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Nós vamos VENCER
essa guerra!

O mosquito Aedes aegypti, transmissor da
Dengue, Chikungunya
e Zika-vírus já fez quase
3,5 milhões de vítimas
no Brasil

A OMS confirmou a epidemia Zika vírus como
uma emergência de
saúde pública de proporções mundiais

Saiba como previnir o
nascimento do mosquito em sua casa e
na sua propriedade
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O

ano de 2015 se encerrou com as mesmas notícias com que já estamos ficando acostumados: a
economia retraiu-se, a inflação elevou-se, a indústria
encolheu e o desemprego aumentou. Nesse cenário
desalentador, só a agropecuária seguiu crescendo,
produzindo mais, exportando mais e gerando US$ 80
bilhões de superávit. Se as previsões dos analistas econômicos se confirmarem, 2016 repetirá a mesma história. Será possível que, numa economia em crise generalizada, um setor isolado continue se expandindo sem
ser afetado pelo ambiente ao seu redor?
Isso só seria possível se nosso setor de produção
rural fosse uma espécie de enclave econômico, operando no território do País, mas com a produção voltada quase exclusivamente para os mercados externos.
Exemplos dessa natureza podem ser encontrados em
países produtores de petróleo ou outros minerais, cujas
cadeias produtivas têm pouca integração com sua
economia interna. O que se passa com a agricultura e
a pecuária do Brasil é muito diferente.
Apesar de sermos hoje um dos três maiores
fornecedores de alimentos para o mundo, com presença dominante numa lista de mercados que inclui a
soja, café, suco de laranja, carnes bovina, suína e de
frango, açúcar, algodão, tabaco, além de investidas
promissoras em mercados como os de milho, frutas e
lácteos, a verdade é que a produção rural brasileira é
predominantemente voltada para o mercado interno.
Além disso, nossa estrutura de produção é altamente diversificada, produzindo centenas de produtos exclusivamente para o consumo nacional. A produção rural brasileira não é um enclave exportador, mas
surgiu e cresceu para atender ao mercado interno e
graças à sua produtividade e a seus custos competitivos exportou excedentes e conquistou os mercados
mundiais.
Para que a agricultura e a pecuária do Brasil
possam seguir crescendo é absolutamente necessário
que o País supere a crise que está vivendo. Caso contrário, o setor também será arrastado para as dificuldades que hoje atingem tão duramente a indústria e o
setor de serviços. Se o desemprego e o declínio da renda familiar se mantiverem por mais tempo, o resultado natural será a contração do mercado interno, com
pressão sobre os preços, em atividades cujas margens
de lucro já são muito estreitas na maioria dos casos.
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A maior parte dos produtos da nossa agricultura é destinada exclusivamente ao
mercado doméstico e não poderá compensar a retração das vendas externas com a exportação. Quanto aos outros produtos com tradição exportadora, o aumento dos saldos exportáveis poderá pressionar ainda mais os preços externos, que já estão em trajetória declinante
faz algum tempo.
Um possível colapso de algumas atividades produtivas atingirá especialmente os
produtores mais vulneráveis, desorganizando estruturas produtivas longamente construídas,
com inevitáveis reflexos sociais. Como é uma atividade sazonal, dependente do curso das
estações, a agropecuária tem pouca capacidade de adaptação aos ciclos econômicos.
Se a crise brasileira nos atemoriza quanto à demanda, a história não é menos assustadora em relação à oferta. A moderna agropecuária do País, que teve início nos anos 70 do
século passado, é um empreendimento essencialmente privado. O Estado teve sua parte, em
especial na produção do conhecimento científico e tecnológico, por meio da excelência
singular de nossas universidades rurais e da experiência pioneira da Embrapa, bem como na
montagem de um sistema eficiente de crédito rural.
Foi a iniciativa privada que transformou os campos do sul do Brasil e ocupou os vastos
cerrados improdutivos que predominavam em grande parte de nosso território. Foi trabalho
de pioneiros, portadores de experiência profissional na produção e capazes de empreender
e assumir riscos tremendos. Povoaram grandes vazios, sem os confortos das cidades e sem a
menor infraestrutura, numa aventura pessoal que merece justo registro na História moderna
do Brasil.
A eficiência do setor privado excedeu, em muito, a competência do Estado brasileiro. Assim, os resultados de grande parte da produção são afetados pela carência quase
absoluta de infraestrutura. Não temos rodovias, ferrovias, hidrovias ou portos para escoar a
produção a custos minimamente razoáveis. Os custos logísticos recaem sobre o produtor e o
consumidor doméstico.
Por mais que os produtores aumentem sua produtividade, com pesados investimentos dentro das fazendas, seus lucros estão cada vez menores e os preços aos consumidores
são maiores do que poderiam ser. O Estado brasileiro encontra-se, há muito, em situação
quase falimentar e não tem sequer uma fração dos recursos necessários aos investimentos
que precisam ser feitos.
Esta é uma realidade que não podemos disfarçar com a retórica fútil das ideologias
políticas. Só o setor privado pode construir e operar a infraestrutura que precisamos. Mas a
incompetência dos órgãos estatais, capturados pela baixa política, e a aversão ideológica
ao capitalismo e ao setor privado ou retêm mais encargos do que ele pode suportar ou impedem que os processos de concessão cheguem a termo.
Enquanto os preços externos estavam anormalmente elevados, todas as deficiências
puderam ser ignoradas. Agora que a realidade bate à nossa porta, quem vai pagar o preço
da imprevidência? Mais uma vez, não será o Estado abstrato, mas os produtores e consumidores, gente de carne e osso.
Até agora, a produção rural tem sobrevivido à crise geral do Estado e da economia
brasileira. Infelizmente, nosso sentimento é que esta crise vai afetar a agricultura e a pecuária, se durar mais tempo. A paisagem política, porém, não nos deixa margem para muita
esperança. O poder político, entre nós, parece aspirar apenas à sua própria sobrevivência,
sem mais nenhum propósito de resolver os problemas verdadeiros do País e das pessoas. É o
que nos dá razão de sobra para temer pelo futuro.
*Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e do Sistema FAEB/SENAR
Artigo publicado no Jornal Estadão em 17 de Fevereiro de 2016
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SENAR lança campanha contra o
Aedes Aegypti
Na área rural, os produtores devem ficar atentos com cochos e locais utilizados para a armazenagem de grãos.

A

tento ao assunto que domina a pauta no Brasil e no
mundo, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR)
lançou a campanha “Aedes
aegypti, mais perigoso a cada
ano” para esclarecer a população e reforçar a necessidade de combate permanente
ao mosquito. A chegada do
verão aumentou ainda mais
a preocupação no País com
a incidência de doenças provocadas pelo Aedes aegypti:
dengue, chikungunya e zika
vírus.
Uma das principais preocupações neste momento é
o zika vírus. Estudos já comprovam a ligação do vírus com o

aumento de casos de microcefalia no Brasil. Já foram registrados mais de 5 mil suspeitas este ano, da doença, até
o úlitmo dia 17 de fevereiro,
pelo Ministério da Saúde, em
311 municípios, de 14 Estados
- a maioria deles no Nordeste.
A doença provoca a má formação do cérebro durante
a gestação (perímetro menor
ou igual a 33 cm para bebês
a termo) e compromete o desenvolvimento da criança em
90% dos casos.
A Organização Mundial
da Saúde (OMS) emitiu alerta
mundial para que os mais de
140 países-membros reforcem
a vigilância para o eventual

crescimento de infecções provocadas pelo zika vírus.
O comunicado da OMS
cita diretamente o aumento
de nascimentos de bebês com
má formação e de casos da
síndrome Guillain-Barré identificados no Brasil. O documento reconheceu pela primeira
vez a ligação entre o vírus e o
crescimento de casos dessas
doenças. Ainda se sugere que
países fiquem em alerta para
a necessidade de se ampliar o
atendimento de serviços neurológicos e de cuidados específicos a recém-nascidos - algo
já imaginado pelos Estados
nordestinos. Também sugeriu o
isolamento dos pacientes.

Um problema mundial

A

Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou que a epidemia de
zika vírus, suspeita de causar
má formações congênitas, representa “uma emergência
de saúde pública de proporções mundiais”. “Nós devemos
agir”, afirmou a diretora da
OMS, Margaret Chan, durante coletiva de imprensa após

uma reunião excepcional do
comitê de urgência.
A OMS considerou que
há uma relação “altamente suspeita” entre este vírus e
uma alta inédita na América
Latina no número de casos de
microcefalia, uma má formação congênita em crianças
que nascem com a cabeça e
o cérebro anormalmente pequenos.
A agência da ONU decretou que esta situação é um
“estado de emergência sanitária mundial”.
A OMS alertou que o zika
vírus está se espalhando “de
maneira explosiva” nas Américas, e que de 3 a 4 milhões
de novos casos são esperados
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em 2016. O zika também pode
estar associado à síndrome
neurológica de Guillain-Barré
(GBS), uma condição rara que
causa paralisia.
Tal como a dengue e a
chikungunya, o zika - que leva
o nome de uma floresta em
Uganda, onde foi visto pela
primeira vez em 1947 - é transmitido pela picada do mosquito ‘‘Aedes aegypti’’ ou ‘‘Aedes
albopictus’’ (mosquito tigre).
Existem estudos também que
relatam que o vírus pode ser
transmitido através do sexo ou
até mesmo do beijo.
Seus sintomas comuns
são febre baixa, coceira, dores
de cabeça e erupções cutâneas.
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PREVENÇÃO
COM ESSES CUIDADOS, PELO MENOS UMA VEZ POR
SEMANA, VOCÊ E SUA FAMÍLIA ESTARÃO LIVRES DO
MOSQUITO E DAS DOENÇAS!

Entregue seus pneus velhos
ao serviço de limpeza urbana ou guarde-os em local coberto e abrigados da chuva.

Guarde garrafas sempre de
cabeça para baixo.

Não deixe a água da chuva
acumulada sobre a laje ou recipientes expostos.

Mantenha a caixa d’agua
sempre fechada com tampa
adequada.

Se você tiver vasos de plantas aquáticas, troque a água
e lave o vaso principalmente
por dentro com escova, água
e sabão pelo menos uma vez
por semana.

Lave semanalmente por dentro com escovas e sabão os
tanques utilizados para armazenar água. Mantendo sempre
bem tampados.

Coloque os lixos em sacos plásticos e matenham-os sempre
fechados. Não jogue lixo em
terrenos baldios.

Encha de areia até a borda os
pratinhos dos vasos de plantas,
de preferência use pratos que
fiquem rentes ao vaso.

Remova as folhas, galhos e
tudo que possa impedir a água
de correr pelas calhas.

www.faeb.org.br - www.senarbahia.org.br
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Recomendações de utilização
da água sanitária:
Outra dica é a utilização de 2ml de água sanitária por litro de água. Isso é suficiente para o
combate das larvas do mosquito Aedes Aegypti. Destaca-se que nesta concentração, a solução
aquosa de água sanitária só deve ser utilizada para desinfecção, não sendo própria para a ingestão de humanos ou animais.
Essa diluição é aproximadamente 20 vezes maior que a concetração máxima permitida
para ingestão que é de 2mg/l de cloro residual livre. Recomenda-se a utilização de água sanitária
pela população para combater as larvas do mosquito da dengue nos seguintes criadouros:

Vasos sanitários que não são de uso diário: adcionar 1 colher de chá (5ml) de
água sanitária.

Caixa de descarga sanitária que não é de uso diário: adcionar 2 colheres de
sopa (30ml) de água sanitária.

Ralos externos (captam água de chuva e de limpeza) e internos que não são
de uso diário: adcionar 1 colher de sopa de (15ml) de água sanitária.

Tambores de armazenamento (200 litros) de água que não utilizada para consumo humano: adcionar 2 copos americanos (400ml) de água sanitária.

No caso da Bromélia, preparar previamente a solução com 1 colher de café
(2ml) para cada litro de água a preencher os locais onde acumulam a água.

O tratamento deve ser repetido semanalmente, preferencialmente em dia fixo, de modo a garantir que a solução continue efetiva no combate das larvas.
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VOCÊ

SABIA?
1

- Inicialmente conhecido como mosquito da
dengue, o Aedes Aegypti pertence a uma espécie de mosquito da família Culicidae proveniente de África e que já pode ser encontrado
por quase todo o mundo.

2

- O ovo do mosquito da
dengue pode sobreviver
até 450 dias, mesmo se o local
onde foi depositado o ovo estiver seco. Caso a área receba água novamente, o ovo
ficará ativo e pode atingir a
fase adulta em um espaço de
tempo entre 2 e 3 dias. Por isso
é importante eliminar água e
lavar os recipientes com água
e sabão.

3

- Em 45 dias de vida, um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas

4

- A cafeína é fatal para o
desenvolvimento da larva do Aedes aegypti. Quatro
colheres de sopa de borra de
café bloquearam o desenvolvimento de larvas mergulhadas no equivalente a um copo
de água. A quantidade de
borra a ser utilizada depende
da quantidade de água acumulada. Se o local contém o
equivalente a meio copo de
água de chuva ou de rega,
por exemplo, duas colheres de
sopa de borra bastam. A mesma quantidade de borra nova
deve ser colocada a cada
sete dias.

5

- Os ovos dos mosquitos são
depositados normalmente

em áreas urbanas, em locais
com pequenas quantidades
de água limpa, sem a presença de matéria orgânica em
decomposição e sais. Em função disso, a água é ácida.
Normalmente, eles escolhem
locais que estejam sombreados e em zonas residenciais

6

- O mosquito é sensível a
repelentes baseados no
composto N,N-dietilmetatoluamida.

7

- A dengue é transmitida
pela fêmea do Aedes Aegypti. Seu ciclo de reprodução
do ovo é de 10 dias. Quando
o mosquito nasce, ele passa
por quatro estágios de crescimento, que podem durar oito
dias no total. Depois se transforma em pupa, estágio que
dura, aproximadamente, dois
dias. Depois de sair da pupa, o
mosquito adulto já pode se reproduzir e botar ovos, quando
o ciclo se reinicia.

8

- O Aedes Aegypti é menor
que os mosquitos comuns.
Ele tem, em média, 0,5 cm de
comprimento, é preto com pequenos riscos brancos no dorso, na cabeça e nas pernas.
Suas asas são translúcidas e o
ruído que produzem é pratica-

www.faeb.org.br - www.senarbahia.org.br

mente inaudível ao ser humano. Ou seja, é silencioso.

9

- O macho alimenta-se de
frutas ou outros vegetais
adocicados. Já as fêmeas se
alimentam de sangue animal,
principalmente humano. É no
momento que está retirando o
sangue que a fêmea contaminada e transmite o vírus para
o ser humano. Na picada, ela
aplica uma substância anestésica, fazendo com que não
haja dor na picada.

10

- As fêmeas costumam picar o ser humano no começo
da manhã ou no final da tarde. Picam nas regiões dos pés,
tornozelos e pernas. Isto ocorre, pois costumam voar a uma
altura máxima de meio metro
do solo.

11

– Os mosquitos costumam
circular entre 50 a 100 metros
de onde foi proliferado.

12

- O Aedes aegypti é um
mosquito que se encontra ativo e pica durante o dia.

(Fonte:
www.combateadengue.com.br/)

FAEB e Governo do Estado discutem agenda para setor agropecuário baiano

O

presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Sistema FAEB/SENAR, João Martins,
recebeu na sede da FAEB, em
Salvador, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação
do Estado da Bahia (SECTI),
Manoel Gomes de Mendonça Neto, e o secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia
(SDR), Gerônimo Rodrigues.
Também participaram do encontro o vice-presidente da
Federação, Humberto Miranda e a Superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães.
Na reunião, João Martins apresentou as principais
ações do Sistema FAEB/SENAR,
como os cursos e programas
de capacitação e formação
de longa duração, programas
sociais e ainda outras ações
que estão sendo implantadas
no estado, como o Centro de
Excelência em Fruticultura, do
Senar Brasil, que será instalado no município de Juazeiro
e os Centros de Treinamentos
Rurais do Senar Bahia, com

atividades presenciais e EaD
(Ensino à Distância) que visam formar técnicos certificados para atuarem na Bahia.
A principal pauta do encontro foi discutir uma agenda
positiva para o setor agropecuário junto ao governo do Estado. Entre as discussões, João
Martins apresentou aos secretários uma proposta de trabalho para fortalecer a região do
Sisal, que engloba os municípios de Valente, Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité.
“É uma região pujante,
produtiva e rentável. Nós iremos adensar todas as ações
do Sistema FAEB/SENAR nessa região, desde os cursos
de Formação Profissional Rural aos programas de longa
duração e as ações sociais,
que visam melhorar a qualidade de vida do homem do
campo”, explicou Martins.
O secretário de Desenvolvimento Rural, Gerônimo Rodrigues, acrescentou
que essa é “uma região que
tem mercado, bons empre-
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endedores e articulação. É
uma ação importante. Nós
temos como unir forças para
pensar uma ação integrada,
articulada”,
pontuou.
Também foram discutidas ações para o semiárido da
Bahia. Os secretários conheceram as ações do programa
Viver Bem no Semiárido, que
ensina aos produtores como
manter a produção e rentabilidade da propriedade com
ações simples e de baixo custo, como a reserva estratégica
de alimentos. “Essa é mais uma
ação que prova que a assistência técnica é fundamental
para a produção do campo.
E foi uma inovação adotada
aqui na Bahia e que hoje já
acontece em todo o país”,
explicou
Humberto
Miranda, vice-presidente da FAEB.
Como
desdobramento do encontro, acontecerão reuniões com o corpo técnico das instituições,
cujo objetivo será traçar já
um possível plano de trabalho em prol do agro baiano.
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Obras do Centro de Excelência
em Fruticultura começam em Abril

C

om objetivo de começar
a funcionar ainda em
2016, o Centro de Excelência
em Fruticultura do Senar Brasil, no município de Juazeiro,
na Bahia, será uma referência para todo o país. No total
serão nove centros espalhados nas principais regiões do
Brasil atendendo as principais
cadeias do país.
“O objetivo é que esses centros se tornem polos
de geração e disseminação
de conhecimento de ponta,
norteando as ações dos produtores brasileiros”, explicou
João Martins, presidente da
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
e do Sistema FAEB/SENAR.
O chefe do Departamento de Inovação e Conhecimento do Senar Brasil,
Luís Tadeu Prudente, acrescentou ainda que “o centro
de Juazeiro poderá abrigar
todas as atividades oferecidas pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, como

os cursos EaD, presenciais e,
inclusive, a Faculdade CNA
futuramente”, pontuou.
João Martins, no fim
de janeiro, assinou todas as
plantas do projeto executivo
de arquitetura e engenharia
do Centro de Fruticultura. No
dia 15 de fevereiro foi lançado o edital de licitação para
contratação da construtora
responsável pela obra. “Após
ocorrida a etapa legal para
elaboração e análise das
propostas, se dará o início da
obra, previsto para final de
março. O prazo de execução
da obra é de oito meses”,
explanou Raquel Coutinho,
engenheira responsável pelo
projeto.
O arquiteto e urbanista
Ricardo Lemos, acrescentou
ainda que o Centro é composto por blocos independentes, mas que trabalham
interligados. “É um projeto
padrão e modular que pode
ser implantado em diversas
situações e depois expandi-

www.faeb.org.br - www.senarbahia.org.br

09

do, caso necessário. Vale ressaltar o cuidado com o meio
ambiente, como o reaproveitamento de uso da água,
uso de fontes de energia alternativas – como solar e
eólica – todo o esgoto vai ser
tratado antes de ser despejado na rede coletora, enfim,
será uma estrutura moderna
e sustentável”, garantiu.
A superintendente do
Senar Bahia, Carine Magalhães, ressaltou ainda que “o
centro irá contribuir para que
a instituição continue promovendo a capacitação profissional no estado, além, claro,
de suprir todo o país com conhecimento técnico e prático na fruticultura, conforme
esperado. Certamente será
um grande diferencial para
a produção baiana e brasileira, que terá à disposição
tecnologia de ponta no polo
fruticultor, finalizou.”

Fique S abendo
Brasil vai bater novo recorde de exportação de grãos em 2016

E

m um momento em que o
câmbio desvalorizado favorece a competitividade dos
produtos agrícolas brasileiros,
o Brasil vai exportar o maior
volume de soja, milho e farelo
de sua história em 2016: serão
mais de 100 milhões de toneladas, 2% a mais que em 2015,
quando o país atingiu a marca recorde de 98 milhões t, e
o dobro do que foi exportado
em 2009, 48,6 milhões de t.
De acordo com o consultor de grãos da INTL FCStone, Guilherme Cioccari, além
do câmbio, o Brasil melhorou a
logística e aumentou drasticamente a produção nos últimos
anos. “Aumentamos a competitividade. Hoje todos os mercados estão de olho no país.
Se antes nós só exportávamos
por Paranaguá e Santos, agora nós temos Itaquí (MA), Rio

Grande (RS) e outros. Mês passado exportamos 2 milhões de
toneladas de milho, quando é
que tivemos um desempenho
desse?”.
Com potencial produtivo de 215 milhões de toneladas de grãos para a temporada 2015/16, a safra brasileira
deve alcançar crescimento de
2,4% em relação ao ciclo anterior, estima a Expedição Safra.
O ciclo tem potencial para 215
milhões de toneladas, quase 5
milhões de toneladas a mais
que as 210,4 milhões colhidas
na temporada 2014/15. A produção da campanha atual é
puxada pela soja e pelo milho,
que juntos devem somar mais
de 180 milhões de toneladas.
Na Bahia, de acordo com a
CONAB - Companhia Nacional do Abastecimento, a previsão de produção de soja para

a
safra
2015/2016
é de 4.560 milhões
de toneladas. Esse número é
9,1% superior à safra passada. Quando o assunto é grãos
de forma total, a expectativa também é positiva. A CONAB prevê uma produção de
8.416,6 toneladas, um aumento de 4,3% em relação à safra
2014/2015.

Agropecuária foi a única atividade com saldo positivo
de empregos em 2015

E

m um cenário de recessão econômica, com recordes históricos nada apreciáveis, maior inflação,
elevada taxa de juros, maior gasto público, menores
investimentos, o Brasil perdeu 1,542 milhão de vagas
de emprego em 2015, o que é o pior resultado de uma
série histórica iniciada em 1992, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
A indústria liderou as perdas, seguida pela construção civil, serviços e comércio. Em resumo, a única
atividade a apresentar resultado positivo foi a Agropecuária com criação de 9,8 mil vagas em 2015, com o
melhor resultado nos últimos quatro anos, apesar do
cenário internacional de menores preços para as commodities e custos mais elevados.
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Senar Bahia realiza encontro de
instrutores em Feira de Santana
M

ais de 150 instrutores que
prestam serviço ao Senar
Bahia – através de empresas
e cooperativas credenciadas
– participaram do encontro realizado pela Instituição no município de Feira de Santana, há
cerca de 100 km de Salvador.
A reunião foi para otimizar ainda mais as ações do Senar no
campo. Para isso, é fundamental que os instrutores tenham
cada vez mais claro o papel
do Senar no setor agropecuário, que capacita quase 50 mil
pessoas por ano em todo o estado.
“Para manter a excelência em nossas ações, é extremamente importante a uniformização de procedimentos
adotados em todos os cursos e
programas oferecidos aos produtores e trabalhadores rurais,
sempre focados na qualidade e comprometimento, mas
nunca deixando de respeitar
o perfil de cada grupo/turma
que está sendo capacitada.
O conteúdo do Senar é único,
mas a linguagem pode e deve
ser sempre adequada para um
melhor entendimento”, explicou a superintendente do Se-

nar Bahia, Carine Magalhães,
que participou da abertura do
encontro.
A ideia, então, é que
os instrutores tenham um conhecimento ainda mais aprofundado da Instituição para a
qual prestam serviço, e sintamse cada vez mais integrados e
orgulhosos do que é realizado
pela entidade. Wilson Pereira, que faz parte do Conselho
Administrativo do Senar Bahia,
também esteve presente no
local e ressaltou que “ações
como essas, de reunir todos os
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instrutores para um grande encontro, mostram a preocupação de sempre levar o melhor
para o homem do campo”.
O evento aconteceu durante dois dias. Nerivaldo Salles
atua como instrutor do Senar
Bahia há dez anos e já realizou
ações em diversas regiões do
estado. Ele disse que o evento
foi uma grande “oportunidade de apresentar aos colegas
as experiências adquiridas ao
longo desses anos, como as
adversidades de clima e solo,
enfrentadas em boa parte
das regiões onde passei. Serve também para aprender
um pouco mais com a experiência de outros colegas, uma
vez que o aprendizado é contínuo”, ressaltou.
Instrutora do Senar Bahia
há seis anos, a engenheira de
alimentos Sarita Brito também
viu o encontro como “um momento para renovar os conhecimentos em relação a estrutura e as metas do Senar e trocar
informações com os demais
instrutores do sistema.”

Ano XIV - Nº 98

ENTIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO
REPUDIAM NOVAS FORMAS DE
TRIBUTAÇÃO

O

mau exemplo do Estado
de Goiás, que taxou as
exportações de milho e soja,
poderá se “transformar num
efeito cascata, podendo ser
adotado pelos demais governos estaduais, num processo
extremamente nocivo não
só para o setor agropecuário
como também para a economia brasileira em geral”,
afirmou o presidente da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) e do
Sistema Faeb/Senar, João Martins, durante entrevista coletiva
realizada na sede da instituição. Martins citou o exemplo
dos estados da Bahia e de
Pernambuco, grandes exportadores de frutas, onde “o poder público pode ser tentado
a onerar as vendas externas
desses produtos, criando custos adicionais ao produtor”. A
sociedade brasileira, assinalou
ele, não suporta a criação de
novos impostos.
Martins destacou ainda
que a entidade irá se mobilizar e esclarecer toda sociedade sobre o perigo e os efeitos
negativos da oneração das
exportações do setor agropecuário porque “medidas desse
tipo afetam a competitividade
do segmento que já enfrenta
obstáculos devido à precariedade das nossas rodovias,
ferrovias e portos, o chamado
custo Brasil”. O temor da CNA
é que este tipo de ação acabe se transformando numa escalada tributária pelo país.
Para o presidente da
Comissão Nacional de Política

Agrícola da CNA e da Federação da Agricultura e Pecuária
de Goiás (FAEG), José Mário
Schreiner, a oneração do milho
e da soja pelo governo goiano
pode “se transformar numa
espécie de vírus e ser disseminado por todo o país gerando mais desemprego, queda
na rentabilidade do setor e
aumento dos custos de produção”. Segundo ele, “o comprador do produto brasileiro lá
fora não quer importar impostos, não quer o tempero amargo do aumento dos impostos”.
O presidente da CNA
acrescentou que o Governo
Federal não tem mostrado
clareza em suas posições, deixando o setor produtivo inseguro diante da possibilidade
de oneração de outros setores,
como é o caso da carne. No
entender de João Martins é
preciso atenção ao fato de o
Brasil só exportar 30% de toda
sua produção agropecuária,
“os restantes 70% abastecem o
mercado interno, com preços
estáveis”. É inegável que, apesar da crise econômica enfren-
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tada pelo país, existe paz social e estabilidade nos preços
dos gêneros alimentícios, disse
ainda Martins.
Contra a volta da CPMF
A elevada carga tributária do país, quase 40% do
Produto Interno Bruto (PIB) é
inibidora do crescimento econômico, assinalou Martins. Ele
anunciou que a diretoria da
CNA, em reunião, decidiu por
unanimidade se posicionar
contrária ao retorno da CPMF,
conforme já foi anunciado
pelo Governo Federal.
“O setor produtivo não
suporta mais tanto imposto, o
petróleo baixou de preço no
mercado internacional, mas
o óleo diesel subiu no mercado interno, os reservatórios de
água voltaram a níveis satisfatórios, mas o preço da tarifa
de energia elétrica continua
elevado, como se continuasse
a situação de emergência”, finalizou.

Atenção Produtor Rural!
Fique Atento!
Acaba no dia 5 de Maio o prazo para você realizar o
Cadastro da sua propriedade no CAR/CEFIR
1. O que é o CAR/CEFIR –
Cadastro Estadual Florestal de
Imóveis Rurais?
É um cadastro eletrônico que deve conter os dados
básicos das propriedades rurais. O cadastro é obrigatório
a todas as propriedades e posses rurais e os dados informados são declaratórios (como
é, por exemplo, a declaração
do Imposto de Renda), de responsabilidade do proprietário
ou possuidor rural. Os dados
do CAR farão parte do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – o SIC AR, que
ficará sob responsabilidade da
Secretaria de Meio Ambiente
dos Estados, do Ministério do
Meio Ambiente e do Ibama.
2. Para que serve o CAR/
CEFIR?

critas no CAR. Isso independe
da situação de suas terras:
com ou sem matrícula, registros de imóveis, ou transcrições.
O intuito do CAR/CEFIR
é a regularização ambiental, e
não a regularização fundiária.
4. Quais as vantagens
em fazer o cadastro?
O CAR/CEFIR facilitará
a vida do proprietário rural na
obtenção de licenças ambientais, pois a comprovação da
regularidade da propriedade
acontecerá por meio da inscrição e aprovação do CAR/CEFIR e o cumprimento no disposto no Plano de Regularização
Ambiental, que será em breve
instituído pelo Estado. Com
isso, não haverá mais a necessidade de procedimentos anteriormente obrigatórios, como
a averbação em matrícula de

Reservas Legais no interior das
propriedades. Todo o procedimento para essa regularização
poderá ser feito online.
Para ajudar o produtor
baiano a realizar o cadastro,
a Federação da Agricultura
e Pecuária da Bahia realiza,
há dois anos, cursos, palestras
e workshops em toda Bahia.
Além disso, técnicos também
foram capacitados em diversas regiões do Estado. A lista
completa com contato desses
técnicos está disponível no site
da FAEB: faeb.org.br
Os produtores também
podem encontrar no site da
Federação a cartilha criada
pela Assessoria Ambiental da
FAEB que auxilia o produtor rural no cadastro. Veja o passo a
passo:
Site FAEB -> Clica em
Meio Ambiente -> Clica em Legislação - > Cartilha

O CAR é a principal
ferramenta prevista na nova
lei florestal para a conservação do meio ambiente, a
adequação ambiental de
propriedades, o combate ao
desmatamento ilegal e o monitoramento de áreas em restauração, auxiliando no cumprimento das metas nacionais
e internacionais para manutenção de vegetação nativa
e restauração ecológica de
ecossistemas.
3. Preciso me inscrever
no CAR/CEFIR?
Todas as propriedades
ou posses rurais devem ser ins-
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Sindicato Rural auxilia produtores
de Itambé na realização do Cefir

C

om a proximidade do fim
do prazo para a realização do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais - CEFIR,
os sindicatos dos Produtores
Rurais do estado estão se mobilizando para ajudar a categoria.
Em Itambé aconteceu,
no inicio do mês de fevereiro,
uma palestra para esclarecer as principais dúvidas dos
produtores da região e, claro,
alertá-los para a importância
da realização do cadastro.
Mais de cinquenta produtores da região estiveram presentes na sede do sindicato
e participaram do encontro.
O especialista em Legislação
Ambiental, Hermano Marques
da Silveira Júnior, respondeu os
principais questionamentos sobre o tema.
Resultado Positivo - Depois da palestra, mais de vinte
produtores que estavam no local realizaram o cadastro que,

como informamos na página
anterior, se encerra no mês de
maio.
Essa foi mais uma ação
do Sindicato, que já realizou
também uma turma do Pronatec, onde foi trabalhado
o tema Agricultura Familiar,.
Na ocasião, foi implantada o
primeiro banco de palma do
município. “O nosso objetivo
é ampliar ainda mais a área
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plantada, para podermos ajudar os produtores da nossa região, que a cada dia têm visto
os índices pluviométricos diminuírem drasticamente, sendo
obrigados a buscar novas técnicas de produção e assim poder garantir uma reserva estratégica de alimentação para o
seu rebanho em períodos de
seca”, concluiu Sergio Luiz da
Silva Santos, presidente do Sindicato de Itambé.
Ele revelou ainda que
as metas para esse ano são
ainda maiores. “Queremos
continuar oferecendo serviços
e cursos para os produtores da
região e lançar o nosso primeiro Pro-Senar Leite em 2016”.
Os produtores rurais
da região de Itambé, ou de
qualquer local do estado, que
queiram participar das ações
oferecidas pelo Sistema FAEB/
SENAR bastam se dirigir a um
Sindicato dos Produtores Rurais.

INFORMAÇÃO DIRETA
OBJETIVA
Em breve!
DINÂMICA
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