para discutir políticas públicas, não só focada nos grandes
e médios produtores, mas, principalmente, na agricultura
familiar que é a maior parte dos produtores rurais do País”.
A Bahia foi escolhida para esta visita por sua importância
regional e nacional, pela diversidade da produção e por
ser o Estado com maior número de estabelecimentos
agropecuários – além de ter a maior área rural do País. O
presidente do IBGE, Roberto Ramos Olinto, ressaltou que
esse Censo dará informações sobre a atividade agropecuária
de cada um dos municípios brasileiros. “Não serão apenas
dados sobre a produção, mas sobre a escolaridade do
produtor, ou se ele usa ou não defensivos agrícolas, por
exemplo. O Censo é um insumo não somente para as
decisões de políticas públicas do governo, mas, também,
para as decisões de investimento do setor privado e para a
área acadêmica. É um grande retrato sobre o que aconteceu
no campo nos últimos dez anos”, enfatizou Olinto.
A coleta de informações do 10º Censo Agropecuário
começou no início de outubro, com levantamento de dados
sobre a produção agropecuária, florestal e aquícola brasileira.
Até fevereiro de 2018, cerca de 19 mil recenseadores
irão visitar em torno de 5,3 milhões de estabelecimentos
agropecuários em todos os municípios brasileiros. A Bahia
é o Estado que terá a maior quantidade de recenseadores
em campo. Os 2.403 recenseadores percorrerão os 760
mil estabelecimentos rurais, cerca de 15% do total do país,
distribuídos pelos 417 municípios.
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Sistema FAEB levou dinâmicas práticas e informações para a Exposição Agropecuária de Itaberaba
A retomada das atividades do Parque de Exposição de Itaberaba, com a realização da 1ª Feira Agropecuária e da Agricultura Familiar, gerou negócios em torno de um milhão de reais, somando as
vendas do leilão e os contratos dos agentes financeiros, renovando
as expectativas e ânimo dos produtores rurais da região.
O Sistema FAEB esteve presente no evento com o estante institucional, conhecido como a Casa do Homem do Campo, onde foram
realizadas dinâmicas práticas, palestras e cursos intensivos de Formação Profissional Rural e a Promoção Social, para os produtores
que passaram pela Feira.
O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais do município,
Alfredo Bezerra, revelou que o sucesso do evento se deu “graças à
parceria firmada com a Prefeitura Municipal, e o Sistema FAEB que levou informação e capacitação para os produtores rurais e
visitantes do Parque de Exposições durante a feira”.

Senar Bahia capacita produtores de leite da região da Bacia do Jacuípe
O SENAR BAHIA, em parceira com o Sebrae, está desenvolvendo ações do Programa de Desenvolvimento Regional, que faz parte
do Viver Bem no Semiárido, visando fortalecer a cadeia produtiva
do leite, através da aproximação dos laticínios com os produtores
rurais da região de Riachão do Jacuípe, reunindo oferta e demanda
pelo leite e seus derivados.
Inicialmente foram realizados diagnósticos em agroindústrias
do segmento na região, para avaliar os principais entraves e dificuldades desde a coleta até a distribuição dos produtos lácteos.
Foram construídas parcerias, pautadas no modelo de atuação que
beneficiaria as partes envolvidas, estimulando a importante bacia
leiteira da região da Bacia do Jacuípe, em um evento com participação de laticínios, do Sindicato dos Produtores Rurais e de
produtores de leite do município e região.

Regiões Oeste e Sudoeste do estado recebem novas turmas do ABC Cerrado
Novas turmas do ABC Cerrado foram iniciadas nos municípios de Paratinga, Brejolândia e Urandi. Os produtores começaram a ser capacitados em “Recuperação de Pastagens
Degradadas – RPD”. As capacitações acontecem por meio de
trocas de conhecimento entre os instrutores e os produtores
rurais, seguindo a metodologia do SENAR: Aprender a fazer,
fazendo.
Durante as capacitações os produtores aprendem novas
tecnologias para a recuperação de pastagens degradadas,
bem como princípios básicos como coleta de solo para análise, correção do solo e utilização correta das forrageiras presentes. “As turmas contam com participação expressiva de
produtores e a tecnologia vem sendo bem difundida em toda
a região”, afirmou o coordenador de Programas do SENAR BAHIA, Gabriel Menezes.
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Curso do Senar Bahia incentiva produção de banana em Belmonte
Agricultores familiares da região de Belmonte foram capacitados no curso de cultivo de banana do SENAR BAHIA, em um
treinamento oferecido em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais do município e a Secretaria Municipal de Agricultura
e Pesca local.
Com duração de 40 horas/aula, o curso ensinou aos participantes desde a escolha do local para plantio, realização da análise de solo, condições climáticas, até as exigências da cultura da
banana.
Durante o treinamento a turma aprendeu a identificar quais
são as melhores mudas e a tratá-las antes e durante o plantio, o
espaçamento correto e os tratos culturais. Após a implantação da cultura no campo, o produtor precisa fazer também o controle
de pragas e doenças, buscando soluções para manter o bananal produtivo. O aluno Edson Batista revelou que o curso foi muito
interessante: “Aprendemos muito sobre como cuidar do bananal, o manejo correto, a hora certa de cortar o umbigo e as técnicas
para cortar as raízes da muda sem ferir as folhas”, revelou Edson.

Produtores do Pro-Senar Preparatório de Boa Nova participam de primeira aula prática
O SENAR BAHIA deu início a mais uma turma do programa
Negócio Certo Rural – NCR, desta vez no município de Jequié,
com produtores rurais da Comunidade de Morro Verde. Com
duração de dois meses e meio, a capacitação busca desenvolver aptidões de empreendedorismo e gerencial dos produtores, fazendo com que eles encarem suas propriedades como
negócios, e as tornem lucrativas e sustentáveis. Após o término
do NCR, os produtores serão inseridos no Programa Pro-Senar
Maracujá, curso que oferece formação profissional com duração de um ano, e assistência técnica e gerencial aos participantes.
A turma participou de cerimônia de abertura na comunidade de Morro Verde, organizada pelo Sindicato dos Produtores
Rurais do município, parceiro da ação. Durante o treinamento o instrutor do SENAR BAHIA, Júlio Carqueja, falou sobre características e importância da cadeia produtiva do maracujá no Estado.

Técnicos de campo do Senar recebem treinamento da nova ferramenta de Assistência Técnica em Serrinha
Técnicos de campo do Pro-Senar dos municípios de Riachão
do Jacuípe, Valente e Conceição do Coité, participaram do treinamento para operar o novo Sistema de Assistência Técnica e
Gerencial do SENAR – SISATEG. A região, inserida no Programa
Desenvolvimento Regional possui até o momento duzentas propriedades assistidas, e cada uma recebe a visita mensal de um
técnico do SENAR BAHIA.
A nova ferramenta irá facilitar a geração de relatórios de indicadores, que são importantes para o desenvolvimento da atividade agropecuária, além disso, também trará melhorias na qualidade da assistência técnica, pois terá uma base de dados online e off-line, que facilitará seu uso mesmo quando os técnicos não
tenham sinal de internet.
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Produtores de Itapetinga aprendem na prática técnicas de cultivo de hortaliças
Produtores do município de Itapetinga, sudoeste baiano, participaram da aula prática do segundo módulo do programa Pro-Senar
Preparatório de Horticultura. A capacitação aconteceu na Associação dos Horticultores de Itapetinga, na Fazenda Astrolinda, e foram
abordadas técnicas de uso e preparo corretos do solo.
A turma é formada por vinte produtores, que já desenvolvem a
atividade na região e tem a horticultura como importante fonte de
renda. O objetivo do programa é profissionalizar os produtores na
atividade, visando o aumento da produção, a melhoria na qualidade
das hortaliças, bem como incremento na renda das famílias do meio
rural.

Palestras e capacitações marcaram a ação do Sistema FAEB na 42ª ExpoFeira
O Sistema FAEB marcou presença na 42ª edição da Exposição Agropecuária de Feira de Santana. Uma das maiores exposições do Nordeste, a ExpoFeira conseguiu superar o volume
de negócios, em relação a 2016. Os produtores rurais e técnicos
que passaram pelo Parque de Exposições João Martins da Silva
puderam conhecer as ações realizadas pelo Sistema em todo o
Estado.
O estande institucional também abrigou as capacitações e
palestras sobre temas como Culinária de Derivados da Mandioca
e Oportunidades de Negócios e Inovação no Campo. As inovações que serão implantadas no programa Viver Bem no Semiárido também foram discutidas durante a feira, em reunião entre os técnicos do Senar Bahia e do SEBRAE.

Produtores do Pro-Senar Preparatório de Boa Nova participam de primeira aula prática
Produtores do município de Boa Nova deram início ao
Pro-Senar Preparatório Caprino e Ovino, e já colocaram a
mão na massa. Eles participaram da primeira aula prática
de produção e armazenamento de alimento para os animais
(forragens). “O objetivo é fazer com que a propriedade tenha
uma reserva estratégica de alimento, para que, mesmo em
períodos de poucas chuvas, ela se mantenha produtiva, sem
faltar comida para o rebanho”, afirmou o coordenador de Programas do SENAR BAHIA, Felipe Cabral.
O curso é realizado pelo SENAR BAHIA, com a parceria
do Sindicato dos Produtores Rurais de Jequié. Durante a aula,
os vinte produtores aprenderam a fazer o planejamento da
reserva estratégica e o armazenamento da forragem na forma
de feno, silagem, bem como a formação de palmal.
O Pro-Senar Preparatório é um programa que possui quatro módulos de Formação Profissional Rural (FPR) específicos para
cada cadeia produtiva, e, no caso desta ação, voltado para a caprinovinocultura. Ao final do curso é realizada uma instrutoria de
validação de campo de duas horas por propriedade.
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Centro de Capacitação Regional de Gandu recebe treinamento de metodologia para novos instrutores do Senar
O SENAR BAHIA realizou no Centro de Treinamento Regional de Gandu, o Treinamento de Metodologia para Novos
Instrutores – TMI, direcionado para os profissionais que pretendem realizar instrutoria no SENAR.
O curso é ministrado por um profissional do SENAR Nacional, e acompanhado pelo supervisor do SENAR BAHIA, e
tem como objetivo orientar sobre a metodologia que o SENAR
utiliza na realização dos seus cursos com apresentação das
normas, diretrizes, e todas as ferramentas para elaboração do
Plano Instrucional e da metodologia do “Aprender a fazer Fazendo”.
Ao final do treinamento é criada uma lista com todos os
participantes do treinamento, contendo contatos, área de atuação, indicação e cidade onde residem. Além disso, a pasta também possui a avaliação realizada pelo SENAR e o currículo de
cada participante, que ficará disponível para consulta dos colaboradores da instituição.

Senar Bahia inicia duas novas turmas de NCR no município de Brejolândia
Duas turmas de programa Negócio Certo Rural - NCR começaram as capacitações em Brejolândia, município localizado no
oeste do Estado. No total, trinta produtores estão sendo capacitados, divididos em duas turmas. Os participantes estão envolvidos na cadeia produtiva do leite e têm grande contribuição na
produção da região.
O NCR propõe ensinar ao produtor ideias sobre o empreendedorismo, bem como noções relacionadas à atividade rural,
que muitas vezes é exercida sem conhecimento aplicado voltado para o lado empresarial. Além de instrutores qualificados, o
SENAR BAHIA oferece todo o material didático para que o produtor possa entender sobre o negócio rural, de maneira clara e
objetiva.

Mutirão do Senar Bahia leva saúde e cidadania para município de Jequié
O SENAR BAHIA, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Jequié, e a Prefeitura do município, através das
Secretarias de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, realizou o mutirão de saúde no distrito de Itaibó, com o objetivo
de promover o acesso aos diversos serviços para homens e mulheres do campo.
Durante todo o dia foram oferecidas consultas médicas com
clínico geral, odontólogos e urologistas, além de exames Papanicolaou, aferição de pressão arterial, glicemia, palestras de
orientação e educação à saúde do homem e da mulher, toque
retal, testes rápidos para HIV e sífilis, vacinação, cartão SUS, cortes de cabelo com a equipe da Central de Cursos da Secretaria
de Desenvolvimento Social, equipes do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), além da distribuição de medicamentos, entre outras ações. Fonte: Secretaria de Comunicação de Jequié (Adaptado)
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Senar Bahia inicia mais uma turma do Negócio Certo Rural no município de Ibirapuã
O SENAR BAHIA iniciou mais uma turma do programa Negócio Certo Rural, no município de Ibirapuã, localizado no sul do
estado, onde os produtores receberão noções de empreendedorismo e gestão para aplicação em suas propriedades, durante a
execução da nova turma do Pro-Senar. O NCR tem como objetivo capacitar o produtor para obter maiores lucros com a atividade realizada na propriedade rural e implementar planejamento e
a correta administração da sua empresa rural.
Já o Pro-Senar conta com uma equipe técnica composta de
engenheiros agrônomos e técnicos de campo, que realizam assistência técnica e gerencial, com objetivo de melhorar a produtividade e a rentabilidade do produtor, visando o fortalecimento
da cadeia produtiva, além de promover o desenvolvimento econômico e social das famílias do campo.

Produtores de leite do município de Pé de Serra participam de módulo de FPR do Pro-Senar
Produtores do município de Pé de Serra, localizado na
região Sisaleira do estado, inseridos no programa Pro-Senar leite participaram do módulo de aplicação de defensivos agrícolas de Formação Profissional Rural. Por meio
do FPR, são apresentadas aos produtores técnicas como
o preparo adequado do solo; produção de alimentos para
o manejo nutricional dos rebanhos; controle sanitário e
reprodutivo; e a implantação de novas tecnologias nas
propriedades.
O programa tem duração de dois anos, conta com uma
equipe técnica de agrônomos, veterinários e zootecnistas,
e visa a melhoria da produtividade e da rentabilidade dos
produtores, para fortalecer a cadeia produtiva no estado, promovendo o desenvolvimento econômico e social das famílias do
campo.

Apicultores de Paratinga estão recebendo capacitações do Pro-Senar
Uma turma do Pro-Senar Preparatório de Apicultura está sendo capacitada no Oeste Baiano. Os produtores do município de
Paratinga que estão sendo capacitados, vêm ganhando destaque
na produção de mel e outros produtos oriundos da apicultura.
Os produtores estão bastante participativos, pois estão percebendo que as práticas aprendidas irão aumentar a produção
de forma exponencial, principalmente na época seca, na qual as
abelhas também sentem dificuldade de buscar alimentação na
florada e consequentemente diminuem a sua produção de mel e
derivados.
Na capacitação que receberam no mês de setembro, foi trabalhado o tema de “Povoamento do apiário e desenvolvimento
dos apiários”, onde foi abordado principalmente o desenvolvimento dos apiários com o fornecimento de alimentação proteica e energética, que além de fortalecer os enxames, irão aumentar
também a sua população. Além disso, os produtores também aprenderam sobre o manejo e organização das colmeias.
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