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O

Brasil vive um novo momento, uma nova etapa
de sua história. O brasileiro, mais do que nunca,
precisava de uma oportunidade e não podia mais conviver com o desgoverno que se
implantou no país.
Acredito que o atual governo
fará uma gestão mais participativa, na qual todos os brasileiros,
sejam produtores rurais ou de
qualquer outro segmento da sociedade, terão oportunidade de
compartilhar da construção de
políticas públicas para um novo
Brasil.
Apesar do cenário de instabilidade que o país enfrentava, o setor
agropecuário vinha mantendo

um histórico de crescimento da
quantidade produzida a cada
ano e, só nesta última safra, por
questões climáticas, houve uma
quebra no volume, mas tenho
certeza que voltaremos a ter
crescimentos contínuos, pois
acreditamos no compromisso
do novo governo em reduzir o
excesso de burocracia e dar racionalidade às soluções dos problemas ambientais.
Esperamos que uma nova política para o setor produtivo seja
discutida com a participação das
entidades representativas, como
forma de serem estabelecidas
regras claras e fundamentos que
deem segurança para investir e
produzir neste país, só assim o

www.

fa e b.o r g.br

Info r mat i vo

s i st e m a

fa e b

tomar o crescimento

Brasil será viável e voltará a crescer.
A agropecuária baiana vem atravessando nos últimos três anos
um grave problema climático, com
quebra de safras na soja, milho
e algodão, queda muito forte da
produção de leite e carne, além de
elevada redução da produção do
café conilon e arábica, e até uma
raríssima seca na região cacaueira,
que além de provocar queda na
produção, provocou a morte de
milhares de pés de cacau. Esta situação que poderíamos classificar
de dramática, próxima a uma tragédia, provocou e continua a influenciar o crescimento da pobreza no meio rural com forte reflexo
na economia do estado.

A Bahia precisa de um projeto
para a retomada do seu crescimento que seja discutido com
as entidades representativas do
setor produtivo e com a sociedade. Não interessa de qual partido
seja o governo, o que precisamos
saber é se ele tem compromisso
com os baianos e com o desenvolvimento do estado. Acredito que
o atual governo intensificará o diálogo franco com o empresariado
baiano, pois sempre demonstrou
equilíbrio na busca de soluções
para os problemas do estado.
É hora de colocar o nosso país na
rota da retomada do crescimento.
O setor agropecuário está, como
sempre esteve, pronto para ajudar
o Brasil.
*PRESIDENTE DA CNA E DO
SISTEMA FAEB/SENAR
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Assistência Técnica e Gerencial é
essencial para resiliência climática

O

presidente da CNA e do
Sistema FAEB, João Martins, defendeu o compromisso do produtor
rural com a preservação
do meio ambiente e com ações
sustentáveis de produção, já
adotadas no campo, com o objetivo de reduzir as emissões de
carbono e preparar a atividade
agropecuária para as mudanças
climáticas. A manifestação foi
feita na abertura do 1º Seminário Internacional sobre Resiliência Climática e Descarbonização
da Economia, que aconteceu na
sede da CNA, em Brasília (DF).
O evento reuniu especialistas
brasileiros e estrangeiros em
questões climáticas e ambientais para debater temas como
a conservação do solo, recursos
hídricos, biodiversidade. O encontro apontou os desafios do
setor rural frente ao aquecimen-

4

to global e ao Acordo de Paris,
que visa um pacto mundial para
frear o aumento da temperatura média do planeta. Segundo
João Martins, o debate é uma
demonstração clara do compromisso da entidade com o tema
e com ações de sustentabilidade
dentro da produção, mostrando
a preocupação do produtor rural
com a preservação ambiental e
a adoção de técnicas de mitigação dos efeitos das mudanças
climáticas sobre a agricultura. O
vice-presidente da FAEB e superintendente Adjunto do SENAR
Bahia, Humberto Miranda Oliveira, participou do painel sobre
Assistência Técnica e apresentou
os resultados que a ATeG está
proporcionando para os produtores rurais na Bahia. O serviço
é oferecido dentro do Programa
Pro-Senar, desde 2010, e atende,
hoje, aproximadamente, 3.500

produtores no estado. “Foi uma
transformação significativa, eu
diria que uma revolução para
os produtores que são acompanhados. O conhecimento, a
mudança comportamental e a
assistência técnica têm o poder de transformar vidas, mas
nada disso é possível se não
houver retorno econômico. A
resiliência climática tem que
estar atrelada a resultados econômicos e socias. Sem isso, ela
não terá sustentabilidade. Esse
é o grande pilar estrutural para
a fixação do homem no campo,
a sucessão familiar e a sustentabilidade ambiental”, aponta.
“É importante ressaltar também
que nosso grande investimento é no homem! Ele é que tem
o papel transformador, por isso
é - e sempre será o nosso foco
principal como agente transformador”, finalizou.
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PRO-SENAR LEITE
Produtores baianos conhecem exemplo de produtividade na região sudoeste

O

exemplo pode ser o melhor
dos ensinamentos, principalmente quando se trata de produtividade no campo. E foi um
exemplo de sucesso que motivou um grupo de produtores rurais de
Potiraguá (BA) a visitar, uma propriedade rural em Vitória da Conquista.
Eles são atendidos pelo Pro-Senar Leite, programa de Assistência Técnica e
Gerencial (ATeG) do Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural da Bahia e conheceram de perto a produtividade
da fazenda voltada à pecuária leiteira,
que tem a palma forrageira e o capim
elefante, irrigado por gotejamento,
como base da alimentação do gado.
“Algumas pessoas como nós já fizeram
melhorias na fazenda com a assistência técnica e gerencial do SENAR e
quando tem visita técnica aproveitamos muito mais porque depois podemos aplicar o conhecimento na nossa
propriedade”, comenta a produtora
Kalila Ferraz Coelho, 31 anos. Ela participa do programa junto como pai e
conta que estão adotando muitas iniciativas na propriedade da família a
partir do programa Pro-Senar Leite.
“Meu pai é técnico do SENAR e antes
do programa já tínhamos feito algumas coisas na fazenda, mas precisávamos de mais. De dois anos para cá aumentamos a área de reserva de palma
forrageira, estamos fazendo análise do
solo e adubação, temos piquete rotacionado, ordenha mecânica e graças a
uma parceria do SENAR com o Sebrae,
conseguimos melhorar a genética do
rebanho também. Para nós o projeto
está sendo nota mil”, comemora.
Segundo Kalila, a região é carente
de programas como o Pro-Senar Leite, pois as técnicas utilizadas ainda
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são antigas. “Alguns produtores ainda fazem como os avós fizeram e não
adotam técnicas novas. Mas a nossa
turma está focada, estamos conseguindo mobilizá-los para essas visitas
técnicas, mesmo sabendo que é difícil
deixar a fazenda por alguns dias para
participar do curso. Temos alguns produtores que talvez não apliquem as
técnicas por falta de recursos, mas
eles terão o conhecimento guardado e
com certeza aplicarão quando a oportunidade aparecer.”
Ter o pai vaqueiro foi o que motivou
Adriana Gonçalves a partir para o ProSenar Leite. “Eu entrei no curso para
aprender. Gosto muito do campo e do
gado e quando apareceu a oportunidade de fazer o programa eu me inscrevi. Ainda não estou na área porque
quero terminar o curso primeiro, mas
já recebi uma proposta para trabalhar
com ordenha”, revela. Sobre a visita à
propriedade em Vitória da Conquista,
Adriana destaca a diferença de realidades e a necessidade que tem do
conhecimento ministrado na capacitação do Pro-Senar Leite. “Essas visitas técnicas são importantes porque a

realidade que vivemos aqui é difícil e
vendo uma propriedade como aquela
faz com que a gente queira aprender
mais e ter a oportunidade de aplicar
esse conhecimento.”
O Pro-SenarLeite foi criado em 2013,
tem duração de dois anos e começa
com o Negócio Certo Rural (NCR),
explica o coordenador do programa,
José Márcio Caroso. “Trabalhamos
com 20 produtores ligados a um sindicato rural. Eles começam fazendo o
NCR, depois selecionamos os que se
destacaram para iniciar o Pro-SenarLeite. O programa inclui mensalmente
cursos de Formação Profissional Rural
e uma visita do técnico de campo. Depois dos 24 meses, encerramos o atendimento porque o produtor já consegue caminhar sozinho. Esses dias de
campo ou missões técnicas servem de
motivação para o produtor que participa do Pro-Senar Leite”, conta.
A turma que visitou a propriedade rural em Vitória da Conquista está no segundo ano do programa e a estimativa
é que concluam as atividades em fevereiro de 2017.
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Cuidando da saúde de quem cuida do campo

O

s mutirões dos programas de Saúde do Homem e da Mulher realizados pelo Sistema FAEB,
já passaram por diversos
municípios, levando saúde, educação e cidadania para milhares
de pessoas do meio rural. São
oferecidos serviços completamente gratuitos pelo Sistema,
que além de capacitar o trabalhador rural com cursos de formação profissional e programas
técnicos de longa duração, também realiza ações de promoção
social para melhorar a autoestima e a qualidade de vida no interior do estado.
“É uma contribuição extremamente importante que o Sistema FAEB dá para os homens e
mulheres do campo. Estamos
trazendo para essas cidades
exames e palestras educativas,
que conscientizam sobre a importância da qualidade de vida,
da fixação das pessoas no campo, da educação e da geração
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de emprego. Além da questão
médica tem essa grande contribuição, que é a missão do Senar
de educar as pessoas do campo”, explicou Humberto Miranda,
vice-presidente da FAEB.
Exames de PSA, preventivo, urologista, ginecologista, clinico geral, vacinação, glicemia capilar,
aferição de pressão, testes rápidos de HIV e Sífilis, saúde bucal,
hipnose clinica, salão de beleza,
barbearia, massagem corporal,
estética e facial, palestras e avaliação com nutricionistas são alguns dos diversos serviços que
são oferecidos durante os mutirões. Produtora rural aposentada, Maria Helena aprovou a iniciativa: “Fiz todos os exames de
laboratório, teste de diabetes e
exame preventivo em um dia só.
Nem em clinica particular fui tão
bem atendida quanto hoje”.
As ações, que são realizadas
durante um dia inteiro em cada
município, não se limitam ao público local. Pessoas de cidades e

povoados próximos se deslocam
em caravanas para aproveitar os
serviços oferecidos no mutirão.
“Viajamos trinta e seis quilômetros numa caravana com sessenta e seis produtores. Valeu muito
a pena e foi muito produtivo, só
tenho a agradecer a essa equipe
que está aqui fazendo esse grandioso trabalho”, contou Elivaldo
da Silva, produtor rural que participou do evento realizado em
Riachão do Jacuipe.
O Programa Saúde do Homem
tem parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia, e tem
possibilitado que muitos homens realizem o exame da próstata pela primeira vez. O médico
urologista Paulo Oliveira destacou a importância da ação para
o diagnóstico precoce da doença. “Para mim é uma satisfação
estar fazendo parte desse programa de Saúde do Homem. Iisso é muito válido e tem que ser
incentivado. A gente tem atendido diversos homens que nun-
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ca fizeram o exame da próstata
e estão aqui graças ao Senar. alguns já têm a consciência de fazer o exame, mas nem todos tem
coragem e acesso, então ações
como essas são extremamente
importantes”.de acordo com a
Superintendente do Senar Bahia
Carine Magalhães, os resultados
de momento já refletem o sucesso da iniciativa: “Já passamos
por vários municípios baianos e
a resposta foi muito positiva em
todos. os resultados já começaram a ser entregues diretamente
pelos médicos, o que é uma inovação na Bahia. assim, os pacientes aproveitam para tirar as suas
dúvidas. a satisfação da equipe
do programa e dos produtores
atendidos só indica que estamos
no caminho certo.”
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H OM ENAGEM

PresidentedaCNAEDOSISTEMA FAEB édestaque
nacional no Prêmio SENAR/ O SUL

O

presidente da Confederação
da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) e do SISTEMA
FAEB, João Martins, foi homenageado como Destaque
Especial Nacional no Prêmio SENAR/
O SUL, em Porto Alegre. A premiação
é organizada pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul (SENAR/RS), pela Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul
(Fecomércio-RS) e pelo Jornal O Sul
para reconhecer pessoas que se destacaram no setor ou que realizaram alguma iniciativa que tenha contribuído
para a agropecuária brasileira.
“Essa é uma homenagem à agropecuária brasileira que eu, por liderar a CNA,
estou recebendo por procuração dos
produtores rurais. A CNA é a grande
homenageada. Estou há um ano e oito
meses à frente da entidade e acho que
conseguimos mudar o modo de con-
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duzí-la. Hoje não existe presidencialismo e, sim, um colegiado que dirige e
toma as decisões em conjunto. Esse é
o caminho”, declara João Martins.
A premiação tem 17 categorias e foi
entregue durante uma solenidade
que contou com a presença de autoridades e lideranças do setor, como o
presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia; o governador do Rio
Grande do Sul, Ivo Sartori, e os ministros da Agricultura do Brasil, Blairo
Maggi; da Argentina, Ricardo Buryaile;
e do Uruguai, Tabaré Aguerre. Presidentes de Federações da Agricultura
e superintendentes regionais do SENAR, representando 25 estados, também prestigiaram a cerimônia.
“É um prêmio muito importante para
o Brasil e, principalmente, para o Rio
Grande do Sul, que tem a economia
agrícola mais diversificada do País,
como podemos observar quando visitamos a Expointer. O Rio Grande

do Sul dá exemplo ao Brasil de como
fazer uma agropecuária de sucesso e
essa homenagem destaca isso”, afirma
Blairo Maggi.
O superintendente do SENAR/RS,
Gilmar Tietböhl, ressalta que um dos
diferenciais do prêmio é a valorização
daqueles que se sobressaíram especialmente no âmbito da produção. Outro destaque é o reconhecimento dos
instrutores do SENAR, que contam
com uma categoria exclusiva na premiação.
“O fruto do trabalho já é um reconhecimento para quem trabalha nesse
setor, mas também é importante valorizar aqueles que fizeram um algo a
mais. O Prêmio SENAR/ O SUL é uma
forma de homenagear essas pessoas e
de incentivar outras a irem além”, observa.
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Exportação do agronegócio cresceu 3,9% em agosto

Presidente da CNA debate com novo Embaixador
do Brasil na União Europeia sobre ampliação
da pauta comercial do setor agropecuário
O presidente da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, reuniu-se com
o novo embaixador brasileiro junto à União Europeia
(UE), Everton Vieira Vargas, na sede da entidade, em
Brasília. No encontro, João Martins lembrou a importância da ampliação do acesso de produtos agropecuários ao mercado europeu e da conclusão do acordo de livre comércio entre Mercosul e UE. Apesar de o
país ser o principal fornecedor de alimentos ao bloco,
há barreiras tarifárias, sanitárias e fitossanitárias que
restringem as exportações para aquele continente.
“A agropecuária brasileira está cada vez mais forte e na
busca incessante por mais mercados. Mas precisamos
resolver alguns problemas com a União Europeia”, ressaltou Martins. Por sua vez, o embaixador acolheu os
pleitos da CNA e afirmou que vai intensificar o diálogo com os europeus na defesa dos interesses do setor
agropecuário brasileiro, além de criticar as barreiras impostas pelo bloco. “É uma contradição impor barreiras
ao seu principal fornecedor. Não há confiança maior
do que a do consumidor europeu no setor alimentar
brasileiro”, argumentou.
Entre os potenciais produtos de interesse do Brasil que
podem entrar em volumes maiores para o bloco europeu, estão carne e etanol, que ficaram de fora das
ofertas da União Europeia na proposta de acordo de
livre comércio, e frutas. Na avaliação do embaixador,
o setor produtivo deve investir em propostas onde há
interesses concretos de negociação e possibilidade de
avanços. “Vamos retomar os diálogos que estavam paralisados”, disse o embaixador, informando que também incluirá na sua agenda debates sobre educação
técnica.
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As exportações do agronegócio
brasileiro somaram U$ 7,63 bilhões em agosto deste ano, valor
3,9% acima do registrado no mesmo mês do ano passado. No acumulado dos primeiros oito meses
deste ano as vendas externas do
setor atingiram US$ 60,448 bilhões, com leve crescimento de
1,2% em relação a igual período
de 2015.
Vale lembrar que o total das exportações brasileiras de janeiro a
agosto deste ano recuaram 3,7% (para US$ 123,568 bilhões) ante o
mesmo período do ano passado, devido à queda de 8% nas vendas
externas dos demais segmentos.
As importações do setor somaram US$ 8,48 bilhões, em queda de
7,6%. Como o resultado, o saldo da balança do setor foi superavitário
em US$ 51,97 bilhões. O agronegócio respondeu por 48,9% da receita das exportações brasileiras, ante 46,5% no mesmo período do ano
passado.
Os dados divulgados pela Secretaria de Relações Internacionais do
Ministério da Agricultura mostram que a receita das exportações do
complexo soja, carro-chefe do agronegócio brasileiro, no acumulado
deste aumentaram 5,2% em volume e recuaram 0,4% em valor, para
US$ 22,441 bilhões, devido ao recuo de 5,3% nos preços médios.
Um dos destaques é o setor sucroalcooleiro, cujas vendas cresceram
28,7% a atingiram US$ 6,843 bilhões. As vendas externas de açúcar
neste ano aumentaram 26,9% para US$ 6,121 bilhões, enquanto as de
etanol subiram 47,4% para US$ 713 milhões. Em volume a exportação
de açúcar cresceu 26,8% e a de etanol 54,9%.

Programa de desburocratização
agropecuária vai diversificar as
exportações do setor
Idealizado para desburocratizar
procedimentos e normas do setor
agropecuário, o programa Agro
Mais será importante para “melhorar e ampliar a participação do
agronegócio brasileiro nas exportações, incluindo outros segmentos não tão tradicionais nas vendas externas como, por exemplo, o de frutas, ovos e camarões”,
afirmou o vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), José Mário Schreiner.
As medidas de desburocratização da agropecuária foram anunciadas pelo presidente da República, Michel Temer, no Palácio do
Planalto. Na solenidade de lançamento do programa, Schreiner
destacou a importância das medidas que podem servir de apoio
na diversificação das vendas externas do agronegócio, tradicionalmente concentradas nas exportações de grãos e carnes.
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SENAR Bahia assina protocolo com o Sistema OCEB

Câmara aprova MP que prorroga prazo para registro
no Cadastro Ambiental Rural
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou a
Medida Provisória 724/16, que prorroga o prazo para
produtores rurais registrarem suas propriedades no
Cadastro Ambiental Rural (CAR), que aqui na Bahia recebe o nome de Cadastro Estadual Florestal de
Imóveis Rurais (Cefir), e aderirem ao Programa de
Regularização Ambiental (PRA). A matéria será analisada ainda pelo Senado. O prazo a que se refere o
projeto de lei de conversão aprovado é 31 de dezembro de 2017, data incluída pela Lei 13.295/16 e que valerá para propriedades de qualquer tamanho. Ela poderá ainda ser prorrogada por mais um ano a critério
do Poder Executivo. Originalmente, a MP estipulava
a data final de 5 de maio de 2017, mas somente para
os pequenos produtores rurais e agricultores familiares. O CAR é um registro eletrônico obrigatório para
todas as propriedades rurais do País, em que o produtor ou posseiro informa a situação ambiental do
seu imóvel, como existência de área remanescente
de vegetação nativa, de área de uso restrito ou protegida. O objetivo é criar uma base de dados para
orientar as políticas ambientais.

O Senar Bahia assinou um protocolo de intenções com o Sistema Oceb,
composto pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado da Bahia
– OCEB e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no
Estado da Bahia – Sescoop/BA com com a proposta de construir estratégias
conjuntas de cooperação institucional, voltadas para o ramo agropecuário.
A formalização ocorreu na sede do Senar e contou com a presença
presidente do Conselho Deliberativo do SENAR, João Martins da Silva Júnior,
da Superintendente do SENAR, Carine Magalhães, do Superintendente
Adjunto do SENAR Humberto Miranda, do Assessor Jurídico Carlos Bahia, do
presidente do Sistema Oceb, Cergio Tecchio, do superintendente do Sescoop,
José Alberto Batista e da gerente geral da OCEB, Ially Gomes.
Para alcançarem o que foi proposto no protocolo, o o Senar Bahia e o
Sistema OCEB se comprometeram, mutuamente, em desenvolver ações
conjuntas voltadas à criação de programas de capacitação empreendedora;
atendimento às demandas de cooperativas com foco em cooperativismo e
assistência técnica rural, dentre outras ações voltadas às necessidades do
ramo agropecuário na Bahia.

Prazo para a Declaração do ITR segue até o dia 30 de setembro
O prazo para que os proprietários ou possuidores de imóveis rurais
enviem à Receita Federal do Brasil a Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial (DITR) segue até o próximo dia 30 de setembro.
São obrigados a declarar a pessoa física ou jurídica proprietária, titular
do domínio útil ou possuidora a qualquer título, um dos condôminos
(quando o imóvel pertencer a várias pessoas) e o inventariante, em
nome do espólio (enquanto não for concluída a partilha).
O imposto é anual. Para o cálculo é utilizada uma alíquota que varia
de acordo com a área da propriedade e o seu grau de utilização,
sendo usado apenas o Valor da Terra Nua (VTN), ou seja, o valor da
terra sem qualquer tipo de benfeitoria ou cultura. É importante que
o produtor declare no prazo para evitar possíveis multas e bloqueios
em documentação. Se não estiver com a declaração atualizada, o
produtor não terá acesso a documentos importantes, como a Certidão
Negativa de Débitos, indispensável para registrar a compra ou venda
da propriedade e para contratar financiamento bancário. A entrega
da declaração do ITR após o prazo também implica em multa de 1,0%
ao mês sobre o total do imposto.
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Diferencial para exercer liderança é debatido no
segundo encontro do programa CNA Jovem
diferencial do líder, inovação, mediação das
diferenças, diálogo e valor da liderança. esses
foram os principais temas trabalhados no segundo
encontro presencial do CNa Jovem, que aconteceu
em Brasília. o programa reúne participantes de 21
estados e do distrito Federal e é desenvolvido pelo
Serviço Nacional de aprendizagem rural (SeNar).
o CNa Jovem tem como foco desenvolver jovens
lideranças de todo o País para impulsionar ainda
mais o setor empresarial rural.
durante o final de semana, os 81 jovens participaram
de diversas atividades, com destaque para uma
dinâmica de integração onde eles precisaram se
organizar conforme a posição do seu respectivo
estado em um mapa do Brasil sobre um gramado de
futebol. outro exercício que mobilizou os integrantes
do programa foi o Bosque do CNa Jovem 2016.
divididos em grupos, eles plantaram mudas de
árvores nativas do Cerrado que representaram os
cinco focos de liderança definidos - institucional,
acadêmica, empresarial, política e sindical. os
próximos encontros acontecerão de 14 a 16 de
outubro e de 25 a 27 de novembro e terão como
temática empreendedorismo e comunicação. a
carga horária total do processo de desenvolvimento
será de 224 horas. os três primeiros colocados desta
edição ganharão uma viagem de 12 dias para a Nova
Zelândia, em março de 2017, e um curso presencial
de inglês.

Livro lançado na FAEB conta história da CEPLAC

W W W. S e N a r B a H i a .o r G . B r

Embrapa lança base de dados com informações sobre agropecuária nacional
as informações sobre a produção agropecuária brasileira agora estão
facilmente acessíveis na base de dados desenvolvida pelo Sistema de
inteligência estratégica da embrapa, agropensa, a partir de informações do instituto Brasileiro de Geografia e estatística (iBGe).
“trata-se de uma ampla base de dados coletados desde a década de
1990 fornecida por meio de uma plataforma amigável de painéis interativos (dashboards)”, conta o coordenador do agropensa, o pesquisador
Édson Bolfe que considera a ferramenta uma valiosa fonte de informação para pesquisadores, jornalistas, gestores públicos, profissionais da
área, empresários, analistas financeiros e interessados em geral. o sistema desenvolvido transforma os dados em tabelas de análises de resultados que podem apresentar o recorte e detalhamento que o usuário
escolher.
a base acaba de ser disponibilizada na nova página do agropensa no
portal da embrapa e foi organizada pela Secretaria de inteligência e
Macroestratégia (SiM) em parceria com o departamento de tecnologia
da informação (dti) da empresa. os dados são distribuídos em três
grandes grupos: pecuária, produção agrícola e abates. em pecuária, é
possível averiguar a produção das principais criações animais: bovinos,
caprinos, ovinos, suínos, bubalinos, equinos e galináceos. o tamanho de
cada rebanho pode ser acompanhado a cada ano desde 1990 até 2014,
safra mais recente registrada. a pesquisa pode ser feita por região do
Brasil, estado, região do estado e município.

Produtores rurais, principalmente do setor cacaueiro, autoridades, funcionários e ex-funcionários da CePlaC, participaram do lançamento do
livro “tributo à antiga CePlaC – instituição agrícola”, escrito por luiz
Ferreira da Silva (editor), Manoel tourinho e José alexandre Menezes,
na sede do Sistema FaeB. o presidente da CNa e do Sistema FaeB,
João Martins, participou do lançamento do livro. “a cultura do cacau
deve ser imortalizada, preservada e, acima de tudo, cada vez mais modernizada. e essa casa está sempre aberta para atender os produtores
rurais do cacau, que são de extrema importância para a nossa economia”, pontuou.
o vice-presidente de desenvolvimento agrário da FaeB, Guilherme
Moura, aproveitou o lançamento do livro para falar sobre as ações do
Sistema FaeB em prol do cacau. “temos dezenas de propriedades sendo atendidas pelo Pro-Senar Cacau, que em 2 anos, oferece assistência
técnica gratuita e atende produtores e trabalhadores rurais, ensinando
as melhores técnicas em todo processo produtivo”, afirmou.
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Apicultores de Santo Amaro são beneficiados pelo Pro-Senar Apis
Apicultores do município de Santo Amaro participantes do Pro-Senar Apis já estão percebendo as melhorias proporcionadas através da assistência técnica e
dos cursos de Formação Profissional Rural (FPR).
Boas práticas de fabricação, realização de compras
conjuntas e a anotação dos dados zootécnicos são atividades que estão sendo adotadas largamente pelos
produtores participantes, e que estão refletindo no aumento da produção e da qualidade do mel produzido.
Os apicultores participantes do programa trabalham em regime de condomínio.

Senar Bahia realiza avaliação do Projeto Rural Sustentável no Baixo Sul do Estado
O Senar Bahia recebeu, o Assessor Técnico do
Senar Brasil, Alexandre Gessi, para avaliação das propriedades cadastradas como Unidades Demonstrativas dentro do Projeto Rural Sustentável.
As ações do Rural Sustentável estão concentradas nos municípios de Camamú, Maraú, Igrapiúna,
Ituberá, Nilo Peçanha, Taperoá, Valença, Ibirapitanga,
Presidente Tancredo Neves e Piraí do Norte, todos
localizados no baixo sul do estado.
O Programa visa apoiar as metas brasileiras de
redução dos Gases de Efeito Estufa, com ações para
o desenvolvimento da agricultura de baixa emissão
de carbono nos biomas Mata Atlântica e Amazônia,
junto a pequenos e médios produtores rurais.

Técnicos do Sudoeste realizam alinhamento em Nova Canaã
O Senar Bahia realizou um alinhamento com os
técnicos de campo que atuam no Pro-Senar Leite na
região sudoeste do estado.
Realizada na sede do Sindicato dos Produtores
Rurais de Nova Canaã, a ação teve como objetivo aprimorar o planejamento estratégico das propriedades
inseridas no programa.
Durante todo o dia, os técnicos detalharam as
realidades e desafios das cidades em que atuam, e
debateram as propostas apresentadas para aprimorar
a abordagem dos temas que serão trabalhados junto
aos produtores de leite da região que participam do
programa, e tem alcançado bons resultados aumentando a produção leiteira das suas propriedades.
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Pro-Senar Cacau forma mais uma turma em Camamu
A turma de Pro-Senar Cacau do município de
Camamu encerrou com sucesso a programação dos
dezoito meses de FPR e Assistência Técnica, mas as
atividades realizadas pelos participantes não param.
Os produtores estão realizando reuniões quinzenais,
onde organizam compras conjuntas e planejam atividades nas propriedades em regime de mutirão.
O evento de encerramento após a prática de poda
foi registrado na Fazenda Bom Jesus, propriedade
de Raimundo Moura Gomes , que também participa do programa. “É uma grande satisfação receber
os colegas de turma para mostrar os benefícios do
programa e assim servir de exemplo para os demais
proprietários da região”, concluiu o produtor.

Itororó recebe novas turmas de NCR
O Senar Bahia iniciou no município de Itororó, sudoeste do estado o programa Negócio Certo
Rural –NCR, com duas turmas de quatorze alunos
cada, que vão preparar os produtores que vão receber a assistência técnica e gerencial dos técnicos da entidade durante o período de dois anos.
Essa assistência inclui treinamentos sobre Formação Profissional Rural – FPR e trará os mais
variáveis temas de importância na bovinocultura
leiteira, passando desde o planejamento da propriedade, conservação do solo, manejo de pastagens e implantação de reservas com estruturação
de rebanhos.
As técnicas e direcionamentos oferecidos tem
contribuído para o aumento da produividade e da
rentabilidade dos produtores participantes do programa.

Miguel Calmon recebe a Semana do Homem do Campo
Realizada em agosto no município de Miguel Calmon, a Semana
do Homem do Campo levou treinamentos para técnicos de campo em
GPS e palestras para os produtores. Os temas trabalhados foram: Manejo holístico da caatinga, pastejo direto de palma, sucessão rural familiar,
convivência com o semiárido, manejo de bezerras leiteiras, sanidade de
caprinos e ovinos e outros. O evento também apresentou três casos de
sucesso dos Programas do Senar que mostraram na prática os resultados alcançados quando o produtor implanta as tecnologias de gestão,
sanidade e alimentação corretas na propriedade. O público estimado foi
de 300 pessoas nos cinco dias de evento.
Produtores atendidos pelo Pro-Senar leite, por exemplo conseguiram aumentar sua produção com ações simples e de baixo custo.
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Projeto Campo futuro realiza Painel sobre milho em Paripiranga
O município de Paripiranga recebeu um Painel sobre o
milho do projeto Campo Futuro criado pela Confederação
Nacional de Agricultura e Pecuária – CNA para capacitar o
produtor rural na gestão do próprio negócio. Realizado em
parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Tucano,
o painel apresentou a realidade do cultivo e analisou os custos da produção de milho em Paripiranga e região.
A coordenação do curso de agronomia do Centro Universitário AGES - Uniages, localizado no município, solicitou
uma apresentação sobre o Campo Futuro para os alunos,
que lotaram o auditório e ainda puderam conhecer um pouco mais das ações e capacitações oferecidas pelo Sistema
FAEB.

Produtores participantes do Pro-Senar Leite implantam palmal em Vitória da Conquista
O Pro-Senar Leite do município de Vitória da Conquista chegou ao seu segundo ano. Satisfeitos com os
assuntos trabalhados no primeiro ano do curso os produtores da região solicitaram um FPR – Formação Profissional Rural, extra sobre o plantio de palma. Atendendo ao pedido o Senar Bahia designou o instrutor Fábio
Martins para coordenar a implantação de um palmal com
um grupo de dezesseis produtores da região.
A palma é um importante aliado do produtor rural
na alimentação animal, servindo de fonte não apenas de
alimento, mais de água, nas regiões atingidas pela seca.

Produção do cacau é debatida em Guaratinga
O Sistema FAEB em parceria com o Sindicato dos
Produtores Rurais, técnicos do Senar, do Sebrae e da Cargil realizaram no município de Guaratinga uma reunião
de sensibilização com produtores de cacau, onde foram
apresentados e discutidos os programas de cultivo, certificação, incremento nos preços, consultoria e assistência
técnica para os produtores da região.
Ellen Santos, coordenadora de programas do Senar
Bahia, apresentou as ações da entidade, detalhou os
mecanismos de atuação do Pro-Senar Cacau e destacou que “os resultados esperados com o programa são
a mudança comportamental do produtor rural, profissionalização de produtores e trabalhadores, organização da
produção, qualificação, aumento da renda e da produtividade, gestão eficiente e incremento tecnológico. ”Segundo o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais do município , Jorge
Brito, “é fundamental para o desenvolvimento do agronegócio em guaratinga e na região, a parceria com entidades e empresas como
o Sistema Faeb, o Sebrae e a Cargill para a implementação de projetos dessa magnitude e com resultados promissores.”
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Conceição do Coité recebe encontro do programa Com Licença Vou à Luta
A comunidade de Caruaru, localizada no município de Conceição do
Coité, recebeu no mês de agosto o primeiro encontro do programa Com
Licença Vou à Luta.
Com a metodologia dividida em cinco encontros, de oito horas por semana, as produtoras aprofundam conhecimentos sobre empreendedorismo,
gestão financeira, planejamento do negócio, legislação e liderança, no programa que tem a proposta de habilitar mulheres do meio rural a empreender
e desenvolver competências de gestão para aplicação no próprio negócio.

Investidores internacionais visitam a FAEB
Com a proposta de buscar novas parcerias e estreitar os laços entre os dois países, investidores internacionais, membros do Sistema FAEB, da Seagri e da ADAB
estiveram reunidos na sede da Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado da Bahia. Na oportunidade o Vice
-Presidente da FAEB, Humberto Miranda e a Superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães apresentaram a
entidade e a diversidade produtiva do estado, que é o
único do país que apresenta três biomas distintos, proporcionando a produção de diferentes produtos agrícolas
no seu território.
Empresários do agronegócio internacional, C. S. Liew,
de Cingapura, e o francês Nicolas Lebord aproveitaram o
encontro para ter acesso a informações sobre a logística
e o acesso ao crédito no estado, e juntamente com o presidente da CAAB – Consórcio Cooperativo Agropecuário
Brasileiro, Jonas Yasuda, o Diretor de Defesa Sanitária
Vegetal da ADAB, Armando Sá, o chefe de gabinete da
Seagri, Reub Celestino e os representantes do Sistema
FAEB avaliaram as possibilidades de investimentos na
Bahia.

Produtores da região Oeste participam de Dia de Campo
As turmas do Pro-Senar Leite da Região Oeste, que
engloba os municípios de Angical, Catolândia, Ibotirama,
Serra Dourada e Wanderley, participaram de um dia de
campo promovido pelo Senar Bahia.
O encontro foi dividido em dois momentos, pela manhã os produtores visitaram uma propriedade da região
onde acompanhados dos técnicos puderam ver na prática os benefícios gerados pelo programa na produção
de leite.Pela tarde, no estande do Senar foram realizadas
palestras sobre diversos temas referentes a metodologia
do programa e os produtores puderam trocar experiências e tirar as dúvidas referentes ao tema. “Essa interação
faz com que a gente conheça novas técnicas e casos de
sucesso de outros participantes do programa” explicou
Nilson Batista, produtor de Angical.
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Senar Bahia realiza Oficina sobre Educação Previdenciária em Ituberá
Iniciativa do Senar Bahia, que vem ganhando força a
cada edição, as Oficinas de Educação Previdenciária chegaram ao município de Ituberá. Com o objetivo de informar
sobre os direitos e benefícios da Contribuição Social para os
produtores, o Senar Bahia realizou, em parceria com o Sindicato Rural do município, a décima primeira oficina realizada
este ano. Ao todo, quarenta e cinco pessoas lotaram o auditório da CEPLAC, onde durante toda a manhã produtores e
estudantes da região acompanharam as palestras da Técnica do Seguro Social e Instrutora do Programa de Educação
Previdenciaria, Deila Martins Santos Silva e da Coordenadora
de Arrecadação do Senar Bahia, Liziane Rocha, que apresentou as ações do Sistema FAEB no estado e destacou a
importância das Contribuições Previdenciárias para o setor
rural.

FAEB MARCA PRESENÇA NA PRIMEIRA EDIÇÃO DA ASPEX EM EUNÁPOLIS
O vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda,
participou, no município de Eunápolis, no extremo
sul da Bahia, da primeira edição do Aspex Bahia Florestal. O evento reuniu 31 expositores e contou com
mais de 20 palestras, que foram acompanhadas por
visitantes de vários estados, como Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro e Mato Grosso do
Sul, além de produtores rurais e florestais de toda a
região.
O evento é uma iniciativa da Associação dos Produtores de Eucalipto do Sul e Extremo Sul da Bahia
(Aspex) que reúne mais 80 parceiros florestais da
Veracel e é responsável por aproximadamente 17 mil
hectares de florestas plantadas de eucalipto na região.

7º Encontro Baiano de Laticinistas
Empresários baianos das indústrias de laticínios, órgãos e entidades parceiras participaram do 7º Encontro de Laticinistas da Bahia.
Realizado pelo Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Leite do Estado da Bahia (Sindileite), o evento aconteceu
no Hotel Deville Prime, em Itapuã, onde durante dois dias painéis temáticos e palestras sobre os rumos e perspectivas do setor lácteo no
estado eram realizados nos dois turnos.
O Senar Bahia esteve presente no encontro com a Casa do Homem do Campo, onde os participantes puderam conhecer um pouco
mais sobre o trabalho do Sistema FAEB, que promove importantes
capacitações para o setor como o Pro-Senar Leite que atende hoje
1.100 produtores em 50 municípios baianos, oferecendo assistência
técnica e aumentando a produtividade e a rentabilidade das famílias
atendidas pelo programa.

1 6

www.

fa e b.o r g.br

Info r mat i vo

s i st e m a

fa e b

FALTA TEXTO
Entidades do Setor Produtivo lançam a Quinta do Crédito
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
da Bahia – FAEB, a FIEB, a Fecomércio, o SEBRAE/
BA, a CAIXA, o BNB e a Desenbahia lançaram em setembro, no Hotel Fiesta, a Quinta do Crédito. A ação
visa promover o aumento da capacidade competitiva
das empresas baianas, através de ações para facilitar
o acesso ao crédito, por meio da difusão de informações qualificadas, atendimentos específicos e individualizados e da capacitação técnica e gerencial. Todas
a quintas feiras, os empresários estão tendo acesso a
informações e soluções sobre créditos nas sedes das
entidades envolvidas no programa. Os atendimentos
são agendados no site: www.quintadocredito.com.br

FALTA GIRO
Treinamento de Tratorista beneficia 65 produtores em lem
O Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães (SPRLEM) encerrou no mês de setembro, na comunidade de Bela Vista, o ciclo de Treinamento de Tratorista Aperfeiçoamento. A iniciativa capacitou os produtores da região
num segmento muito importante do trabalho no campo. Os
treinamentos foram realizados nas comunidades de Placas,
Novo Horizonte, Alto Horizonte e Bela Vista, beneficiando 65
produtores ao todo.
De acordo com o instrutor do Senar, Manoel Adenilton, os
treinamentos contribuem para amenizar, de modo significativo, um problema da região: a qualificação da mão de obra
que, apesar de todos os esforços, ainda é um grande desafio
em muitas propriedades rurais. “Um produtor despreparado
ou que não conhece integralmente a máquina, não só coloca
em risco a sua segurança pessoal, como também prejudica o
desempenho da máquina”, concluiu Manoel.

41ª EXPOFEIRA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE FEIRA DE SANTANA
Uma das mais tradicionais do estado, a Exposição Agropecuária de
Feira de Santana foi realizada no mês de setembro. Durante os oito dias
de evento o Parque de Exposições João Martins da Silva recebeu um
grande público. Empresários do setor e produtores rurais de Feira de
Santana e região tiveram no estande da Casa do Homem do Campo, um
espaço para reuniões e trocas de informações com foco no segmento
agropecuário.
Durante todos os dias da Exposição o estande da Instituição também foi muito visitado por centenas de produtores e pelo publico que
passou pela feira. Todos tiveram a oportunidade de conhecer melhor o
trabalho do Sistema FAEB e os programas e cursos oferecidos para o
produtor, como o VIVER BEM NO SEMIÁRIDO, que transforma a realidade dos produtores afetados pela seca em todo o semiárido do estado.
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ENCONTRO REÚNE PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES E
SUPERINTENDENTES DO SENAR

A

39ª Expointer sediou o encontro de trabalho entre presidentes de Federações e superintendentes do Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (SENAR). Representantes de 25 estados
participaram da reunião, a primeira
conjunta em sete anos que foi coordenada pelo presidente da CNA, João
Martins, e pelo secretário executivo do
SENAR, Daniel Carrara.
A intenção do evento foi promover a
integração entre presidentes e superintendentes do SENAR de vários Estados e receber sugestões para projetos
e programas estratégicos do SENAR.
Ao abrir o evento, João Martins destacou a importância da integração e da
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análise constante das ações que são
levadas ao campo. “Precisamos avaliar
os programas do SENAR, que avançou
muito nos últimos anos e passou por
algumas transformações. Nosso Sistema tem a obrigação de estar na vanguarda da agropecuária e para isso,
críticas construtivas e sugestões são
importantes”, destaca o presidente da
CNA.
Durante a reunião, foram apresentadas
algumas das principais iniciativas da
entidade, como a metodologia de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG),
Rede e-Tec Brasil SENAR, Faculdade
de Tecnologia CNA, Programa ABC
Cerrado, CNA Jovem, SENAR nas Nuvens, o programa Integra SENAR e o

recém lançado Canal do Produtor TV.
As palestras foram ministradas pelos
respectivos chefes de departamento
e pelo coordenador de ATeG e abordaram conceito, funcionamento e números.
“Alguns presidentes de Federação infelizmente não conseguem participar
do dia-a-dia das nossas regionais.
Esse encontro favorece a integração e
faz um nivelamento de informações”,
avalia Daniel Carrara.
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Rio São Francisco

Revitalização do Rio São Francisco deve ser projeto de Estado e não de um Governo, diz João Martins, Presidente da
CNA e do Sistema FAEB.

O

presidente da Confederação
da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) e do Sistema
FAEB, João Martins, defendeu
a revitalização do rio São Francisco diante da importância do curso
d’água para a população do Nordeste,
para melhorar as condições sociais e
econômicas na região, especialmente
no semiárido. Segundo ele, a iniciativa
deve ser um projeto de Estado e não
apenas de um governo. “A CNA assume o compromisso, aqui e agora, de
se engajar nesse grande desafio que é
a revitalização do São Francisco”, afirmou.
A manifestação foi feita na abertura do “Diálogo Público: Revitalização
do Rio São Francisco”, no Tribunal de
Contas da União (TCU), em Brasília. O
evento reuniu, especialistas de diversos setores para debater propostas de
implementação de projetos e ações de
sustentabilidade na bacia hidrográfica
do São Francisco e o decreto presidencial que reinstituiu o programa de
revitalização do rio, com o objetivo de
promover a recuperação de áreas degradadas, nascentes e a capacidade
hídrica e ambiental.
“Quem mais preserva o meio ambiente que o proprietário rural? Temos
que manter de 20% a 80% da propriedade preservada com vegetação original na reserva legal e ainda proteger
as áreas de preservação permanente.
O compromisso do setor com o meio
ambiente é inquestionável”, ressaltou Martins. Ele destacou também as
ações da CNA para a preservação ambiental, como o Programa de Proteção
e Recuperação de Nascentes, lançado
no ano passado e que já contemplou
mais de 1,7 mil nascentes, além dos
cursos e treinamentos sobre legislação e combate a queimadas, entre

outros. Para recuperar o rio São Francisco, João Martins alertou para a necessidade de envolvimento de todas
as esferas e que os recursos aplicados
sejam suficientes para promover os
resultados esperados, garantindo não
apenas o abastecimento da população, mas também o combate à seca
e a recuperação da cobertura vegetal
na região Nordeste, especialmente no
semiarido. “Apenas vontade não é suficiente. Diante de um projeto desta
magnitude, todos precisam se engajar neste desafio de revitalizar o rio”,
completou. Para o ministro do Meio
Ambiente, Sarney Filho, as ações de
revitalização do São Francisco trarão
os resultados esperados em médio e
longo prazo. O programa terá um comitê gestor, coordenado pela Casa
Civil, com a participação de nove ministros, e uma câmara técnica, liderada pelo Ministério da Integração Nacional. Ele destacou o potencial do rio
para atividades como pesca, irrigação
e turismo, mas ponderou que é preciso recuperar a capacidade de recarga
dos aquíferos e os passivos ambientais.

w w w . s e n a r b a h i a . OR G . b r

Na avaliação do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, os
desafios para recuperar o rio se traduzem na recuperação da saúde do
ecossistema da região. O São Francisco passa por cinco estados e responde por dois terços do manancial
hídrico do Nordeste. Nos últimos 50
anos, o rio perdeu 35% do seu volume
de água, provocando assoreamento e
degradação e agravando a escassez
hídrica.
Neste contexto, o presidente do
TCU, ministro Aroldo Cedraz, afirmou
que a preservação ambiental e a revitalização do rio devem ser prioridades
na agenda do governo e que o TCU
estará acompanhando as ações de
infraestrutura na região. Já o ministro
Augusto Nardes, coordenador dos debates do Diálogo Público, ressaltou a
importância da CNA e dos produtores
rurais neste processo e alertou que
a proteção na beira dos rios que formam a bacia hidrográfica será a condicionante para a revitalização do São
Francisco.
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