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EDITO R IA L

O QUE ESTÁ
FALTANDO AO BRASIL
JOÃO MARTINS DA SILVA JUNIOR

A crise econômica e moral que se abateu sobre o país
despertou nos brasileiros reservas de ativismo cívico por muito
tempo ausentes da nossa vida política. Desde março de 2015
até maio deste ano, multidões saíram às ruas, repetidas vezes,
de modo pacífico e espontâneo, em protesto pela ruína da
economia, pela predação de nossas melhores empresas públicas
e pelo abandono do interesse público por grande parte do
sistema político.

A

s instituições do Estado de direito funcionaram apropriadamente e
os poderes Judiciário e
Legislativo promoveram
uma saída constitucional para
a crise, fiéis aos rigores formais
da lei, mas sensíveis, também, à
vontade majoritária da Nação.
Felizmente, a população brasileira reagiu de modo maduro e
sereno ao desfecho da crise política. Provou que a Nação não
está dividida e que os inconformados constituem parcela minoritária da sociedade. Só chegamos ao ponto de apoiar e exigir
o impedimento da presidente
da República, porque o estado
da economia atingiu um limite
insustentável. Ficou claro para
todos que o principal responsável por tudo foi o Governo, em
alguns casos a falta de um Governo efetivo.
Os setores produtivos tiveram papel ativo no processo.
Coadjuvaram, no tempo próprio, com as iniciativas e manifestações das cidades, não
porque reivindicassem qualquer protagonismo, de natureza
puramente política, - o que não
lhes cabia -, mas porque perceberam que a desintegração

progressiva do ambiente econômico acabaria por destruir
a capacidade de produção do
País. Uma vez concluído o processo, industriais, comerciantes
e agricultores, voltam agora ao
trabalho, para cumprir o seu papel natural na vida da Nação.
Restam diante de nós os
imensos problemas que nos foram legados. O caminho de volta
ao equilíbrio fiscal, ao crescimento econômico e à regeneração
da vida pública, tudo o que foi
perdido, vai demandar remédios amargos, para os quais não
sabemos, ainda, se a sociedade
está totalmente preparada. Podem
haver reações que cheguem ao limiar de conflitos sociais.
A maior parte das medidas necessárias precisará da
ação do sistema político e das
casas do Parlamento. O esgotamento da capacidade fiscal
do Estado, que é o responsável
pela recessão econômica e a alta
inflação, só pode ser corrigido
por medidas legislativas e emendas constitucionais, que atingem
interesses constituídos. A maior
ou menor resistência da sociedade a essas mudanças dependerá de como o processo for conduzido pela classe política.
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Se deputados e senadores
forem capazes de, por um momento, deixar de lado a lógica
dos seus interesses particulares,
especialmente os de ordem eleitoral, e se dispuserem a discutir e
construir um caminho para o futuro, nosso país poderá ter a esperança de reencontrar um destino de progresso e justiça.
O Governo em exercício tem
mostrado que reconhece e compreende os problemas que têm
pela frente. A proposta de se estabelecer um teto nominal para
as despesas dos exercícios fiscais,
limitado apenas à inflação do ano
anterior, sem nenhum crescimento real, é um remédio duro, para
o qual não há alternativas. O
grande teste será a sua apreciação pelo Congresso Nacional. Em
breve, os interesses organizados
saltarão sobre as bancadas parlamentares, para que sua parte no
bolo fiscal seja excluída dos tetos
e das restrições.
O orçamento fiscal é, hoje, a
grande arena onde se exprimem
os conflitos distributivos. Todos
têm seus bons motivos, mas nenhum tem razão nesse momento.
Se não for restaurado um equilíbrio duradouro nas contas públicas, caminharemos para um desastre geral, que arruinará a todos.
Não é fácil ser otimista. O sistema político está em
muito mau estado. Conseguimos
a proeza de ter mais de 30 parti-

dos, quase totalmente indiferenciados e com os quais o poder
Executivo tem de se articular em
termos pragmáticos, já que não
há questões de princípios em
jogo. Construir uma pauta unificadora e negociar em questões
exclusivamente de mérito é cada
vez mais raro e difícil.
Nossa democracia, apesar de
vibrante e autêntica, em virtude
dos defeitos do sistema eleitoral, não tem produzido líderes
capazes de agregar e formular
agendas transformadoras, com
amplo apoio popular. O sistema político acaba funcionando
por impulsos, respondendo apenas a emergências, sem condições de resistir a pressões corporativistas e de interesses mais
bem organizados.
Reconheço, com tristeza, que
uma geração inteira já foi sacrificada. Passada mais uma emergência institucional, todos temos
razão em temer que a política brasileira volte, mais uma vez, ao seu
lugar de sempre e não dê aos brasileiros a oportunidade de sonhar
com realizações mais altas, que a
nossa riqueza natural e o nosso
povo nos permitem desejar.
A sociedade não se recolheu, para sempre, às suas casas
e a seus locais de trabalho. Tendo
chegado até aqui, ela não vai permitir que, tanto esforço e esperança, dissipem-se no nada. A Nação
espera que os seus representan-
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tes, malgrado as imperfeições e
os vícios dessa representação,
aprovem as medidas exigidas
para repor o país à normalidade.
Se os interesses políticos esvaziarem o conteúdo das reformas legislativas e patrocinarem
falsas reformas, que não resolvem
nada, a nação, os trabalhadores e
os empresários, jovens e adultos,
brasileiros de hoje e do amanhã,
terão o direito de reagir.
Passadas as emergências da
crise econômica e social, os políticos devem à Nação uma reforma
política que mude a natureza caótica da representação parlamentar e torne os agentes públicos
– Presidente, Governadores, Prefeitos e Legisladores – mais responsáveis pelos seus erros e pelas
suas ações.
Um sistema político mais justo
e consequente não teria permitido que tantos agentes públicos
tivessem errado tanto, durante
tanto tempo. Se tudo isso acontecer, terão valido a pena os riscos e
perigos que corremos.

JOÃO MARTINS DA SILVA JUNIOR
É PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO DA
AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL (CNA)
E DO SISTEMA FAEB
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RENEGOCIAÇÃO

CONHEÇA A MP 733
Governo edita novas medidas para renegociação de dívidas de crédito rural para
região da Sudene e incluídos na dívida ativa da União
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Diário Oficial da União
publicou a Medida Provisória (MP) 733 com
propostas de liquidação
e repactuação da dívida
com descontos, para as operações de crédito rural financiadas
na região da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). A MP 733 contempla os contratos formalizados até
2011, independente do tamanho
da dívida, financiados com recursos exclusivos e mistos do Fundo Constitucional do Nordeste
(FNE). Já para os financiamentos
com recursos de outras fontes,
a lei garante descontos apenas
para empréstimos até R$ 200 mil.
Conforme a MP, os produto-
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Até

res têm até o dia 29 de dezembro
de 2017 para liquidar ou negociar
a dívida e ganham garantias de
que não haverá novas execuções
até essa data. Os descontos previstos nas novas condições chegam até 95% do saldo devedor.
Apesar de os benefícios contemplarem os contratos inadimplentes da região da Sudene, as novas
medidas incluíram os inscritos na
Dívida Ativa da União de todo o
país, até o dia 31 de dezembro de
2014, com descontos de até 95%.
Para o presidente da Comissão da Região Nordeste da
Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do

Rio Grande do Norte (FAERN),
José Vieira, a Medida Provisória 733 é uma grande conquista para o setor, pois “90% dos
produtores rurais endividados
da região serão beneficiados e
ganham novas possibilidades de
retomar suas atividades”, disse.
A edição da MP 733, segundo o presidente da CNA, João
Martins, possibilita negociações
definitivas para a questão do
endividamento dos produtores
da região Nordeste e permite
“a reinserção dos produtores na
atividade econômica, considerando que muitos deles não estão tendo condições de ter acesso a financiamentos bancários
para movimentar sua atividade”.
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Prazo do CAR é prorrogado para o dia 31 de dezembro de 2017
A MP 733 também garantiu a
prorrogação do prazo de inscrição
do Cefir - Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais para o dia
31 de dezembro de 2017. Com isso
os produtores rurais brasileiros
têm uma nova oportunidade para
regularização ambiental.
Em maio deste ano, o Cefir já
havia sido prorrogado aos pequenos produtores, com até 4 mó-

dulos, estendido até o dia 05 de
maio de 2017. Na época, não foram
contempladas as propriedades de
médio e grande porte. Segundo o
último balanço divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente, cerca
de 82% da área que está dentro
dos imóveis rurais foram cadastrados. Assim, o Sistema de Cadastramento Ambiental (Sicar) já é
o maior banco de dados de base

territorial do mundo, com 352 milhões de hectares cadastrados.
O preenchimento do Cefir é
obrigatório e o responsável pelas
informações na inscrição é o produtor rural. Para auxiliar o produtor no processo de regularização
o Sistema Faeb/Senar realizou palestras sobre o tema e criou uma
cartilha com todas as informações
sobre o cadastro.

Conheça os pontos da MP 707 que foram incluídos na MP 733
Foram mantidas, conforme definido no artigo
1º da nova MP, as propostas de liquidação da dívida
com rebates para as operações contratadas até 2011,
independentemente do tamanho da dívida, para
operações referentes aos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) e aos recursos mistos
do FNE que incluem novas fontes. Tal opção representou um avanço porque estendeu os descontos,
antes previstos para as operações contratadas até
2010, nas seguintes proporções:

relação à situação anterior, com o Governo estendendo os descontos, antes previstos apenas para as
operações contratadas até 2010, para as seguintes
situações:
FAIXA DE DÍVIDA

CONTRATADA ATÉ
2006

CONTRATADA ENTRE
2007 A 2011

NA ORIGEM

Semiárido

SUDENE

Semiárido

SUDENE

Até R$ 15 mil

80%

70%

40%

30%

Entre R$ 15 mil
até R$ 35 mil

75%

65%

35%

20%

Entre R$ 35 mil
até R$ 100 mil

70%

60%

25%

15%

FAIXA DE
DÍVIDA

CONTRATADA
ATÉ 2006

CONTRATADA
ENTRE 2007 A 2011

Entre R$ 100 mil
até R$ 500 mil

65%

55%

15%

10%

NA ORIGEM

Semiárido

SUDENE

Semiárido

SUDENE

35%

5%

0%

95%

85%

50%

40%

Acima de
R$ 500 mil

45%

Até R$ 15 mil
Entre R$ 15 mil
até R$ 35 mil

90%

80%

40%

30%

Entre R$ 35 mil
até R$ 100 mil

85%

75%

35%

25%

Entre R$ 100 mil
até R$ 500 mil

80%

70%

25%

15%

Acima de
R$ 500 mil

60%

50%

15%

10%

É importante destacar que o prazo de liquidação foi fixado até 29/12/2017, ficando também suspensas as execuções até esta data. A MP determina,
ainda, que cada uma das partes deverá arcar com as
despesas de honorários advocatícios. Sendo assim,
as instituições financeiras não poderão cobrar dos
agricultores despesas relacionadas com a tramitação burocrática dos processos.
Na renegociação das dívidas dos produtores
rurais foram mantidos os rebates de adimplência
para as operações contratadas até 2011, independentemente do tamanho da dívida nas operações
com recursos do FNE e de recursos mistos do FNE
com outras fontes. Aqui também houve avanço em
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Vale destacar também que o prazo para renegociação foi estendido até 29/12/2017, vencendo a primeira parcela em 2021. E a última parcela em 2030,
de acordo com as condições abaixo discriminadas:
a) Encargos Financeiros:
1 - Agricultores enquadrados no Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), (Grupo A e B): Taca efetiva de 0,5% ao ano;
2- Demais agricultores do PRONAF:
- Nas operações de valor até R$ 10 mil reais: taxa
efetiva de juros de 1% ao ano;
- Para operações de valor acima de R$ 10 mil reais:
taxa efetiva de juros de 2% ao ano.
3 - Demais produtores rurais (cooperativas e associações): Taxa efetiva de juros de 3,5% ao ano.
b) Amortização prévia calculada sobre o saldo devedor recalculado, nos percentuais abaixo:
1 - 1% para mutuários classificados como agriculto-

5

res familiares, mini e pequenos produtores rurais;
2 - 3% para mutuários classificados como médios
produtores rurais; e
3 - 5% para mutuários classificados como grandes
produtores rurais.
c) Foram suspensos, até 29/12/2017, os prazos de
prescrição das dívidas, de encaminhamento da inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) e as execuções.
A nova MP manteve as propostas de liquidação
da dívida com rebates para as operações contratadas até 2011. Para o somatório das dívidas, com
valores originalmente contatados até o limite de R$
200 mil reais, com as demais fontes, exceção das
operações definidas no artigo 1º da referida Medida Provisória. O destaque aqui é para a solução encontrada: extensão dos descontos - antes estavam
previstos para as operações contratadas até 2010 -,
para as condições abaixo discriminadas:
FAIXA
DE DÍVIDA

CONTRATADA
ATÉ 2006

CONTRATADA
ENTRE 2007 A 2011

NA ORIGEM

Semiárido

SUDENE

Semiárido

SUDENE

Até R$ 15 mil

95%

85%

50%

40%

Entre R$ 15 mil
até R$ 35 mil

90%

80%

40%

30%

Entre R$ 35 mil
até R$ 100 mil

85%

75%

35%

25%

Entre R$ 100 mil
até R$ 200 mil

80%

70%

25%

20%

Um dado importante: o prazo de liquidação foi
fixado para até 29/12/2017. Foram suspensas, também, as execuções até 29/12/2017. Cada parte deverá arcar com os custos dos honorários advocatícios.
Assim, as instituições financeiras não poderão cobrar dos agricultores tais despesas.
Novos pontos incluídos na MP/733, que não constavam do projeto de conversão da MP/707
Um item novo e relevante, a questão da Dívida
Ativa da União (DAU), foi incluído na nova MP, beneficiando ainda mais os produtores. Os critérios
para liquidação dos débitos, desde que as dívidas
tenham sido inscritas até 31/12/2014, podendo ser
liquidadas até 29 de dezembro de 2017, estão definidos no quadro abaixo:
SALDO DEVEDOR CONSOLIDADO

Outro ponto relevante é a norma que possibilita
o Ministério da Integração Nacional encaminhar ao
Conselho Monetário Nacional (CMN), proposta de
aplicar um redutor sobre os encargos financeiros.
Será tomado como base de referência o Coeficiente
de Desequilíbrio Regional (CDR). O objetivo é promover o desenvolvimento das regiões amparadas
pelos Fundos Constitucionais.

C

Outros pontos da MP 733 que merecem destaque:
a) garantir nas operações a serem renegociadas,
conforme o artigo 2º, que a cobrança de honorários
seja assumida por cada uma das partes envolvidas
no processo. Tal norma está explicitada nos artigos
1º e 3º da mesma MP;
b) em relação ao estoque de dívidas contratados entre 2012 e 2015, avaliar a necessidade de prorrogação das parcelas vencidas e vincendas até 2017. Esse
item foi formalizado levando-se em conta as adversidades climáticas que afetaram toda a região Nordeste, especialmente a última estiagem, com mais
de cinco anos de duração, afetando especialmente
o semiárido na área de abrangência da Sudene;
c)- possibilidade de renegociação das dívidas contratadas até 2011 com outras fontes de recursos, já
que até 2011 está previsto apenas a liquidação das
dívidas;
d)- possível renegociação das dívidas contratadas
na Região Norte, tendo em vista os problemas climáticos verificados naquela região, como estiagem
prolongada em algumas áreas e excesso de chuvas,
em outras .
As condições de renegociação de dívidas, contidas na referida Medida Provisória 733, representam
grande avanço em relação a soluções anteriores
dadas pelo poder público em às dívidas contraídas
pelos produtores do Nordeste. Agora, os benefícios
estão sendo concedidos a todos os produtores, independentemente do tamanho da dívida, com exceções apenas para os recursos privados. É importante
ressaltar que os descontos propostos são compatíveis com as necessidades das regiões afetadas por
fatores climáticos, conforme havia sido proposto
pelo Congresso Nacional quando da aprovação da
Medida Provisória 707, de 2015.
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Até R$ 15 mil

95%

Entre R$ 15 mil até R$ 35 mil

90%

Entre R$ 35 mil até R$ 100 mil

85%

Entre R$ 100 mil até R$ 200 mil

80%

Entre R$ 200 mil até R$ 500 mil

75%

Entre R$ 500 mil até R$ 1 milhão

70%

Acima de R$ 1 milhão

60%
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OIE reconhece Bahia e mais 13 estados, além do DF,
como zonas livres de peste suína clássica
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Seca já atinge mais de 150
municípios em todo o Estado
A grave seca, que já perdura desde 2011 na Bahia,
já atinge mais de 1,5 milhão de pessoas no estado.
Conforme dados atualizados pela Sudec – Superintendência de Proteção e defesa Civil, 147 municípios
tiveram a situação de emergência reconhecida pelo
governo estadual. O número de atingidos pela longa
estiagem é exatamente 1.515.361. Apenas 12, dos 147
municípios baianos, obtiveram o reconhecimento do
Governo Federal. Os demais permanecem “aguardando análise”. Em janeiro, a estiagem decorrente
da falta de chuva, notadamente no semiárido, levou
251 dos 417 municípios baianos a requererem a situação de emergência junto aos governos estadual
e federal. Desde então, a seca se ampliou e já atinge
regiões como o Sul, Sudoeste e Extremo Sul baiano.
Cerca de 70% do território baiano está na região
do Semiárido, composta por 265 municípios. Desde
2011 a região vem sofrendo os efeitos da estiagem
prolongada, apontada como “a pior dos últimos 80
anos”. Com o reconhecimento do Governo Federal,
o Governo da Bahia e os municípios ficam aptos a
solicitar e receber recursos da União para a recuperação dos danos ou atendimentos de urgência.
(Fonte: Tribuna da Bahia)
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A comissão científica da
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) reconheceu
14 estados e o Distrito Federal
como zona livre da peste suína
clássica. O status foi aprovado durante a 84ª Sessão Geral
da Assembleia Mundial de Delegados da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).
“Com
essa
decisão,
teremos
facilidade
em
ampliar
nosso
mercado
de
maneira segura”, ressalta o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Guilherme Marques, que participou da reunião na França
Além do Distrito Federal, os estados reconhecidos como área livre da
doença são: Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe,
Tocantins e parte do Amazonas (municípios de Guajará, Boca do Acre, sul
de Canutama e sudoeste de Lábrea). Até agora, apenas dois estados já
tinham o certificado da OIE: Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Leite em Alta: Preço sobe em todos os estados
A baixa produção no campo,
devido ao período de entressafra,
segue impulsionando os valores
de leite. Em maio, o movimento
de alta foi verificado em todos
os estados acompanhados pelo
Cepea. O preço do leite recebido pelo produtor (sem frete e
impostos) teve alta de 4,5% de
abril para maio, passando para
R$ 1,1571/litro na “média Brasil”
(que pondera o valor pelo volume captado nos estados de BA, GO,
MG, PR, RS, SC e SP). Esse valor está 14,3% maior que o de maio de
2015, em temos reais (valores deflacionados IPCA de abril/16). O preço bruto médio (com frete em impostos) foi de R$ 1,2654/litro, aumento de 15% frente ao de maio do ano passado, em termos reais.
O aumento na média nacional em maio foi influenciado pela valorização no Sudeste do País, principalmente em São Paulo (5,1%) e em Minas
Gerais (5%), onde os preços líquidos passaram para R$ 1,1460/litro e
R$ 1,1947/litro, respectivamente. O Índice de Captação de Leite do Cepea (Icap-L/Cepea) teve queda de 3,38% em abril, considerando-se os
sete estados que compõem a “média Brasil”. A região Sul registrou as
maiores quedas na produção, de 6,97% no Rio Grande do Sul, de 6,12%
em Santa Catarina e de 1,16% no Paraná. Os demais estados também
tiveram queda de produção leite em abril; a menor delas, de apenas
0,47%, foi verificada na Bahia. (Fonte: Cepea)
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Soja: alto custo leva oeste baiano a limitar
expansão de área pelo 2º ano seguido

MATOPIBA: Produtores em alerta
A CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil alertou para a incapacidade dos produtores rurais do Matopiba de cumprir seus compromissos financeiros com operações de custeio e investimentos, por conta da perda de safra provocada pela
estiagem prolongada na região, que abrange municípios do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
As culturas mais afetadas foram a soja, o milho
safra de verão e o algodão. Entretanto, o problema
pode atingir outros estados e prejudicar também a
colheita do milho safrinha, que tem 70% da produção comercializada.
O tema foi discutido com o secretário-adjunto de
Política Agrícola e Meio Ambiente do Ministério da
Fazenda, Ivandré Montiel, em audiência realizada em
Brasília. O encontro também teve a presença de representantes da Associação dos Produtores de Soja
(Aprosoja Brasil), Banco do Brasil e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que discutiram o andamento das operações rurais de custeio e
investimentos com o objetivo de buscar medidas para
minimizar os prejuízos aos produtores rurais.

O avanço do plantio de grãos sobre áreas novas no oeste da Bahia deve
ser pequeno na safra 2016/2017. Produtores citaram os prejuízos decorrentes do clima na temporada 2015/2016, o endividamento e a dificuldade de obter crédito como motivos para justificar a cautela. O
oeste baiano, uma das mais importantes áreas de produção da nova
fronteira agrícola, formada pelos Estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia (Matopiba), chegava a apresentar no início da década um
aumento de 8% ao ano na área plantada com soja, milho e algodão. Na
atual temporada, esse porcentual caiu a 1,2%, segundo a Associação de
Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba).
Para a temporada 2015/2016, que oficialmente começa em 1º de
julho mas no Mapitoba tem o plantio iniciado no fim de outubro, a
cautela ganha força porque a manifestação do fenômeno climático La
Niña ainda não está confirmada. Sua principal característica é o aumento do volume de chuvas no oeste baiano
A presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo
Magalhães, Carminha Míssio, afirmou que o menor ritmo de expansão
do plantio em áreas novas do oeste baiano contribuiu para que o preço
das terras na região se estabilizasse. “Estávamos sofrendo uma especulação muito grande. Essa dificuldade em abertura limita esse movimento”, ressaltou.
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BOA NOTÍCIA: Safra 2016 de café deve
passar de 49 milhões de sacas, destaca Conab

Est

A produção brasileira de café arábica e conilon em 2016 deve ser de 49,67 milhões
de sacas de 60 quilos do produto beneficiado, com um aumento de 14,9% em relação
às 43,24 milhões de sacas alcançadas em 2015. Os dados do 2º Levantamento da Safra 2016 de café foram divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Em pleno período de bienalidade positiva, a cultura do café arábica, principalmente, está
tendo melhores rendimentos. Isso se deve ao aumento da área em produção e às condições
climáticas favoráveis, com reflexo na produtividade que deve crescer 13,7% em relação à safra
passada, alcançando 25,58 sacas por hectare.
O arábica, que abrange 81% do total produzido no país, deve ter um incremento de 25,6%
no volume de produção, com uma colheita de 40,27 milhões de sacas. Os maiores ganhos
serão observados na região do Triângulo, sul e centro-oeste mineiro, além de regiões do estado de São Paulo. Minas é o maior produtor de arábica do país, com 28,2 milhões de sacas.
O conilon, que representa 19% do total nacional, tem uma produção estimada em 9,4 milhões
de sacas, com uma queda de 16% frente à safra 2015 (11 milhões de sacas).
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CNA pede ao ministro da Agricultura
ajustes no Plano Agrícola e Pecuário

União Europeia: Bahia entra na lista de estados
que podem exportar carne industrializada
A União Europeia (UE) ampliou de 9 para 23 o
número de unidades da Federação que podem fornecer carne bovina para a fabricação de produtos
industrializados (carne enlatada) de exportação.
Em 2015, o Brasil exportou 104,4 mil toneladas de
carne industrializada, o que gerou uma receita de
US$ 633,58 milhões. Segundo a Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio (SRI), a decisão da União Europeia é importante sobretudo
pelo aumento de fornecedores brasileiros de matéria-prima para a exportação desse tipo de produto.
Até a recente ampliação da UE, os estados autorizados eram São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná,
Santa Catarina e Espírito Santo. Agora também fazem parte da lista o Distrito Federal, Bahia, Acre,
Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas
e Sergipe. Os produtores dessas unidades da Federação podem vender a carne bovina in natura para
as 77 indústrias brasileiras habilitadas a exportar o
produto enlatado para os países da União Europeia.
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa)

O vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), José Mário Schreiner, reuniu-se com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, para discutir ajustes
no Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2016/2017 e a revisão da Política de
Garantia dos Preços Mínimos (PGPM). No encontro, ele defendeu mais
recursos para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural
(PSR) e para programas de investimentos, além da redução dos juros
das linhas de financiamento.
Os recursos para a próxima safra podem ser contratados a partir de
1º de julho. Por isso, o objetivo é que as mudanças sejam efetuadas ainda este mês, quando o Conselho Monetário Nacional (CMN) deve aprovar e formalizar a vigência dos programas, entre os quais se incluem:
Programa de Construção e Ampliação de Armazéns (PCA), Agricultura
de Baixo Carbono (ABC) e o Programa de Incentivo à Modernização
da Irrigação (Moderinfra). Em resposta, o ministro e o secretário de
Política Agrícola do ministério, Neri Geller, disseram que vão analisar os
pedidos do setor agropecuário.
O PAP 2016/2017 destinará R$ 202,8 bilhões à próxima safra para
financiar custeio, investimento e comercialização. No entanto, houve
queda de recursos para os investimentos em relação ao ano passado,
além da alta dos juros, o que tem preocupado os produtores rurais.
Quanto à PGPM, o setor agropecuário propôs ao ministro o reajuste de
preços mínimos para culturas como milho, trigo e arroz, por conta da
alta dos custos de produção.

Estudo da Embrapa revela que a Bahia tem o maior número de cadeias produtivas do Brasil
A Embrapa Monitoramento por Satélite concluiu trabalho inédito sobre a distribuição do valor da produção agropecuária pelas 558 microrregiões dos estados do Brasil. Conhecer a repartição territorial da riqueza agropecuária e sua concentração é de grande interesse e aplicação para todo o setor produtivo e de fomento. Na primeira etapa, a pesquisa analisou mais de uma centena de cadeias produtivas, vegetal e animal, em todo o país, com base em
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge). Em média, foram estudadas 58 cadeias produtivas em
cada Estado da Federação. Em alguns estados a diversidade de produtos vegetais e animais se revelou menor, como em
Roraima, com 27 cadeias produtivas analisadas, e, em outros, maior, caso da Bahia com 82 cadeias produtivas analisadas.
Para atenuar efeitos de variações anuais e gerar valores mais representativos, os pesquisadores calcularam a produção agropecuária com base em médias trienais. Foram amenizados, desta forma, os efeitos das flutuações anuais na produção e na produtividade (clima, preços e outros fatores). “No cômputo da riqueza da produção agrícola de uma região não se podem juntar
toneladas de cebola, com caixas de manga ou litros de leite. A única forma de totalização está em sua conversão em valor”, diz
Lucíola Magalhães, coordenadora do estudo. (Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite)
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NOVAS TURMAS DO PRO-SENAR E NCR SÃO IMPLANTADAS EM POÇÕES

P

Técnicos do Sistema Faeb realizaram um encontro no Sindicato dos Produtores Rurais de Poções
onde foram definidas a implantação do Pro-Senar
Caprinos e Ovinos e a formação de novas turmas do
Negócio Certo Rural na região.
Os programas têm por objetivo promover incrementos nos índices produtivos das propriedades
atendidas, através de melhorias na gestão e organização do setor produtivo. As novas turmas terão
inicio no mês de Julho.
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EXPOJEQUIÉ RECEBEU PELA PRIMEIRA VEZ A CASA DO HOMEM DO CAMPO
A 37ª ExpoJequié recebeu pela primeira vez, em
2016, a Casa do Homem do Campo, que tem sido
um dos grandes atrativos nos eventos agropecuários do estado. No local, os produtores, trabalhadores rurais e visitantes em geral tiveram acesso a todas as ações oferecidas pela FAEB - Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia e também
os cursos e programas que são executados pelo SENAR. Além disso, o stand também abrigou palestras
técnicas durante o evento. “Foi muito bom conhecer
um pouco mais do Sistema FAEB. Já fiz um curso de
capacitação, mas agora vejo que existem novas possibilidades de aprendizado”, ressaltou Paulo Couto,
produtor da região.

D

TURMAS DA REDE E-TEC REALIZAM AULA DE CAMPO

S

As duas turmas em andamento do Curso Técnico em Agronegócio, oferecido pelo Senar Bahia em
parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Luís Eduardo Magalhães, no Oeste do estado, participaram da segunda aula de campo, realizada na
Fazenda Sama. Os alunos viram, de forma prática,
técnicas de produção vegetal em trigo, soja, sorgo
e milho. Eles foram acompanhados por técnicos e
instrutores do Senar Bahia, além dos proprietários
da fazenda, Jarbas e Graziela Bergamachi, que passaram o dia na propriedade.
As aulas do Curso de Técnico em Agronegócio começaram no último dia 5 de março e tem
duração de dois anos. Todos os alunos receberão
certificado reconhecido pelo MEC – Ministério da
Educação. Essa é a primeira vez que o curso é realizado na Bahia.
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PRO-SENAR LEITE TRANSFORMA A PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRINHA
Localizada em Serrinha, a Fazenda Vila Esperança, do produtor João Luiz Cordeiro, reflete bem o
poder de transformação dos programas oferecidos
pelo Senar Bahia. Após participação do Pro-Senar
Leite, o produtor, sob orientação dos técnicos de
campo, decidiu implantar o pastejo rotacionado,
uma vez que na fazenda já existia um poço perfurado com boa vazão de água para a irrigação. Com
a implantação do pastejo, João conseguiu diminuir
os custos de produção, que antes eram em média
de R$ 2.500,00 a 3.000,00/MÊS com concentrado
e cevada, e caiu para R$ 900,00 - 1.200,00/MÊS.
Além disso, viu a sua produção sair de 190-220 L/
DIA para 300-320 L/DIA.

ANTES

DEPOIS

DINÂMICAS PRÁTICAS DO SISTEMA FAEB NA EXPOSIÇÃO DE ITAPETINGA
Uma das mais tradicionais da Bahia, a Exposição Agropecuária de Itapetinga chegou a sua 46ª
edição e recebeu as Dinâmicas Práticas do Sistema
FAEB. Foi a segunda vez que os produtores rurais
da região puderam ver, de forma prática, com técnicos especializados, as ações do SENAR BAHIA.
No evento, destaque para a Dinâmica de equinos, que trabalhou as temáticas: Odontologia Veterinária; Cronologia Dentária; Casqueamento e Ferrageamento.

SENAR BAHIA LEVA SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE RURAL PARA FEIRA DE SANTANA
Segunda maior cidade do estado, Feira de Santana foi escolhida para receber o primeiro Seminário de
Contabilidade Rural do ano. Criado em 2015 pelo Senar
Bahia em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade da Bahia – CRC/BA, a iniciativa tem levado
conhecimentos de contabilidade rural para estudantes e
profissionais da área contábil nas cidades por onde passa. Mais de cem pessoas lotaram o auditório da Associação Comercial do município para acompanhar as palestras do auditor Fiscal da Delegacia de Feira de Santana,
José Raimundo Ferreira e o professor especialista em direito tributário, Francisco Aguiar da Silva Junior. Dentre
outros temas foram apresentadas noções de contribuições previdenciárias, gerenciamento da contabilidade e
aspectos fiscais voltados para a área rural.
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ESTREIA: SISTEMA FAEB LEVA CASA DO HOMEM DO CAMPO E DINÂMICAS PRÁTICAS PELA PRIMEIRA VEZ PARA GUANAMBI
Depois de alguns anos sem acontecer, este ano
o município de Guanambi voltou a realizar a Exposição Agropecuária. Ciente da importância do evento, o Sistema FAEB levou para a região a Casa do
Homem do Campo e as Dinâmicas Práticas. Foram
cinco dias de trocas de conhecimento e experiência
com os visitantes da Exposição.
Lá, aconteceram as Dinâmicas de Equinos (odontologia veterinária; cronologia dentária; casqueamento; ferrageamento e doma racional) e Bovino de Leite
(pré e pós-dipping; higiene de ordenha (balde Embrapa) / mastite; classificação do grau de sangue e avaliação fenotípica Funcional para produção de leite).
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PROGRAMA ABC CERRADO É DESTAQUE NO BAHIA FARM SHOW

SU
O ABC Cerrado tem o objetivo de disseminar
práticas de agricultura de baixa emissão de carbono e sensibilizar o produtor para que ele invista na
sua propriedade de forma a ter retorno econômico,
preservando o meio ambiente. O programa foi destaque no Bahia Farm Show, uma das feiras de negócios mais importantes do país, que em 2016 movimentou mais de R$ 1,014 bi em negócios.
O Sistema FAEB realizou uma palestra na Casa
do Homem do Campo, ministrada por Marcos Silva,
professor Adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O tema da palestra foi: o Plano de
Agricultura de Baixo Carbono, um compromisso do
Brasil para a construção de ambientes produtivos
mais eficientes e sustentáveis.

SI

PRODUTOR MELHORA QUALIDADE DO CACAU COM A AJUDA DO PRO-SENAR
Após a participação no programa Pro-Senar Cacau
do Senar Bahia, o produtor Aldo Pinheiro, do município de Ilhéus, construiu e passou a utilizar o secador
solar (estufa plástica) para a secagem das amêndoas
melhorando a qualidade do cacau produzido.
Na secagem em barcaça, as sementes ficam
expostas ao sol. Com a ocorrência de chuvas, uma
cobertura móvel é utilizada para proteção. Assim, o
processo de secagem continuava com a utilização
de fogo a lenha gerando a incorporação de fumaça
às amêndoas, deixando um cheiro forte que diminuía a qualidade do produto.

1 2

WWW.

FA E B .O RG . B R

WW

nar
bona
ico,
desgóovi-

asa
lva,
Reo de
do
vos

BR

IN FO RMATI VO

S I ST E M A

FA E B

SENAR E SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
PROMOVEM CURSO DE GESTÃO DA EMPRESA AGRÍCOLA NO OESTE
Formar melhores gestores para
administração das empresas agrícolas do oeste da Bahia. Este é o objetivo do Curso Gestão da Empresa
Agrícola, desenvolvido pelo SENAR,
atendendo a uma demanda dos Sindicatos dos Produtores Rurais de
Luís Eduardo Magalhães e de Barreiras. O projeto piloto, desenvolvido
especialmente para a região, beneficiará inicialmente 25 alunos. “Essa
turma é piloto e terá oito módulos
com 16 horas cada, com conteúdo

que engloba gestão de pessoas,
gerenciamento de rotinas de trabalho, estoques, legislação, gestão da
produção e de custos. Inicialmente é
voltado para os produtores do município, que são em sua maioria produtores de grãos, mas poderá ser
nacionalizado, passando por ajustes para atender as demais cadeias
produtivas”, explicou a gestora do
curso no SENAR Brasil, Ana Paula
Mundim. A turma concluirá o curso
em outubro.

SUPERINTENDENTE DO SENAR BAHIA VISITA REGIÃO SUDOESTE DA BAHIA
A superintendente do SENAR BAHIA,
Carine Magalhães, visitou a região sudoeste do estado para acompanhar as
ações de campo, principalmente nas propriedades atendidas pelo Pro-Senar Leite,
que vem transformando a realidade local.
Ela foi, ao todo, em dez municípios: Vitória da Conquista, Macarani, Firmino Alves, Itambé, Ibicuí, Iguaí, Nova Canãa, Poções, Itapetinga e Jequié. Durante os dias
no campo, a superintendente aproveitou

para conhecer mais de perto as ações do
FIV – Fertilização In Vitro, tecnologia que
está sendo implantada em toda a Bahia,
através da parceira com o SEBRAE, com
o objetivo de promover melhoria genética
nos rebanhos dos produtores atendidos
pelo Pro-Senar. “Essa é uma ação pioneira
que estamos realizando aqui no estado.
Mais duas mil prenhezes já foram adquiridas em 2016, beneficiando centenas de
produtores baianos”, ressaltou Carine.

SISTEMA FAEB/SENAR LANÇA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA BAHIA, NA REGIÃO SISALEIRA
O Sistema FAEB lançou em junho o Programa de
Desenvolvimento Regional da Bahia, que visa fortalecer o desenvolvimento agropecuário nos municípios
de Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe e Valente,
região sisaleira do estado, através de ações de Formação Profissional Rural (FPR), Promoção Social (PS) e
Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). As ações atenderão produtores rurais, trabalhadores e jovens nas áreas
produtivas, com foco na agricultura, pecuária, gestão da
propriedade, cooperativismo, e também na área educacional, do meio ambiente, saúde e empreendedorismo.
O lançamento do programa contou com as presenças do vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda, e
da Superintendente do SENAR BAHIA, Carine Magalhães, além de autoridades. O novo programa do Sistema FAEB foi lançado no auditório do Centro Cultural
Ana Rios, em Conceição do Coité, e na Casa de Cultura,
do município de Valente.
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IT IN E RA N T E

REUNIÃO ITINERANTE DE DIRETORIA DA
FAEB REUNIU SINDICATOS RURAIS NO
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
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A diretoria da FAEB - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia esteve no município de
Jequié para realizar a sua reunião mensal, retomando o projeto de reuniões itinerantes da entidade.
O presidente da FAEB, João Martins, iniciou a pauta reforçando a necessidade de que esses encontros
sempre aconteçam em municípios diferentes. “Estamos voltando com as reuniões itinerantes para que
cada vez mais os sindicatos e, consequentemente, os produtores se aproximem ainda mais de nossas
ações”, pontuou.
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diretoria da FAEB - Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado
da Bahia esteve no município de Jequié para
realizar a sua reunião mensal, retomando o projeto de reuniões
itinerantes da entidade. O presidente da FAEB, João Martins, iniciou a pauta reforçando a necessidade de que esses encontros
sempre aconteçam em municípios diferentes. “Estamos voltando com as reuniões itinerantes
para que cada vez mais os sindicatos e, consequentemente, os
produtores se aproximem ainda
mais de nossas ações”, pontuou.
A pauta do encontro envolveu assuntos administrativos da
Federação e focou nos principais pontos e ações na Região,
como as atividade realizadas pelo
Pro-Senar, Despertar, entre outros
programas do Sistema FAEB, em
uma apresentação realizada por
Humberto Miranda, vice-presidente da FAEB. Ainda ganharam destaque na reunião, o Sindicato Forte
e também o encontro sobre Inovação Sindical realizado em Brasília.
Coube ao vice-presidente Administrativo e Financeiro da FAEB,
Edson Diogo, replicar para os produtores da região a pauta discutida no Distrito Federal.
Estiveram presentes também
na reunião, da FAEB, o vice-presidente Humberto Miranda; o vice-presidente Administrativo e
Financeiro, Edson Diogo; o vice-presidente de Desenvolvimento
Agropecuário, Guilherme Moura;
os Diretores Efetivos, Venâncio
Leal (Coaraci); Ivo Alberto Santiago (Senhor do Bonfim); Coronel
Ivo Silva Santos (Jequié); Moisés

Schmidt (Barreiras); José Rogério Thomes (Arataca) e Adriano
Tannus (Mundo Novo) e os presidentes de Sindicatos Rurais
da Região do Sudoeste da Bahia, Sérgio Luiz da Silva (Itambé);
Mário César Magalhães (Poções);
Sérgio Augusto Barbosa (Ibicuí);
Manoel Fonseca Neto (Itagibá);
Oderval Ferreira Costa (Macarani); Ademir Orrico (Nova Canãa);
José Domingos dos Santos
(Iguaí) e Edilton Bastos de Oliveira (Ipiaú). A Superintendente do
Senar Bahia, Carine Magalhães,
também participou do encontro.
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UMA NOVA ERA NO SEMIÁRIDO: BIOFÁBRICA
É INAUGURADA EM MIGUEL CALMON
Local terá capacidade de produzir até 450 mil mudas
por mês e atenderá toda a Bahia
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roduzir mudas de palma de
forma mais rápida, com menor custo e resistentes a pragas, gerando plantas mais
precoces, uniformes e com
maior produtividade. Esse é o primeiro desafio da Biofábrica inaugurada em Miguel Calmon, no semiárido baiano, que também irá atuar
em outras culturas – já em fase de
testes – como abacaxi, banana,
mandioca, dentre outras.
A Biofábrica, uma parceria do
Sistema FAEB com o Sindicato dos
Produtores Rurais e a Prefeitura de
Miguel Calmon terá capacidade de
produzir até 450 mil mudas por
mês e vai transformar a realidade
da região. “É uma ação pioneira

1 6

no Semiárido que irá refletir diretamente na pecuária regional, proporcionando a formação de campos de
palma mais produtivos e com total
segurança contra doenças. Além da
possibilidade de produzir mudas de
outras culturas, que sem dúvida, vão
fortalecer a atividade agropecuária regional”, explicou o vice-presidente da
FAEB – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, Humberto
Miranda.
O prefeito do município, Nadson Roberto Sampaio, ressaltou,
durante a inauguração, que a Biofábrica será um divisor de águas para
a cidade e também para a região. “É
mais uma esperança para o produtor
rural. Uma nova tecnologia que che-

ga para agregar ainda mais ao nosso
trabalho no campo, oferecendo mudas de altíssima qualidade que vão
ser disseminadas para toda a Bahia.
É um orgulho para Miguel Calmon”,
celebrou.
Um comitê com representantes
do Sistema FAEB, Prefeitura, Sindicato, Sebrae e a sociedade foi criado
para gerenciar a Biofábrica e terá o
papel de coordenar as ações em Miguel Calmon. “Isso aumentará ainda
mais o alcance das atividades, já
que tudo será pensado de forma
conjunta, sem nenhum tipo de privilégio, neste modelo de gestão
compartilhada, entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade”, pontuou Humberto Miranda.
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Inauguração
A inauguração da Biofábrica,
em Miguel Calmon, contou com a
participação do deputado federal
Lúcio Vieira Lima, prefeitos, secretários de agricultura, presidentes de
Sindicatos dos Produtores Rurais de
diversos municípios da região, Associações, Cooperativas, agentes financeiros, diretores do Sistema FAEB e
SEBRAE e outras autoridades. Além
deles, centenas de produtores e trabalhadores rurais comparecem ao
evento.

Entenda como acontece o processo de reprodução na Biofábrica
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A reprodução das mudas de
palmas acontece em três etapas,
de acordo com Lívia Conceição,
responsável técnica da Biofábrica.
“Na primeira, a muda é repicada,
que é o processo de multiplicação,
e colocada no meio de cultura, local
onde ela fica dentro do laboratório.
Em seguida, a muda vai para sala de

BR
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crescimento e é colocada na terra vegetal, por duas semanas, ainda dentro
da Biofábrica”. Segundo Lívia, essa é
uma fase extremamente importante
para o resultado final, já que “é um
processo de adaptação de temperatura e de luminosidade. Depois, finalmente, segue para a última etapa, já
na casa de vegetação, onde ela vai

ser aclimatada e atingir o ponto de
plantio, que leva cerca de três meses”,
explicou Lívia.
As primeiras mudas já foram reproduzidas com excelência e estão
prontas para ganhar a Bahia. Assim,
começa uma nova era para o semiárido baiano, que luta para ser cada vez
mais produtivo, forte e competitivo.
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CINCO BAIANOS SÃO SELECIONADOS PARA A
ETAPA NACIONAL DO CNA JOVEM 2016
A Superintendente
do SENAR
BAHIA, Carine
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Magalhães, o

CO

Presidente do
CNA e Sistema
FAEB, João
Martins, e os
candidatos
selecionados.

F

oram dois meses de encontros, reuniões, dinâmicas e desenvolvimento de
projetos! Enfim, dois meses de muito trabalho. E
eles corresponderam. No total,
19 jovens de todo o estado começaram a etapa estadual do
CNA JOVEM na Bahia, apresentando desafios para o município
ou região onde vivem, sempre
com o objetivo de melhorar a
vida dos produtores rurais e o
desenvolvimento do setor agropecuário.
No domingo, 4 de junho,
chegou o grande dia: conhecer
o resultado dos selecionados.
Primeiramente, apenas três jovens seguiriam para a etapa nacional, que será realizada no mês
de julho em Brasília. Mas, durante
o evento, o presidente da CNA –
Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil e do Sistema
FAEB, João Martins, trouxe uma
das melhores notícias do dia para
os candidatos: “Diante do alto ní-
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vel dos trabalhos apresentados
pelos jovens baianos, o número
de vagas para a Bahia aumentou
para cinco”, anunciou Martins.
Informação celebrada pelos
jovens, ansiosos pelo resultado –
o que não demorou a acontecer.
Os instrutores do CNA JOVEM,
Adauto Liberato, David Schmidt
e Eduardo Teixeira, todos participantes da edição passada,
anunciaram os vencedores (veja
no box ao lado).
Os três primeiros colocados irão participar, ainda, de
um curso de liderança e coaching oferecido pela SLAC
– Sociedade Latino Americana de Coaching, reconhecido
pela Revista Você S/A como
o melhor programa de desenvolvimento de líderes do país.
Eles ainda irão realizar uma
viagem pelos principais polos
produtivos do setor agropecuário baiano, num trabalho
de imersão ainda maior do
que é produzido no estado.

O evento
A superintendente do SENAR BAHIA, Carine Magalhães,
foi a primeira a falar com os jovens, ainda antes da divulgação
do resultado dos selecionados.
Ela reforçou a importância da
atuação de cada um deles nos
municípios onde moram e o poder de transformação que eles
podem exercer. “Aqui estamos
dando apenas um passo inicial.
Todos são vitoriosos e líderes.
Vocês sairão daqui ainda mais
preparados, com uma nova rede
de contatos e relacionamentos,
com seus desafios ainda mais
aprimorados e com a certeza de
que vocês podem transformar
o nosso setor. Independente do
resultado, eu vejo 19 jovens que
estão prontos para executar o
plano de ação de vocês nos seus
municípios”, concluiu.
O presidente da CNA e do
Sistema FAEB, João Martins,
conversou com os jovens logo
em seguida, minutos antes da di-
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vulgação do resultado. Sem discurso formal, antecipou que ali,
com os candidatos, iria conversar
de forma descontraída sobre o
setor agropecuário e o papel da
juventude para que o país seja
cada vez mais competitivo. “Vocês serão os responsáveis pelas
transformações necessárias para
que a Bahia e o Brasil exerçam
sempre papel de protagonista na
produção mundial. E para isso é
preciso muito trabalho e atenção,
pois essas transformações acontecem de forma cada vez mais rápida. O que antes eram necessários 20 anos para acontecer, hoje,
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acontecem em menos de cinco”.
João Martins terminou a conversa fazendo uma convocatória
para os jovens. “Sejam provocadores de mudanças em seus municípios. Assumam o papel de líder. Se aproximem cada vez mais
no nosso sistema sindical. Procurem a FAEB, o SENAR. Critiquem,
sugiram mudanças. Isso é fundamental para termos um futuro ainda mais promissor, porque,
a organização da produção só
acontece com a organização dos
produtores”, finalizou Martins.

FONTE: ASCOM SISTEMA FAEB/SENAR

CONHEÇA OS VENCEDORES
José Vicente Pires Neto
Município: Camacan
Formação: Engenharia Agronômica
Desafio Final: Aumentar a produtividade e a rentabilidade
das principais cadeias produtivas da Região Sul da Bahia
“Adquirir novos desafios, crescer como pessoa e como profissional e dar segmento ao desenvolvimento rural na minha
região, no nosso estado e no país como um todo. Tenho a
expectativa de mudar a mentalidade do produtor, aumentar
a produtividade e a união dos agricultores, essas são as bandeiras que defenderei em Brasília.”
Débora Cristine Strassburguer
Município: Luís Eduardo Magalhães
Formação: Engenharia Agronômica
Desafio Final: Aumentar a segurança jurídica do pequeno e
médio produtor do Oeste Baiano.
“A minha expectativa é de que essa etapa vá complementar
a etapa estadual, que agregue mais valor ainda. Uma vez que
esses encontros nos prepararam para encarar com mais confiança os desafios nacionais. Espero que com isso eu possa
agregar mais valor ao nosso Sindicato, a nossa Federação e
representar bem a Bahia.”
Tarcia Carielle Miranda Dantas Nunes
Município: Miguel Calmon
Formação: Zootecnia
Desafio Final: Aumentar a rentabilidade da cadeia produtiva
do leite no município de Miguel Calmon.
“A etapa estadual nos preparou desenvolvendo o nosso espírito
de liderança para encararmos os próximos desafios de cabeça
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erguida. Com essa bagagem adquirida nesses três encontros
me sinto preparada para na etapa nacional superar todas as expectativas que nos foram depositadas aqui hoje pela equipe do
CNA Jovem e pelo presidente da Federação, João Martins.”
Mateus Amorim Vieira Aleixo
Município: Nova Canaã
Formação: Engenharia Agronômica
Desafio: Desenvolver a produção de alimentos irrigados dos
pequenos produtores da região Semiárida do Sudoeste Baiano
com baixo consumo de água e energia.
“Tive aqui um grande ganho na questão profissional em relação ao desenvolvimento de liderança. A equipe do Programa
nos preparou para enfrentar o futuro com o comportamento
de um verdadeiro líder. E agora na próxima etapa vamos desenvolver os desafios que aqui propomos. O ganho profissional e pessoal para o futuro foi fantástico. E sem dúvida será
uma experiência única que eu vou levar para resto da minha
vida.”
Samir Dultra Abdalla
Município: Baixa Grande
Formação: Engenharia Florestal
Desafio Final: Fomentar recomposição da vegetação, através do fornecimento de mudas para atendimento dos dispositivos legais (APP e RL) no município de Baixa Grande,
Região Semiárida.
“Nós tivemos aqui uma preparação muito além do que esperávamos. A expectativa é que em Brasília a gente possa
colocar em prática aquilo que foi melhorado aqui na etapa
estadual e representar o nosso estado e a nossa diversidade.”
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CULTIVE

CONHECIMENTO.

SINTONIZE INFORMAÇÃO.
O CANAL DO PRODUTOR
AGORA ESTÁ NA TV.

ASSISTA AO CANAL DO PRODUTOR NA PARABÓLICA DIGITAL
Você pode sintonizar de duas formas:

1

BUSCA AUTOMÁTICA
Quando atualizar seus canais,
o CANAL DO PRODUTOR vai
aparecer como Canal Rural X na
sua lista. É só gravar a busca.

2

SINTONIZAÇÃO MANUAL
Coloque o aparelho na Polarização
Vertical, utilizando a Frequência
03652 e Symbol Rate 03000.

ASSISTA TAMBÉM PELA INTERNET

WWW.CANALDOPRODUTOR.TV.BR

De segunda a sexta, das 6h às 12h

