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“Hoje, o setor agropecuário mostrou
que pode se organizar pacificamente
em busca de dias melhores.
Queremos respeito desse Governo”
João Martins da Silva Júnior
Presidente da CNA

A

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil recebe a decisão da Câmara dos
Deputados consciente da responsabilidade que terá no processo de reconstrução do
País. Entendemos que foi dado um primeiro passo importante para que se restabeleçam as
condições de governabilidade, que consideramos essenciais para a volta do crescimento
econômico, com equilíbrio e harmonia entre os brasileiros.
Após ouvir os produtores rurais de todos os Estados, refletimos muito sobre o momento
político e decidimos nos unir aos movimentos sociais urbanos na mobilização pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. E estamos convictos de que, ao sair na frente, contribuímos de forma efetiva para esse resultado.
As necessidades do setor que representamos transcendem o âmbito do Ministério da
Agricultura, que queremos na vanguarda de uma agropecuária moderna e cada vez mais
pujante. Defendemos também mudanças estruturais nos Ministérios da Justiça, do Trabalho e
do Meio Ambiente, além de outros órgãos federais, cujas políticas públicas – contaminadas
por interesses ideológicos retrógrados – emperram o desenvolvimento do País.
Fazemos um apelo ao Senado Federal para que dê sequência às ações empreendidas
até agora, no sentido de avançarmos nas mudanças desejadas pela sociedade. Que cada
senador tenha consciência da gravidade do momento e, em nome do interesse público e
do bem-estar de todos os brasileiros, reafirme a decisão dos deputados, vamos tirar o Brasil
da lama!

Brasília, 17 de abril de 2016.
CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA
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É preciso acabar com a divisão
do país, diz Presidente da CNA

O

presidente da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA), João
Martins, disse que a Câmara
dos Deputados deu um passo
importante para unir o país,
ao aprovar o impeachment
da presidente Dilma Rousseff,
por 367 votos. Segundo ele, os
senadores, que analisarão a
matéria a partir de agora, devem corroborar a decisão dos
deputados para consolidar os
anseios da população para
retomar o crescimento econômico. “O Senado Federal precisa dar sequência às ações
empreendidas até agora para
avançarmos nas mudanças
desejadas pela sociedade”,
ressaltou.
Ele participou das manifestações do movimento
“Vamos Tirar o Brasil da Lama
– Impeachment Já”, que reu-

niu mais de 200 mil pessoas,
entre as quais 20 mil produtores
de todas as regiões brasileiras
que foram a Brasília, muitos
enfrentando mais de 24 horas
de estrada, para acompanhar a votação do pedido de
afastamento da presidente da
República, em um ato pacífico na Esplanada dos Ministérios. “Hoje tenho certeza que
vamos dormir mais tranquilos.
Não dá mais para conviver
com essa divisão ocasionada por uma presidente que
não tem mais condições de
comandar o país, que dilacerou nossa economia”, afirmou
Martins, ao discursar para os
manifestantes
pró-impeachment que estiveram na capital
federal.
Segundo ele, Brasília viveu um momento histórico,
no qual campo e cidade se
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uniram para pedir a saída da
presidente Dilma Rousseff do
poder, diante da indignação
dos brasileiros com a situação
política e econômica e com
os atos recentes de incitação
à violência por parte de movimentos sociais, que fez a CNA
apoiar o impeachment. Os
produtores passaram a manhã
concentrados na Praça Portugal, em Brasília, onde ouviram
os pronunciamentos de apoio
ao impeachment de presidentes de federações de agricultura e pecuária, parlamentares
ligados ao setor agropecuário
e outras lideranças rurais. À tarde, juntaram-se a outros movimentos na Esplanada para
assistir aos discursos dos líderes
partidários em telões instalados no local.
Cada pronunciamento
em defesa do afastamento
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de Dilma Rousseff era recebido com aplausos e as vaias
predominavam quando os discursos eram favoráveis ao governo. Assim se repetiu com o
início da votação, onde todos
acompanhavam atentamente cada parlamentar. Vibravam com os votos de “sim” e
vaiavam ao ouvirem o “não”.
Trajavam verde, amarelo, azul
ou branco. Levaram cartazes,
bonecos gigantes ou infláveis,
chapéus, camisas com mensagens pelo impeachment,
faixas e bandeiras. Alguns pintaram o rosto ou até o corpo
inteiro com as cores da bandeira brasileira. Tudo pelo resgate do orgulho de ser brasileiro e pela vontade de mudar o
cenário. “Queremos devolver
o verde e amarelo de volta
aos brasileiros. A cor do Brasil
não é vermelha”, reforçou o
vice-presidente da CNA, José
Mário Schreiner, coordenador
das mobilizações.
Unidos pelo mesmo objetivo, as pessoas da cidade
e do campo cantaram em
diversos momentos o hino nacional e entoavam frases que
pediam a saída da presidente
da República. No meio da multidão, algumas pessoas não escondiam o descontentamento

com o atual governo e fizeram
questão de participar deste
momento histórico. Filho de
produtores, Flávio Ribeiro era
um deles. Ele veio de Maringá
(PR) para acompanhar de perto a votação. Trouxe consigo
seu companheiro: o berrante. O instrumento de trabalho
usado para tocar o gado na
fazenda da família é o mesmo
com o qual mostra desenvoltura para tocar o hino nacional
brasileiro no sopro.
Depois da breve demonstração, dá seu recado.
“As coisas ficaram difíceis. Tudo
está mais caro, a produção
está menor. Onde eu moro tem

www.faeb.org.br - www.senarbahia.org.br
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menos trabalho. Tem que tirar
a Dilma do poder”, justifica. O
desejo do tocador de berrante e de muitos outros brasileiros
que estiveram na Esplanada
dos Ministérios foi confirmado
pelos deputados. Esta foi a primeira etapa. Agora, será a vez
de o Senado corroborar o pleito de toda a sociedade.
Em nota oficial, a CNA
disse estar consciente da responsabilidade que terá no processo de reconstrução do Brasil, e entende que foi dado um
passo importante para a volta
do crescimento econômico e
das condições de governabilidade.
Fonte: CNA

Presidente da CNA diz que novo Governo terá que

apresentar mudanças ao País num prazo máximo
de 60 dias

O

presidente da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA), João
Martins, afirmou que, caso o
processo de impeachment da
presidente Dilma Rousseff seja
admitido pelo plenário do Senado, o novo governo terá de
apresentar mudanças concretas à sociedade brasileira num
prazo máximo de 60 dias. Na
companhia de representantes
de outros setores produtivos da
economia – Confederações
da Indústria (CNI), dos Transportes (CNT), das Cooperativas (CNCoop), de Empresas
de Seguros Gerais, Previdência
Privada e Vida (CNSeg), e da
Saúde (CNS) -, o presidente da
CNA esteve com o vice-presidente da República Michel
Temer.
A
reunião,
segundo
João Martins, foi marcada
por um ambiente de tranquilidade e otimismo, embora o
vice-presidente Michel Temer

tenha enfatizado que só após
a definição do impeachment
pelo senadores ele anunciará
os pontos básicos de seu programa de governo. Durante a
conversa, o presidente da CNA
entregou ao vice-presidente
Michel Temer um documento
com propostas da entidade
para o setor agropecuário e
para o desenvolvimento econômico sustentável do país.
Martins e os demais representantes do setor produtivo disseram ao vice-presidente
que a condição básica para a
retomada dos investimentos, é
o futuro governo “estabelecer
um ambiente de confiança e
de credibilidade no país”.
Os representantes do
setor produtivo manifestaram
ainda ao vice-presidente Michel Temer o desejo de serem
ouvidos quando das novas políticas para as áreas econômica e social, dentro do princípio
da austeridade e da redução
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dos gastos. Nesse sentido, segundo Martins, será fundamental a redução da máquina burocrática do Estado, com corte
de ministérios e mudanças no
segundo e terceiro escalão da
administração federal.
Com relação ao anúncio do novo Plano Agrícola e Pecuário para a safra
2016/2017, conforme informou
a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
Kátia Abreu, o presidente da
CNA disse que o segmento
agrícola não foi consultado.
João Martins concluiu dizendo
que o vice-presidente Michel
Temer, aprovado o impeachment pelo Senado, precisará
do apoio de todos os segmentos da sociedade, políticos,
trabalhadores e empresários,
de forma a facilitar e permitir a
retomada do crescimento do
país.
Fonte: CNA
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Setor Agropecuário da Bahia mais
uma vez tem saldo positivo na
geração de empregos

D

e acordo com as informações do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged), sistematizados pela SEI - Superintendência de Estudos Econômicos
e Sociais da Bahia, três setores contrataram trabalhadores celetistas: Administração
Pública (+920 postos),Agropecuária (+704 postos) e
Construção Civil (+4 postos).
Ainda assim, a Bahia
contabilizou um saldo negativo de 4.803 postos de trabalho com carteira assinada
em março de 2016. Tal resultado expressa a diferença entre o total de 50.588 admissões e 55.391 desligamentos.
Setorialmente, em março, cinco segmentos contabilizaram saldos negativos:
·Comércio (-3.085 postos),
·Serviços
(-1.630
postos),

·Indústria
de
Transformação
(-1.547
postos),
· Extrativa Mineral (-103 postos) e
·Serviços Industriais de Utilidade Pública (-66 postos).
Acumulado do Ano – No
acumulado dos três últimos
meses, a Bahia apresentou um
saldo de emprego da ordem
de -11.726 postos de trabalho, isso levando em conta a
série ajustada, que incorpora
as informações declaradas
fora do prazo. Este resultado
fez com que a Bahia ocupasse a vigésima primeira posição no país e o sexto lugar
no nordeste no que diz respeito a geração de empregos.
Análise Municipal - Entre os municípios com mais
de 30 mil habitantes que tiveram os menores saldos de
empregos, em março de
2016, ressaltam-se Salvador
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(-2.201 postos), Lauro de Freitas (-1.224 postos) e Camaçari
(-480 postos). Em contrapartida, Dias D´Ávila (+392 postos),
Alagoinhas (+290 postos) e
Luis Eduardo Magalhães (+274
postos) se destacaram na criação de novas oportunidades
de trabalho formal na Bahia.
Fonte: SEI, texto adaptado pela Assessoria Econômica do Sistema FAEB/
SENAR.

Sistema FAEB/SENAR realiza IºEncontro
Estadual do CNA Jovem

C

om o objetivo de aproximar ainda mais os jovens
baianos pré-selecionados para
o programa CNA Jovem com o
setor agropecuário, o Sistema
FAEB/SENAR realizou nos dias
16 e 17 de abril, o primeiro Encontro Regional do Programa.
Durante dois dias, os candidatos também puderam conhecer mais sobre a atuação e a
estrutura da FAEB - Federação
da Agricultura e Pecuária do
Estado da Bahia, que atua na
defesa dos interesses e direitos
dos produtores rurais, e do SENAR BAHIA, que anualmente
capacita mais de 50 mil pessoas gratuitamente, além de oferecer assistência técnica aos
produtores baianos no interior
do estado.
Criado pela CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e pelo SENAR
Brasil, o programa, que tem
como meta despertar novas lideranças do setor agropecuário, teve inicio em 2014 e nesta

edição, pela primeira vez, conta com etapas estaduais. A
iniciativa integra, num primeiro momento, 20 jovens com
características potenciais de
liderança, entre 22 e 30 anos,
com ensino superior e interesse pelo setor rural. Ao final de
três encontros presenciais em
cada região, os participantes
deverão apresentar um plano
de ação que envolva aspectos de liderança, voltado para
um desafio da agropecuária
no estado. Serão selecionados
os três melhores trabalhos, que
se classificarão para integrar a
etapa nacional, que acontecerá a partir de julho, em Brasília.

Ele foi um dos vencedores da
primeira edição do programa
e, junto com os outros quatro
jovens selecionados pelo CNA
Jovem, fez uma viagem técnica para a China. Ele falou
um pouco de sua experiência
aos participantes de 2016 e fez
uma palestra sobre a liderança
no campo. David Schmidt que
também participou da primeira edição do programa, hoje
é um dos instrutores da Etapa

Troca de experiências

No encontro realizado
na Bahia, os jovens puderam
também conversar com candidatos dos anos anteriores,
como Cézar Busato, da cidade
de Barreiras, no oeste baiano.
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Estadual. “É muito importante
promover uma conscientização do que é ser líder para
esses jovens possam começar
a se olhar como líderes e assim
passem a entender onde estão os pontos fortes e os pontos a serem desenvolvidos por
eles”, pontuou Schmidt.
A Superintendente do
SENAR BAHIA, Carine Magalhães, aproveitou o encontro
para apresentar aos candidatos as principais ações da
instituição, que conta com
programas de longa duração,
como o Pro-Senar e o Viver
Bem no Semiárido, que oferecem uma atenção completa
no campo e que vem transformando a realidade baiana. “É
fundamental eles entenderem
o contexto para o qual estão
se inserindo e tenham uma visão mais macro do setor. Por
isso, precisam conhecer mais
de perto as ações do Senar e,
claro, da CNA e Federações.
Nosso Sistema vem investindo
constantemente em inovação
e renovação, então, a oportunidade está sendo dada.
Onde esses jovens vão chegar,
depende apenas deles. Mas
adianto, que eu fiquei muito
satisfeita com o que vi aqui
hoje. Jovens engajados e com
ideias que podem transformar
ainda mais o campo”.

O vice-presidente da
FAEB, Humberto Miranda, traçou um panorama da produção agropecuária em todo o
estado e também os principais
desafios do setor. “Eu espero
que essa seja a primeira edição de muitas, e que isso se
torne uma tradição, porque
a formação de novos líderes
deve ser uma ação continuada. O futuro do campo está

aqui e não podemos abrir mão
disso”, finalizou Miranda.
Também participaram
do encontro o vice-presidente
Administrativo e Financeiro da
Faeb, Edson Diogo; o Assessor
Jurídico da Faeb, Carlos Bahia;
a Gerente Admintrativa Financeira do Senar Bahia, Miriam
Carvalho e o Gerente Técnico
do Senar Bahia, Rui Dias.

Lista dos Participantes
1.André Carlos Walker Luís Eduardo Magalhães Agronomia;
2. Camile Barbosa Moraes,
Ubatã - Ciências Biológicas;
3.Débora Cristrine Strassburger,Luís Eduardo Magalhães
- Agronomia; 4.Débora Lima
de Oliveira Nova Canaã - Engenharia Agronômica, 5.Diego
Silva Giacomin Lajedão - Ciências Biológicas; 6.Guilherme
Souza Lima, Piritiba - Zootecnia ; 7.Guilherme Souza Lima,
Piritiba - Zootecnia; 8.Jonas de
Jesus Santos , Ubaíra - Zootecnia; 9.José Lima Batista Júnior,
Miguel Calmon - Zootecnia;
10.José Vicente Pires Neto,Camacã - Agronomia; 11. Jussara
de Matos Pastor,Conceição
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do Coité - Medicina Veterinária; 12.Marcelo Souza Teixeira, Senhor do Bonfim - Direito;
13. Marina Santos de Oliveira, Buerarema -Geografia;14.
Mateus Amorim Vieira Aleixo,
Nova Canaã - Agronomia; 15.
Nágylla Rocha Miranda Di Giovanni, Ibicoara - Agronomia;
16. Samir Dultra Abdalla, Baixa
Grande - Engenharia Florestal; 17. Tarcia Carielle Miranda
Dantas Nunes, Miguel Calmon
- Zootecnia; 18. Tassia Rafaelle
de Oliveira Moreira, Eunápolis
- Direito; 19. Wilney Benevides
da Silva, Senhor do Bonfim Ciências Contábeis.

Safra de algodão na Bahia
deve colher cerca de 380 mil
toneladas de pluma

C

om uma
área de
236,7 mil hectares, o estado
da Bahia – segundo maior produtor de algodão do Brasil,
pretende colher cerca de 380
mil toneladas de pluma nesta
safra 2015/2016. O algodão
produzido na região oeste da
Bahia representa cerca de
98% de toda produção estadual, cultivando uma área de
cerca de 227 mil hectares. Já
a região sudoeste apresenta
uma área de 9,5 mil hectares.
Segundo o levantamento do Programa Fitossanitário
da Associação Baiana dos Produtores do Algodão (Abapa),
a produtividade média esti-

mada da Bahia é de 108@/
pluma por hectare. “A
Bahia sofreu uma redução de área de 14,7%, o
algodão está com um
preço reprimido internacionalmente, e com
a estagnação do consumo da fibra, no mercado interno brasileiro,
a situação se agravou.
Porém, com a variação
cambial o momento
está propício para aumento no consumo pelas
indústrias, e embora seja um
processo lento, previsto para
o próximo ano, a perspectiva
é de mudança de cenário.
Acredito, que em breve retomaremos a área, e no futuro
teremos em torno de 500 mil
hectares”, disse o presidente
da Abapa, Celestino Zanella.
A expectativa é de uma
boa safra de algodão. “O cenário atual nos mostra lavouras
muito bonitas e lavouras em
desenvolvimento vegetativo
precisando de mais chuva. Assim, ainda não temos perspectiva de safra, para dizer se perdemos ou ganhamos alguma
coisa, até então a situação é
normal, e estamos trabalhando duramente nas propriedades com foco no controle
fitossanitário. Acredito que se tivermos chuvas normais, poderemos ter uma excelente safra
de algodão”, afirmou Zanella.

10

Ações
da
Abapa
Para o presidente da
Abapa, mesmo com todas as
dificuldades, o setor tem conseguido fazer um bom trabalho no estado. “Recentemente, a Abapa intensificou, por
meio do Programa Fitossanitário, o trabalho nas propriedades. Foram estabelecidos
os núcleos agrícolas, liderados pelos próprios produtores,
onde está sendo elaborado
um manual de boas práticas
agrícolas. Nos encontros, experiências têm sido difundidas
e multiplicadas, melhorando
significativamente o conhecimento de técnicos, agrônomos e dos próprios produtores.
Acredito ser esse o caminho
para fortalecer, ainda mais, a
cadeia do algodão, nesse momento difícil que passa a agricultura no país”, disse Zanella.
Nos últimos cinco anos,
em média 53% da pluma foram destinadas ao mercado interno (70% com destino
à região sudeste) e 95% do
caroço ao mercado norte
e nordeste. Em 2015, o volume exportado de pluma do
estado, representou cerca
de 47% da produção local e
teve como principais destinos
a China, Indonésia e Coreia
do Sul, que juntas absorveram
cerca de 57% da produção.
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XIII EXPOPOÇÕES
contou com a Casa do Homem do Campo

Dinâmica de Palma

O

Sindicado dos Produtores
Rurais de Poções, realizou
a XIII ExpoPoções, de 31/03 a
03/04/16 e contou com as presenças de expositores da região e de outras localidades,
como: Sergipe, Juazeiro, Minas
Gerais, Vitoria da Conquista,
Anagé, Planalto, Boa Nova e
Regiões vizinhas.
Além do stand da Casa
do Homem do Campo que
atendeu centenas de produtores diariamente, o Senar Bahia
ofereceu dinâmicas para os
produtores de Caprinos e Ovinos, Equinos e Bovinos de Leite/Palma, leilões e seminários
com palestras sobre diversos
temas.

Dinâmica de Equinos

www.faeb.org.br - www.senarbahia.org.br
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10 ª EXPOAGRO ITAMARAJU
Dinâmicas práticas marcam a participação do
Sistema faeb/Senar na Exposição Agropecuária de
Itamaraju

S

empre presente nas feiras e
exposições agropecuárias
realizadas em todo o estado,
o Sistema Faeb/Senar levou
as dinâmicas práticas para a
Exposição Agropecuária de
Itamaraju realizada entre os
dias 28 de abril e 01 de maio
no Parque de Exposições da
cidade. Voltadas para Equinos
e Bovinos de Leite, as dinâmicas aconteceram durante
dois dias, e foram uma grande
oportunidade para produtores
e o público em geral terem
contato com técnicas como
odontologia veterinária, doma
racional e pré e pós-dipping.
E para quem quis conhecer um pouco mais das ações
do sistema, o estande institucional, Casa do Homem do Cam-

po, funcionou durante todos os
dias da exposição. Lá, técnicos
e assessores apresentaram os
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cursos e programas que auxiliam na capacitação de mais
de 50 mil pessoas por ano.
Uma inovação ganhou
destaque nesta edição da exposição de Itamaraju. Este ano
pela primeira vez o espaço
também recebeu a parte teórica das dinâmicas práticas.
“Foi uma decisão acertada
dos realizadores do evento.
Levar a teoria das dinâmicas
para o ambiente fechado da
Casa do Homem do Campo,
proporcionou um entendimento e uma interação maior
entre os participantes. Certamente uma iniciativa para ser
replicada nas próximas exposições agropecuárias”, afirmou a assessora regional do
Senar Bahia, Eliane Meneses.
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Dinâmica de Equinos

Parte teórica dinâmica Bovino de Leite
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CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL 2016

PES
S
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a
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pod buição nemo
,
s av
çar
ma anis.

O que é a Contribuição Sindical Rural?
A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participam de uma determinada
categoria econômica, profissional ou de uma profissão
liberal, em favor do sindicato
representativo da categoria
ou profissão (artigos 578 a 591
da CLT). De acordo com o previsto no artigo 149 da Constituição Federal, essa contribuição
tem caráter tributário, sendo,
portanto, obrigatória independentemente de o contribuinte
ser ou não filiado a sindicato.

Por que é importante contribuir?
Ações, projetos e programas
A CNA mantém à disposição dos produtores rurais Comissões Nacionais organizadas para debater
propostas dos diversos segmentos da economia rural para a solução dos problemas da agropecuária. Com as Comissões, o Sistema expressa e defende as reivindicações do setor, participando
de debates, comissões, acordos e convenções coletivas de trabalho, reuniões e outros foros de
decisão. Além disso, o sistema sindical rural é o canal indispensável para a transferência de informações sobre os principais assuntos do dia-a-dia do produtor rural.

Serviços
O total arrecadado pela contribuição sindical rural é aplicado na prestação de serviços aos produtores rurais em todo o País. Por intermédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR),
o sistema sindical rural capacita e treina o pequeno produtor e o trabalhador rural. Desde 1993, o
SENAR já capacitou mais de 60 milhões de trabalhadores do campo em todo o Brasil.

Obrigatoriedade
A verdadeira representação de classe exige uma estrutura forte e ágil. Nestes tempos de globalização da economia, além de atuar junto às lideranças políticas locais, estaduais e nacionais, é
preciso conquistar o respeito do mercado internacional. Só uma representação constituída de
forma eficiente poderá concretizar as reivindicações do setor rural. A independência entre a estrutura sindical dos produtores rurais e o Governo abre um espaço propício ao diálogo na busca de
respostas para os problemas do campo.

Representação
Porque a Contribuição Sindical é um tributo que tem a propriedade rural, de acordo com o ITR
declarado, como fator gerador e abrange todos produtores enquadrados, de acordo com a Lei
1.166/71. Desde 1996, sua cobrança de responsabilidade da CNA, amparada pela Lei 9.393.
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Como e quando eu devo contribuir?

$$$

???

2 ª VIA
ONLINE

CORREIO

BANCO

A CNA envia para
você uma guia bancária já preenchida com
o valor da sua contribuição

Até 22/05/2016, produtores rurais — pessoas
físicas podem pagar
a guia em qualquer
agência bancária. Depois do vencimento,
a guia só poderá ser
paga em agências do
Banco do Brasil, em um
prazo de 90 dias.

DÚVIDAS

É possível imprimir a segunda via do seu boleto pela internet, usando
o Canal do Produtor, e
pagar em qualquer
agência bancária até
a data do vencimento.

Procure a Federação
do seu Estado. Existem
pessoas dedicadas a
atendê-lo:
Acesse:
http://canaldoprodutor.com.br/contribuicao-sindical-2016/
e confira os contatos.

48,06
128,16
6.536,16

Considerando a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor),
no período de setembro/2014 a agosto/2015, a tabela foi corrigida em 9,47%.

Em caso de dúvidas o u emissão de boletos , ligue gratuitamente:

0800 915 7117

Acesse:
http://canaldoprodutor.com.br/contribuicao-sindical-2016/

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