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A edição deste mês de setembro destaca o bom desempenho
da agropecuária baiana, neste segundo trimestre de 2017, com
crescimento 33%. Os dados do Agro baiano são animadores e
com esse número a Bahia cresceu 1,9%, na comparação com o
primeiro trimestre de 2017.
E as boas notícias não param por aí. Tivemos ainda safra
recorde de soja no oeste do Estado e saldo positivo na criação
de postos de trabalho.
Para fortalecer ainda mais o Agro baiano, o SENAR BAHIA
forma e qualifica a mão de obra do campo. Mais 130 jovens do
meio rural iniciaram o Curso de Técnico em Agronegócio do
SENAR, nos polos de Luís Eduardo Magalhães e Gandu.
A irrigação também é pauta nesta edição. O presidente da
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do
Sistema FAEB, João Martins da Silva Junior, e representantes de
entidades voltadas ao segmento pedem mudanças imediatas
na condução da agricultura irrigada do país. Outras ações em
defesa do Agro como pedido de redução da taxa de importação
de etanol e prorrogação do Convênio ICMS 100/1997 ganham
destaque nesta edição.
Trazemos também mais uma história de sucesso resultado
das capacitações oferecidas pelo SENAR BAHIA. O jovem Felipe
dos Santos de Andrade, do município de Itororó, participante
do Pro-Senar Leite conta como o programa está ajudando a
repensar o seu futuro e garantir uma nova renda para família. Aos
23 anos, ele mudou de ideia depois de participar do programa e
não quer mais deixar o campo.
Destacamos o encontro dos superintendentes regionais
do SENAR, que aconteceu no Estado de Goiás, e contou com
a participação da superintendente do SENAR BAHIA, Carine
Magalhães. Mostramos também outro encontro importante, esse
realizado em Salvador pelo Jornal Tribuna da Bahia: a 5ª edição
ENECOB. O evento contou com palestra de abertura realizada
pelo vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda.
Esta edição traz ainda uma novidade importante que vai
potencializar os serviços de assistência técnica oferecidos pelo
Pro-Senar. A SISATEeG é um novo software, desenvolvido pelo
SENAR, para melhorar a coleta de informações nas propriedades
assistidas e a tomada de decisões pelos produtores.
Aqui você tem um resumo das notícias do Agro pelo Brasil
e fica por dentro das ações do Sistema FAEB em defesa do
produtor rural do nosso Estado.
Boa leitura!
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P ROD U TOR

CNA e Entidades do Agro pedem
mudança no comando da política de
irrigação

A

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) e mais oito entidades do setor pediram a
transferência do comando da Política Nacional de
Irrigação para o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA) durante o “Seminário
Irrigação no Brasil: Uma nova Gestão”.
Em um documento denominado “Carta Aberta dos
Irrigantes”, a CNA e as entidades propõem a mudança
imediata na condução da agricultura irrigada do país,
atualmente sob a responsabilidade do Ministério da
Integração Nacional, “cujas atividades são direcionadas a
obras de infraestrutura”.
Recentemente, o Ministério extinguiu a Secretaria
Nacional de Irrigação (SENIR) “deixando a atividade sem
comando e direcionamento”. “A condução da política
de agricultura irrigada no Brasil enfrenta um quadro de
abandono por parte do governo federal”, diz o texto da carta.
Na abertura do Seminário, o presidente da CNA, João
Martins, afirmou que a instituição vai trabalhar para transferir
ao MAPA a Política Nacional de irrigação. “É urgente alterar
o modelo institucional em vigor passando o controle para o
Ministério da Agricultura”.
O documento destaca que o MAPA é o órgão adequado
para executar as demandas da agricultura irrigante. “O
fortalecimento da Política Nacional de Irrigação levará
à expansão da área irrigada, verticalizando a produção
agropecuária, gerando empregos, reduzindo o risco climático
e promovendo o uso eficiente dos recursos naturais”.
A “Carta Aberta dos Irrigantes” foi entregue aos
deputados Tereza Cristina (PSB/MS) e Guilherme Coelho
(PSDB/PE), representantes da Frente Parlamentar da
Agropecuária na Câmara. “Esse é um tema sensível.
Precisamos avançar na adoção de uma política de irrigação
que atenda aos interesses do produtor”, disse a deputada.
Além da CNA, as seguintes entidades assinam o
documento: Câmara Temática de Agricultura Sustentável
e Irrigação do MAPA; Associação Brasileira de Irrigação
e Drenagem; Associação Brasileira de Plantio Direto e
Irrigação; Associação do Sudoeste Paulista de Irrigação e
Plantio na Palha; Associação dos Agricultores e Irrigantes
da Bahia; Associação dos Irrigantes do Estado de Goiás;
Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste
de Minas Gerais; e o Sindicato dos Produtores Rurais de Luis
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Eduardo Magalhães.
Seminário – Promovido pela CNA, o evento foi dividido
em dois painéis sobre Agricultura irrigada: a Ótica do Setor
Produtivo e a Integração das Políticas Públicas do Setor
Água. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado do Amazonas (FAEA) e da Comissão Nacional
de Meio Ambiente da CNA, Muni Lourenço, participou dos
debates.
O presidente da Câmara Setorial de Equipamentos de
Irrigação da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas
e Equipamentos (Abimaq), Marcus Tessler, conduziu a
primeira discussão e afirmou que não há outro país no
mundo com a capacidade e condição que o Brasil tem para
expandir a agricultura irrigada. “Hoje são quase 6 milhões de
hectares de área irrigada, mas temos potencial para alcançar
60 milhões”.
Já o representante da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado da Bahia (FAEB) no Conselho Estadual
de Recursos Hídricos, Evilásio Fraga, explicou que a irrigação
é uma ferramenta de trabalho que o produtor rural utiliza
para otimizar a atividade. “Ela é a combinação de água, solo
e planta. É uma tecnologia de apoio ao desenvolvimento do
setor”.
Também participaram do painel os representantes da
Associação dos Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais
(IRRIGANOR), Adson Ribeiro e Ana Maraia Soares Valentini.
Assessoria de Comunicação CNA
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CURSO TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO DO SENAR .I
EDUARDO MAGALHÃES e DE gandU

D

epois de encarar uma concorrência de mais de oito
pessoas por vaga, os 110 candidatos aprovados na
última seleção do Curso Técnico em Agronegócio do
SENAR, dos polos de Luís Eduardo Magalhães (LEM)
e de Gandu, participaram de aulas inaugurais, nos
centros de Capacitação Regional do SENAR BAHIA de cada
município. A turma de LEM é formada por 80 alunos e a de
Gandu composta por 30. “Os alunos têm a oportunidade
de adquirir conhecimento de ponta, em uma instituição
qualificada e séria, com diploma de nível técnico reconhecido
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pelo Ministério da Educação (MEC) e registrado pelos
Conselhos Regionais de Engenharia (CREAs)”, ressaltou a
superintendente do SENAR BAHIA, Carine Magalhães.
Hideyoshi Miyamoto é natural de Tapiramutá, mas mora
em LEM desde 2010. Ele concluiu agronomia no ano passado
e viu no curso técnico uma oportunidade de aprimorar seus
conhecimentos na área do agronegócio. “Vou me dedicar
para desenvolver meus conhecimentos, aprendendo mais
sobre o mercado do agronegócio para ampliar minhas
possibilidades profissionais”, explicou o novo aluno.
A estudante de direito Bárbara Soares Vieira é de Minas
Gerais, mas mora em Luís Eduardo. Ela afirmou que o curso
técnico abre uma nova porta para o seu futuro. “Vejo no curso
técnico em agronegócio uma oportunidade de ampliar os
horizontes da minha carreira profissional, porque é uma área
com perspectiva enorme de crescimento, principalmente aqui
na região, que precisa tanto de profissionais capacitados”,
afirmou a estudante.
As turmas são formadas por perfis variados de
profissionais e idades. Milton de Almeida Queiroz é de Luís
Eduardo Magalhães, do polo de LEM, atua como professor
universitário na região, e viu no curso técnico a possibilidade
de atualizar seus conhecimentos. “O curso me chamou muita
atenção pelas ferramentas utilizadas e, principalmente,
por ser da modalidade à distância. Posso gerenciar o meu
tempo de estudos e conciliar com as outras atividades que
já realizo”, disse.

www.

s ist e m a fa e b.o r g.br

Info r mat i vo

s i st e m a

fa e b

R .INICIAM AS AULAS NOS POLOS DE LUÍS
Com 1.230 horas/aula, o curso alia a teoria
à prática, disponibilizando 80% das aulas à
distância e garantindo a experiência prática
em aulas presenciais nos polos da rede ou
no campo, realizadas, geralmente, a cada
quinzena. O currículo é estruturado de modo
que, ao concluírem o curso, os alunos estejam
prontos para atuar nos diferentes segmentos
e cadeias produtivas do agronegócio seja
na fazenda, em uma empresa, ou realizando
pesquisas e assistência técnica.

Gandu
João Neto Quaresma de Oliveira é um dos calouros do
curso técnico em Gandu. Ele é filho de produtor e apesar de
ter uma formação acadêmica fora da área rural está disposto
a viver esse novo desafio. “Trabalhava numa empresa do
ramo petrolífero e, em 2013, recebi uma proposta para
voltar à minha terra natal, e trabalhar na Secretaria da
Agricultura de Tancredo Neves. Como a vida é feita de
desafios, precisamos ter coragem para mudar e seguir
outros rumos, para não ficarmos estagnados. Também fui
atraído pela possibilidade de voltar pra perto de minha mãe
e dar uma melhor qualidade de vida para meus filhos. Quero
me profissionalizar no segmento agropecuário e tenho a
oportunidade de fazer isso numa instituição de qualidade.
Vou ajudar o produtor rural a permanecer no campo,
produzindo e fazendo da agropecuária esse segmento que
mais cresce no Brasil” declarou João Neto.
Emerson Moreira Deiró, também da turma de Gandu,
é de Salvador, mas revelou que foi atraído pela pujança
do agronegócio. “É o setor que comanda o PIB no país e
no estado, um celeiro de oportunidades. Por isso, minha
expectativa é sair do curso com conhecimento aprofundado,
principalmente pela qualidade dos cursos do SENAR. Eu
conheço alguns produtores que participaram dos programas
da instituição e deram muito certo. Eu trabalhei na região de
Nova Canaã e vi produtores que após realizar as capacitações
triplicaram a quantidade de leite produzida, isso por conta
do uso das tecnologias aprendidas com o SENAR. Vai ser
muito valioso fazer parte disso”, finalizou.
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AGRO MAIS FORTE
AgropeCuáriA CresCe 33% e gArANte pib
positivo A bAHiA

A

Federação da agricultura e Pecuária do estada
da Bahia (FaeB) recebeu com muito entusiasmo
os dados divulgados pela Superintendência de
estudos econômicos e Sociais da Bahia (Sei). assim
como aconteceu no primeiro trimestre deste ano,
a agropecuária foi o setor que mais cresceu no segundo
trimestre de 2017 e garantiu que o estado mantivesse o
crescimento no ano. “o Sistema FaeB vem acompanhando
atentamente o setor agro, além de atuar intensamente
ao lado dos produtores rurais, seja na defesa de seus
direitos e interesses, ou na capacitação de mão de obra,
levando assistência técnica gratuitamente para milhares de
produtores rurais da Bahia. o resultado disso é um setor
que continua produzindo, gerando emprego e ajudando
a alavancar a economia baiana”, ressaltou o presidente da
Confederação da agricultura e Pecuária do Brasil (CNa) e
do Sistema FaeB, João Martins.
os dados do setor agro são animadores. o crescimento
foi de 33%. Com esse número, a Bahia cresceu 1,9%, na
comparação com o primeiro trimestre de 2017. Segundo a Sei,
“essa expansão (do agro) é resultado do bom desempenho
em culturas tradicionais e que tem grande peso na atividade
econômica baiana no período, a exemplo do café, com
expansão de 50% na produção, da soja (60%), feijão (66%)
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e algodão (2%)”
o presidente João Martins sinaliza que: “Há alguns anos
o setor agropecuário vem se destacando na Bahia e no
Brasil com mais competitividade e rentabilidade, usando
tecnologia de ponta, mão de obra qualificada, e, claro, atenta
aos assuntos ligados à sustentabilidade e temos potencial
para crescer muito mais”.
Segundo estudo da Sei, a indústria apresentou nova
queda, com retração de - 6,7%. Já o setor de serviços
registrou expansão de 0,5% no segundo trimestre. Comércio
(1,2%), atividades imobiliárias (1,3%) e transportes (1,0%)
foram os segmentos que mais impulsionaram positivamente
o setor. Já a administração pública (-0,2%) contribuiu de
forma negativa para o valor adicionado do setor.
Estudo Anterior - No primeiro trimestre de 2017, segundo
a Superintendência de estudos econômicos e Sociais da
Bahia, a agropecuária cresceu 30% e a Bahia 0,3%.
Brasil - No país, a agropecuária foi único setor produtivo
que apresentou números positivos no segundo trimestre do
ano. o setor cresceu 14,9%. a indústria recuou 2,1% e serviços
-0,3%. os dados indicaram que houve expansão de 0,2% do
PiB brasileiro na comparação com o primeiro trimestre de
2017 e 0,3% na comparação com o segundo trimestre de
2016.
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ALI N H A M E N TO

Senar realiza Encontro Nacional de
Superintendentes

O

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)
reuniu
26
superintendentes
regionais
para
alinhamento das ações desenvolvidas em todo o
Brasil e para repensar o papel da entidade, diante
das mudanças legais e políticas que acontecem no
País. O encontro de dois dias aconteceu em uma fazenda, de
Alexânia (GO), a menos de 100 km de Brasília.
“As instituições brasileiras estão muito fragilizadas
e o nosso Sistema tem demonstrado força, seja pela
característica das nossas lideranças, seja pela contribuição
da agropecuária à economia. Todas essas incertezas políticas
e reformas nos fazem repensar o futuro” destacou Daniel
Carrara, Secretário Executivo do SENAR, que coordenou o
encontro.
Para estimular os gestores na busca de novos
caminhos e atender ainda melhor o produtor rural foram
realizadas dinâmicas e apresentadas iniciativas inovadoras
de Regionais, além de muita conversa sobre as ações do
SENAR nos Estados.
Durante o encontro foi destacada a parceria do SENAR
com o Ministério da Educação para a realização do curso
Técnico em Agronegócio, que conta com uma rede de 98
polos de apoio presencial, em 24 estados. “Já contabilizamos
63.095 candidatos inscritos, desde o lançamento, para
as mais de 11 mil vagas ofertadas”, informou o chefe do
Departamento de Inovação e Conhecimento (DIC), Luís
Tadeu Santos.
A participação dos sindicatos foi colocada como
fundamental para a expansão da rede. “Os sindicatos
precisam ser nossos parceiros, ajudar desde a mobilização
dos jovens, para garantir inscrições daqueles que tem
identidade com o campo, até a busca de propriedades
e agroindústrias para as aulas práticas,” ressaltou Daniel

Carrara.
No encontro também se falou sobre a Assistência
Técnica do SENAR, que hoje atende a mais de 60 mil
propriedades. Na Bahia, são 2.340 propriedades e em 9
cadeias produtivas, com destaque para bovinocultura de
leite, cacau e caprinocultura, contou a superintendente
Carine Magalhães. Ela mostrou aos colegas os resultados
em algumas propriedades do semiárido baiano. No estado,
a ATeG faz parte do programa Pro-Senar. Para receber
assistência técnica, o produtor precisa fazer cursos de
formação profissional.

“Isso traz uma mudança na vida do produtor. Mudança
comportamental, de atitude, de renda e produção. São ações
do SENAR nas quais mais se consegue agregar os produtos,
nossas ofertas e visualizar toda a mudança. É a grande
mudança transformadora do campo hoje”, comemorou
Carine.
O evento também foi espaço para inovação. Duas
regionais apresentaram projetos que estão desenvolvendo.
O superintendente do SENAR Goiás, Antônio Carlos de
Souza Lima Neto, mostrou o Desafio Agro Startup, iniciativa
para fortalecer o ambiente tecnológico dentro do setor
agropecuário. “Queremos envolver os jovens num contexto
de novas ideias, de pensamento de soluções tecnológicas
e, acima de tudo, de oportunidades de criação de negócios
que possam ser utilizados pelos produtores rurais” explicou.
O Agri Hub, do SENAR Mato Grosso, é uma rede
de inovação em agricultura e pecuária, que identifica as
necessidades dos produtores e os conecta a startups,
mentores, empresas, pesquisadores e investidores para que
encontrem soluções e as levem aos produtores.
Assessoria de Comunicação da CNA
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“O Pro-Senar nos abriu os olhos e está mudando a realidade
dos produtores da região. Nos ensinou a transformar nossa
fazenda num negócio rentável”.
É dessa maneira que o jovem Felipe dos Santos de Andrade, de 23 anos, fala
sobre sua experiência com o Pro-Senar Leite. Após participar do programa, ele
se sentiu preparado para assumir a gestão da propriedade da família, a Fazenda
São João, que antes era de responsabilidade do seu pai, o comerciante Pascoal
Nery de Andrade.

A Fazenda e os primeiros passos
A fazenda ﬁca localizada em Itororó, município do sudoeste baiano, que possui forte vocação para o
desenvolvimento da bovinocultura de leite e de corte. São 140 hectares de terras, que estavam sendo utilizados de
forma incorreta. O rebanho era criado solto na fazenda, não tinha produção ou reserva de alimento. Essa foi a
primeira constatação de Felipe, logo quando iniciou a capacitação. O foco da fazenda é a produção leiteira, mas
também possui gado corte.

Mais conhecimento
Antes do Pro-Senar eram produzidos, por dia, de 80 a 100 litros de leite e realizada apenas uma ordenha.
Atualmente essa quantidade saltou para 200 litros de leite e acontecem duas ordenhas diariamente. A
produtividade mais que dobrou e hoje o objetivo é aumentar o rebanho. A propriedade, que antes não tinha
reserva de alimento, hoje possui quase um hectare destinado à produção de capim de qualidade.

Mais inovação
O jovem produtor também já está inserido no FIV. O programa de Fertilização in Vitro (FIV) é fruto da
parceira do SENAR BAHIA com o SEBRAE e visa o melhoramento genético do rebanho. Até o ﬁnal deste ano,
Felipe terá algumas de suas matrizes inseminadas com embriões de genética superior, o que vai melhorar a
qualidade dos animais.
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“O Pro-Senar renovou a esperança de muitos produtores da região,
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que não acreditavam mais que poderiam viver da pecuária.
O programa nos abriu as portas para o conhecimento. Os instrutores se
preocuparam em nos ensinar os mínimos detalhes e, para mim, um dos grandes
ap
aprendizados
foi produzir um alimento de qualidade para o rebanho na minha própria fazenda. Antes
eu tinha que comprar a ração, e por ter o custo alto, não dava a quantidade que o animal precisava. Hoje
sei calcular a quantidade ideal de ingredientes, preparo uma ração proteica e consigo alimentar meu
rebanho corretamente, gastando bem menos que antes. A fazenda se transformou numa nova fonte de
renda para a família - e passo tudo que aprendo para meu pai. Produzo capim de qualidade, do tipo
Napier, e tenho reserva de alimento, que pode ser utilizado na produção de silagem ou no fornecimento
diretamente no cocho. Eu não entendia a importância de manter uma reserva estratégica. Antes os
animais eram criados soltos na fazenda e o manejo feito de forma errada. Hoje tenho uma propriedade
organizada e planejada, com divisão das pastagens em piquetes para melhor controle da utilização da
pastagem. Minha meta agora é aumentar o rebanho e alcançar a produção de 300 litros de leite/dia.
Antes do Pro-Senar eu pensava fazer faculdade de nutrição, mas hoje tenho vontade de aprender mais
sobre agropecuária, e quero optar entre medicina veterinária ou agronomia”.
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RESERVA ESTRATÉGICA DE ALIMENTO

PRODUÇÃO DE CAPIM NAPIER

ORIENTAÇÃO TÉCNICA - SENAR
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C U RTA S
Presidente da CNA defende política diferenciada para o Nordeste no Agropec Semiárido 2017
Ao discursar na abertura do Agropec Semiárido 2017, o
presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) e do Sistema FAEB, João Martins, foi aplaudido pelas 2.000 pessoas presentes ao defender uma política
pública diferenciada para o Nordeste. Martins lembrou que o
Nordeste é diferenciado por causa das condições climáticas
e o produtor rural precisa de suporte para mostrar como a
região é “viável e economicamente sustentável. O Sistema
CNA não vai deixar de lutar por uma política diferenciada
para o Nordeste”.
O Agropec Semiárido 2017 aconteceu em Parnamirim,
no Rio Grande do Norte, e foi realizado pela CNA, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE) e pelas Federações de agricultura e pecuária do

Nordeste. “Os produtores rurais são a razão deste evento.
O primeiro ocorreu na Bahia, dois anos atrás, e daqui a dois
anos faremos outro em Pernambuco para comprovar que
esse evento veio para ficar”, afirmou Martins.

Safra baiana bate recorde e impulsiona indústria do
Oeste da Bahia

Agronegócio garante saldo positivo em criação de postos
de trabalho na Bahia em 2017

A soja plantada em mais de 1,5 milhão de hectares no
Oeste da Bahia volta a se destacar, e o impacto das boas
notícias no campo não se restringiu ao mercado agrícola.
Como aproximadamente 40% da produção é para o esmagamento e fabricação de óleo de soja por multinacionais
que atuam na região, o impacto na área industrial de produção de alimentos já foi sentido, com aumento de 5,7%
nesse segmento.
A alta na safra de 2017 em relação a 2016 foi de 62,8%,
com produção de 5,2 milhões de toneladas de grãos – a
melhor desde os anos 90, início do plantio da cultura na região, onde a saca de 60 quilos custa, em média, R$ 56,60. O
setor de produção de alimentos teve o melhor desempenho
industrial do mês de junho na Bahia.
A soja baiana corresponde a 4,8% da produção nacional
e a 58% da produção do Nordeste. O maior comprador é a
China, responsável por adquirir 60% do produto. No mês de
julho, segundo levantamento da SEI, impulsionadas pelo volume embarcado de soja e derivados (439,8 mil toneladas,
o maior desde 2015), as exportações baianas fecharam em
US$ 684,7 milhões, com incremento de 26% em relação a
julho de 2016 e de 8,7% em relação a junho último.
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A geração de vagas no mercado de trabalho dá sinais
de recuperação na Bahia puxada mais uma vez pelo agro.
De acordo com pesquisas divulgadas pelo Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – o saldo positivo entre contratações e demissões no Estado, no mês de
julho, foi de 847 vagas de emprego, o que contribui para o
bom resultado do ano até agora. De janeiro a julho foram
343.279 admissões e 336.001 admissões. O saldo positivo,
de 7.278 vagas, contou com a força do agronegócio. O setor
foi responsável pela abertura de 6.746 postos de trabalho
no acumulado do ano. Já o setor do Comércio teve queda
de 6.911 vagas.
Apesar dos números mostrarem saldo negativo para o
agro no mês de julho, de 1.057 postos, municípios com a
economia fortemente ligada à atividade agrícola foram os
que apresentaram os melhores resultados, como foram os
casos de Juazeiro (saldo positivo de 573 postos de trabalho) e Casa Nova (437).
O bom desempenho do agronegócio acompanha os resultados positivos do setor com estimativas de safras recordes. Para a safra 2016/2017 de grãos, por exemplo, segundo
o levantamento da CONAB, a estimativa é de crescimento
de mais de 50% em relação à anterior.
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Atuação do Sistema FAEB na Bahia ganha destaque na
abertura do Enecob

aliar informações com qualidade e profundidade, permitindo que elas cheguem aos leitores de forma clara e concisa,
foi um dos principais motivos que levaram à 5ª edição do enecob – encontro Nacional de editores, Colunistas, repórteres
e Blogueiros, realizado, em Salvador. Na palestra de abertura feita pelo vice-presidente da Federação da agricultura e
Pecuária do estado da Bahia (FaeB), Humberto de oliveira
Miranda, foi apresentado o panorama do atual cenário agropecuário do estado e suas perspectivas. Na exposição feita
aos jornalistas, o vice-presidente falou do fortalecimento do
setor agropecuário baiano, através do Sistema FaeB/SeNar
(Serviço Nacional de aprendizagem rural) voltado tanto para
o agricultor como para o empresário do campo.
Com atendimento a mais de 50 mil agricultores em todo o
estado, o Sistema FaeB/SeNar é mais um meio de fortalecimento do setor agropecuário baiano, defendendo os interesses e direitos dos produtores rurais do estado, além de capacitar e profissionalizar a mão de obra rural. “a meta é ajudar o
produtor a ser cada vez mais competitivo. assim, o setor agro
cresce e torna a Bahia ainda mais forte”, enfatizou Miranda.
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Governo atende pedido da CNA e reduz taxa de
importação de etanol em 20%
a Câmara do Comércio exterior (Camex) aprovou por
unanimidade, a taxação em 20% do etanol importado pelo
Brasil. a medida vai vigorar por 24 meses e valerá para volumes acima de 600 milhões de litros. a decisão, anunciada
pelo ministro da agricultura, Blairo Maggi, atende pedido
do presidente da Confederação da agricultura e Pecuária
do Brasil (CNa) e do Sistema FaeB, João Martins, e de representantes de entidades do setor sucroenergético.
em ofício enviado aos membros da Camex no mês de
agosto, o presidente da CNa solicitou que a importação
do etanol fosse taxada em 20%, medida que se justificaria
“diante dos diferentes níveis de exigências à comercialização do produto nacional em comparação ao importado, o
que têm acarretado fortes distorções no mercado brasileiro”. a importação com alíquota zero vinha prejudicando principalmente os produtores do Nordeste, para onde
se destinava a maior parte do produto vindo dos estados
Unidos. de janeiro a junho deste ano, o Brasil importou 1,3
bilhão de litros de etanol.
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SENAR bahia participa do iiiº forum da
assistência técnica e gerencial em brasília

C

ento e quinze profissionais do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) participaram do 3º
Fórum da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).
Supervisores e coordenadores de 26 Administrações
Regionais do SENAR foram a Brasília conhecer a nova
plataforma de monitoramento da ATeG, o SISATeG, que vai
trazer melhorias para a aplicação da metodologia no campo
e aumentar a eficiência do atendimento ao produtor, como
destacou o coordenador de Assistência Técnica e Gerencial
do SENAR, Matheus Ferreira. A ferramenta, de início, vai
atender 14 cadeias produtivas em todo o Brasil.
“Essa é uma boa oportunidade para discutirmos ATeG.
Nossa expectativa é grande com o novo software e vamos
poder debater o que pensamos nos últimos sete meses com
a equipe de TI do Sistema CNA/SENAR, que desenvolveu a
ferramenta para testarmos e apresentarmos aos técnicos de
campo”, explicou.
As Administrações Regionais vão receber o sistema
para testes nos estados. A ideia é usar a ferramenta e
apontar ajustes ou melhorias que deverão ser implantadas
no software até o final do ano. “Queremos a unicidade da
metodologia, ou seja, o que for feito no Acre precisa ser
o mesmo no Rio Grande do Sul, guardadas, é claro, as
peculiaridades de cada estado”, afirmou Matheus Ferreira.
O novo software terá uma base de dados online e outra
offline, para que os técnicos de campo possam inserir os
dados coletados durante as visitas técnicas. “Nossa ideia
foi criar um aplicativo para coleta de dados e geração de
informações. Uma ferramenta usual, mais simples e intuitiva
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que permita aos técnicos coletar dados e gerar mais
indicadores”, explicou a assessora técnica da Coordenação
de ATeG, Bárbara Magalhães.
O coordenador da ATeG reforça a importância do
encontro para debater melhorias para a metodologia. “A
ATeG é algo novo, uma metodologia inovadora, temos a
oportunidade de buscar melhorias em grupo, porque afinal,
nenhuma metodologia pode ser engessada, sempre é preciso
ajustar. E isso significa ter uma visão dos estados, que é onde
a prática acontece. As mudanças que por ventura apareçam
nos estados precisam ser compartilhadas com todos”, frisa.
SENAR BAHIA
A equipe de coordenadores e gerência de Programas
Técnicos do SENAR BAHIA esteve presente no evento. De
acordo com o gerente de Programas da instituição, Raul
Pinto, a nova ferramenta veio em boa hora para auxiliar na
gestão da ATeG nos estados. “Já tínhamos sinalizado ao
SENAR a necessidade de geração de relatórios técnicos,
que essa nova ferramenta vai viabilizar, para nos ajudar na
tomada de decisão junto a nossa Regional para ajustes na
forma como estamos conduzindo o dia-a-dia da Assistência
Técnica na Bahia”, destacou.
Raul Pinto ressaltou ainda que “no Fórum foi possível
discutir e entender o novo sistema para, futuramente, treinar
técnicos de campo, que vão utilizá-lo para lançamento das
informações coletadas nas fazendas assistidas”. Na Bahia,
a instituição atende produtores das cadeias de café, cacau,
mandioca, graviola, banana, caprino de leite e de corte,
bovino de leite e de corte e apicultura.
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Sistema FAEB realiza palestra sobre
Renegociação de Dívidas em Irecê

O

município de Irecê recebeu a palestra do
superintendente de Relações Institucionais da CNA,
Nelson Vieira Fraga, sobre renegociação de dívidas,
com base na Lei 13.340/16. Os produtores que
estiveram presentes no evento puderam esclarecer
todas as dúvidas sobre o tema com o palestrante, uma
das principais referências do assunto no país, já que ele
participou ativamente das discussões e da construção da
Lei, sancionada no final do ano passado.
O vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda, participou
da abertura do evento e destacou a importância da parceria
entre a Federação e os Sindicatos. “Quando estamos juntos,
a gente se fortalece, diminui custos, aumenta a eficiência e
os resultados”, destacou Humberto, ratificando a disposição
da Federação na defesa dos interesses dos agricultores na
busca de melhorias no desenvolvimento da agricultura e
pecuária da Bahia.
O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais do
município, João Gonçalves, chamou a atenção dos irrigantes
para a adoção dos procedimentos junto ao órgão ambiental
do estado, afirmando que a comprovação dos atos poderá
contribuir para evitar prejuízos em eventual fiscalização da
promotoria e do próprio Inema, e servirá para subsidiar a
promotoria em intervenção para que o estado se aparelhe
melhor das condições para atender em tempo adequado os
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setores produtivos, na regularização do uso dos recursos
hídricos.
Com a Lei, os produtores terão até 31 de dezembro deste
ano para liquidar ou renegociar suas dívidas. O benefício foi
ampliado para os produtores com dívidas contratadas até
31/12/2011, situados em toda a área da SUDENE, que tenham
débitos de qualquer valor, quando contratadas com recursos
do FNE e recursos mistos do FNE e outras fontes (BNB).
Lembrando que em operações contratadas com outras
fontes (sem FNE) o benefício é limitado ao valor contratado
até R$ 200 mil.
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CNA e faeb pedem prorrogação de
convênio que reduz base de cálculo do
ICMS para produtor

O

presidente da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) e do Sistema FAEB, João
Martins, enviou ofício ao ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, solicitando o apoio do Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz) à
prorrogação do Convênio ICMS 100/1997.
O convênio, que vencerá no próximo dia 31 de outubro,
trata da redução da base de cálculo do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços nas operações com
insumos e produtos agropecuários, caso dos fertilizantes,
defensivos e sementes.
O presidente da CNA explicou ao ministro Meirelles que,
se o Convênio não for renovado, “o imposto será cobrado
sobre uma base de cálculo que acarretará elevação nos
custos de produção dos produtores rurais”.
Segundo Martins, o aumento pode chegar a até 6%
nos preços dos insumos, dependendo do Estado: “Vale
ressaltar que, atualmente, as commodities agrícolas e
pecuárias estão em queda e qualquer aumento nos custos
de produção poderá comprometer a rentabilidade dos
produtores.”
No ofício, Martins afirmou que a contribuição da
agropecuária para o crescimento econômico é resultado
dos altos investimentos em tecnologia e que, para seguir
investindo, os produtores precisam obter rentabilidade em
suas atividades. por isso a importância de se prorrogar a
vigência do Convênio ICMS100/1997, “a fim de mantermos
o crescimento sustentável do setor agropecuário e, por
consequência, da economia brasileira”, concluiu.
Na Bahia, um ofício para o Governador do Estado da
Bahia, Rui Costa, solicitando também a prorrogação do
Convenio ICMS.
João Martins destaca, no ofício, a importância da
prorrogação do convênio por considerar que é uma
ferramenta essencial na proteção do agronegócio
brasileiro e baiano, tornando os insumos mais baratos para
os produtores rurais e beneficiando a população com a
redução dos custos dos alimentos.
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Produtores de Miguel Calmon participam de cursos no Centro de Capacitação Regional de Feira de Santana
O Sindicato dos Produtores Rurais do município de Miguel Calmon levou uma turma de produtores ao Centro de Capacitação
Regional de Feira de Santana, para participar do curso de fabricação e conservação de alimentos. A turma teve a oportunidade
de aprender a produzir compotas, geleias e doces pastosos, com
o objetivo de aproveitar as frutas que muitas vezes são desperdiçadas na região, como cajú, maracujá, pinha, umbu, manga, genipapo, manga e laranja.
Vicente Silva Soares participou do treinamento e revelou que
“no momento os associados não estão produzindo, porque a fábrica de polpas de frutas que existe no município está desativada. No entanto, o grupo quer dar continuidade às atividades,
colocando em prática tudo que aprendeu no treinamento do SENAR BAHIA.”

Produtores rurais de Porto Seguro recebem formação profissional
O SENAR BAHIA está realizando, através do Pro-Senar Leite,
a formação profissional continuada com produtores rurais do município de Porto Seguro. A capacitação acontece por meio de aulas teóricas e práticas realizadas mensalmente, durante dois anos
consecutivos, trabalhando conhecimentos sobre alternativas e
inovações tecnológicas viáveis para a realidade de cada produtor.
No mês de agosto, o tema abordado na Formação Profissional
Rural (FPR) foi reserva estratégica. Planejamento da reserva de
alimento em função do rebanho e período e tipo de reserva; cálculo de consumo por categoria; cálculo do período de fornecimento;
cálculo da área de reserva; e cálculo da produtividade foram os
assuntos trabalhados.
Todos os produtores do Pro-Senar receberam assistência técnica (produção assistida) de um técnico de campo do SENAR
BAHIA após a formação profissional rural, com foco nas ações constantes do plano de trabalho desenvolvido pelos instrutores
e produtores no início das atividades.

Município de Paripiranga recebe ações do Projeto Campo Futuro
O município de Paripiranga recebeu o Painel do Projeto
Campo Futuro sobre os custos da produção de milho na região, que contou com a participação de produtores e de técnicos da CNA, do SENAR BAHIA e pesquisadores do Cepea/
USP. Ainda foi realizada uma palestra sobre o projeto Campo
Futuro para os alunos do curso de agronomia do Centro Universitário AGES - UniAGES.
Através do Projeto Campo Futuro, a CNA, a FAEB e outras
Federações de Agricultura e Pecuária do país, em parceria com
instituições de ensino e pesquisa, realizam o levantamento e
acompanhamento de dados econômico-financeiros de importantes produtos da agropecuária, com o objetivo de gerar informações para administração de custos, de riscos de preços e
gerenciamento da produção.
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Encontro apresenta Programa ABC Cerrado para produtores do município de Paratinga
O SENAR BAHIA realizou um encontro no município de Paratinga para apresentar aos produtores da região o Programa
ABC Cerrado. O programa é fruto da parceria entre o SENAR,
a Embrapa e o Ministério da Agricultura (MAPA), utilizando recursos do Banco Mundial, com o objetivo de testar e avaliar
o efeito das ações de capacitação na adoção de tecnologias
agropecuárias de baixa emissão de carbono.
O projeto contempla a capacitação de produtores de médio porte nas tecnologias do Plano ABC (Agricultura de Baixo
Carbono) em treinamentos de 56 horas. As capacitações acontecem através das trocas de conhecimentos entre os instrutores e os produtores rurais, seguindo a metodologia do SENAR:
Aprender a fazer, fazendo. A principal tecnologia que está sendo abordada no estado da Bahia é a de “Recuperação de Pastagens Degradadas – RPD”, através de aulas teóricas e práticas.

Produtores de Boa Nova participam de curso de apicultura do Senar Bahia
O SENAR BAHIA, em parceria com o Sindicato Rural de
Jequié, realizou um curso de apicultura com produtores do
município de Boa Nova, localizado no sul do estado. O treinamento teve a duração de 40 horas e os participantes tiveram acesso a informações como os aspectos relacionados à
biologia dos animais, organização social das abelhas, colheita, dentre outras.
Foram abordamos também temas como, segurança no
trabalho, cuidados com o meio ambiente, higiene e saúde. As
aulas teóricas aconteceram na sede da Secretaria Municipal
de Agricultura e as aulas práticas foram realizadas em apiários no município e região.

reunião da Comissão Nacional do Café da CNA realizada em itabela
O Sindicato dos Produtores Rurais de Itabela recebeu
a primeira reunião da Comissão Nacional do Café da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), realizada na Bahia. No encontro foram discutidos os encaminhamentos do Fórum Mundial dos Produtores de Café, a
disponibilização dos recursos do Funcafé, a apresentação
dos resultados do projeto Campo Futuro, estratégias da
política cafeeira para a safra 2017/2018, os problemas enfrentados com a Broca do Café, dentre outras demandas
relacionadas ao setor.
Para Ricardo Covre, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Itabela, “foi um momento especial para Itabela e para a Bahia, que recebeu pela primeira vez um evento dessa
natureza”. Segundo Maciel Silva, assessor da Comissão Nacional do Café, o objetivo de trazer a reunião para Itabela, assim como
para outras regiões produtoras, é aproximar mais a Comissão e a CNA dos produtores, para juntos identificarem as demandas
para nortear os trabalhos.
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Produtores de Itapetinga participam de curso de Olericultura do Pro-Senar
O SENAR BAHIA realizou a primeira aula do Pro-Senar Preparatório de Olericultura, na Associação dos Horticultores do município de Itapetinga. Durante três dias os produtores tiveram acesso a
informações teóricas e práticas sobre técnicas voltadas para os aspectos gerais do cultivo; o preparo da área; o plantio e o manejo da
cultura; e a realização da colheita.
O Pro-Senar Preparatório é um programa que possui quatro módulos de Formação Profissional Rural (FPR) específicos para cada
cadeia produtiva, e ao final dos mesmos é realizada uma instrutoria
de validação de campo de duas horas por propriedade.

Senar Bahia realiza treinamentos do Pro-Senar com produtores de Itamaraju e região
O Sindicato dos Produtores Rurais de Itamaraju realizou dois
cursos com produtores, que participam do programa Pro-Senar.
Em Itamaraju foi realizada a capacitação do Pro-Senar Cacau, na
qual os produtores puderam receber instruções voltadas para os
sistemas produtivos.
Produtores rurais do município de Jucuruçu também foram
capacitados. Dessa vez, o treinamento foi realizado com produtores inseridos no Pro-Senar Leite. Eles visitaram uma fazenda da
região e tiveram acesso às técnicas sobre o semiconfinamento
de vacas em lactação durante a entressafra.
O Pro-Senar visa difundir novas tecnologias de produção e
promover mudanças no comportamento do produtor rural, para
um melhor planejamento da atividade rural, com elaboração de planos de negócios, e proporcionar o aumento da renda e a
geração de empregos na região.

Turma do Pro-Senar Leite de Itanhém participa de Missão Técnica no Espírito Santo
Produtores de Itanhém, participantes do Pro-Senar Leite,
realizaram uma visita técnica na fazenda Marrinha, localizada
no município de Montanha, no Espírito Santo. Os produtores
puderam ver de perto como acontece todo processo de produção da fazenda, visando estimular a troca de experiências,
em relação aos sistemas de produção e semiconfinamento
utilizando silagem de milho, cana e ração.
A propriedade mantém 110 vacas em lactação produzindo diariamente uma média de 22 litros de leite/dia por vaca
em duas ordenhas diárias, através do sistema de ordenha
mecânica. O leite é comercializado diariamente para uma
indústria. Na fazenda o controle reprodutivo acontece por
meio de protocolo e realizada a Inseminação Artificial em
Tempo Fixo - IATF.
Os produtores puderam ver na prática técnicas de fornecimento fracionado da dieta, separação por produção, composição
do concentrado e os cuidados na formação de lama na área de confinamento.
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SENAR BAHIA lança mais duas turmas do programa Jovem Aprendiz
O SENAR BAHIA deu início a duas turmas do Programa
Jovem Aprendiz na região da Chapada Diamantina. Desta vez
61 jovens estão sendo beneficiados na condição de aprendizes,
sendo 30 jovens de Mucugê e 31 Jovens de Ibicorara, todos
maiores de 18 anos.
O curso de qualificação profissional em olericultura tem
uma carga horária de 960 horas e vem capacitado a mão de
obra do campo, contribuindo para a fixação dos jovens no
meio rural, e ampliando as chances de uma colocação no mercado de trabalho. A região da Chapada Diamantina é um campo próspero de trabalho para estes jovens, já que se destaca
na produção de hortaliças, legumes e fruticultura.
Dessa maneira, o SENAR BAHIA vem cumprindo o seu objetivo de capacitar jovens e promover a inserção no mercado de trabalho, contribuindo com o desenvolvimento humano e oferecendo qualidade técnica e comportamental para o exercício da profissão.

Turma do Pro-Senar Leite de Medeiros Neto participa de reunião sobre manejo reprodutivo do rebanho
O SENAR BAHIA realizou na Vila Mutum, localizada no município de Medeiros Neto, uma reunião para alinhar os procedimentos da adequação do manejo reprodutivo do rebanho com
produtores que participam do programa Pro-Senar Leite na região. A ação visa melhorar os índices de eficiência reprodutiva
dos participantes, como a redução dos dias em aberto (dias vazios); a diminuição do período de serviço e do intervalo entre
partos nos rebanhos bovinos leiteiros; identificação dos animais
inférteis e com problemas reprodutivos; identificação das fêmeas gestantes e não gestantes; entre outros.
Os produtores de leite receberam também, direcionamento
do manejo reprodutivo individualizado para cada grupo, com
foco na eficiência reprodutiva das fêmeas e na promoção da prática de monta controlada nos rebanhos que necessitam restabelecer a ciclicidade reprodutiva e o aumento do número de vacas em lactação.

Senar Bahia realiza curso de formação de novos instrutores para o programa Negócio Certo Rural
O SENAR BAHIA realizou, durante uma semana, o curso de
capacitação e formação de novos instrutores do Programa Negócio Certo Rural. O treinamento foi realizado em Salvador e contou
com a participação de 21 profissionais. O NCR tem o objetivo de
levar conhecimentos técnicos em gestão de propriedades rurais,
dando destaque para o empreendedorismo e a elaboração de
planos de negócios, que servirão de base para o planejamento e
gestão da propriedade.
Os instrutores receberam capacitação da metodologia do
programa e noções de ferramentas simples de gestão que serão
utilizadas nas turmas que serão executadas em todo estado da
Bahia em parceira com o SEBRAE Bahia e os sindicatos dos produtores rurais.
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Reunião entre representantes do Senar e do IABS define ações para o Projeto Rural Sustentável na Bahia
Aconteceu durante o 3º Fórum da Assistência Técnica e
Gerencial realizado pelo SENAR uma reunião entre os Coordenadores Estaduais do Projeto Rural Sustentável do SENAR
e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade
- IABS. O tema da reunião foi a apresentação das propostas
das ações contidas nos planos de trabalho do Termo de Cooperação entre Senar e IABS para o Projeto Rural Sustentável.
Serão realizados treinamentos para os técnicos de campo
que atuam no projeto e foi apresentado o cronograma de realização dos dias de campo nas Unidades Demonstrativas de
cada Estado participante para prospecção de Unidades Multiplicadoras.
O Projeto Rural Sustentável vai capacitar o produtor rural através de ações de Formação Profissional Rural (FPR), Promoção
Social (P.S) e Assistência Técnica e Gerencial –ATeG na implantação de tecnologias de baixa emissão de carbono nos municípios
de Camamu, Ituberá, Igrapiúna, Maraú, Piraí do Norte, Nilo Peçanha, Ibirapitanga, Taperoá , Valença e Presidente Tancredo Neves.

Pro-Senar transforma a realidade de produtores de cacau de Canavieiras
O SENAR BAHIA concluiu mais uma turma do Pro-Senar
Cacau no município de Canavieiras, localizado no sul do estado. Na última aula do curso os produtores receberam um
treinamento para a fabricação de chocolate e derivados do
cacau. O instrutor apresentou técnicas para reduzir os gastos com mão de obra e intensificar a produção. A capacitação tem o objetivo de orientar os produtores para aplicar os
conhecimentos adquiridos em suas propriedades. “O curso
trouxe novos conhecimentos, e sem dúvidas, vai melhorar a
produção no nosso município. Tive conhecimento de novas
tecnologias, que elevam a quantidade e a qualidade do cacau
em pouco tempo”, revelou o produtor, Laudenir Conceição.
Representante do Sindicato dos Produtores Rurais de Canavieiras, Trajano Barbosa exaltou a importância do programa para o município. “Antes do Pro-Senar, trabalhávamos sem muitas
garantias do que estávamos fazendo. Hoje trabalhamos com a segurança de saber que estamos no caminho certo, e de que
vamos colher os frutos da participação no programa”, concluiu.

Seminário envolve profissionais da área contábil em Luís Eduardo Magalhães
O Seminário contábil e tributário reuniu mais de oitenta profissionais da área em Luís Eduardo Magalhães - LEM. O evento
foi organizado pelo Conselho Regional de Contabilidade, Delegacia de LEM, em parceria com o SENAR BAHIA e o Sindicato
dos Produtores Rurais do município.
O palestrante Márcio Damasceno, especialista em Direito
Tributário pela Fundação Visconde de Cairu, abordou os principais aspectos da gestão tributária com ênfase a retenção dos
tributos na esfera federal e estadual. O seminário aconteceu no
auditório do Sindicato de Produtores Rurais de LEM.
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