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Por humberto miranda*
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CISa SER PROTagOnISTa dE Sua hISTóRIa!

rural é o único capaz
a sua própria história.

’’

O

Senar vem, ao longo do tempo, aprimorando seus processos de trabalho no sentido de
melhor realizar a sua Missão e a
razão de ser da Instituição, que
é capacitar e transformar o homem do
campo, para torná-lo mais competitivo.
a propriedade tem de ser mais eficiente, mas a prioridade é conscientizar o
homem de que ele é e deve ser sempre
o protagonista da sua história, sendo
o único agente capaz de mudar a sua
vida.
Essa é a Missão do Senar. a experiência
com a assistência técnica tem comprovado que o ponto mais importante
é preparar o Homem do Campo para
que ele entenda o conceito produtivo
necessário à sua propriedade. Dessa
forma, se consegue mudar, consequentemente, a propriedade, a produção e
as famílias.
É esse nosso desafio! Essa relação que
o Senar teve de fazer, unindo a formação profissional com a assistência técnica, com foco na propriedade, tem
provocado mudança comportamental,
causando algumas vezes resistência do
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produtor rural. Isso ocorre pela cultura
limitada do modelo educacional descontextualizado do mundo rural, não
sendo assim, responsabilidade apenas
do produtor rural.
É imprescindível investir cada vez mais
nas pessoas, no sentido de promover um novo conceito na formação do
produtor, para que ele troque a visão
de sua propriedade, vista muitas vezes como “minha fazendinha” pelo de
minha “empresa rural” e meu “negócio
rural”. É importante que eles vejam a
propriedade como um lugar onde tirarão seu sustento, gerando emprego e
uma oportunidade de fixar seus filhos
no campo.
Com essas mudanças, os produtores
começarão a entender que a vida no
campo pode ser melhor, mais segura e
com mais qualidade, para ele e para sua
família.
Quando as mudanças de mentalidade
e comportamento acontecem, acontece também o efeito multiplicador mais
eficiente na região: o próprio produtor,
que está tendo resultados econômicos, melhorando a sua atividade, tem

a sua propriedade como um centro
de disseminação de conhecimento e
tecnologias, com resultados positivos,
tornando-se, assim, exemplo para seus
vizinhos.
Sendo assim, não temos dúvida em
afirmar que o maior efeito multiplicador do trabalho do Senar é o exemplo
do produtor que mudou o seu negócio
rural, tornando-o sustentável do ponto
de vista econômico, social e ambiental.
Isso é fundamental, pois multiplicar as
nossas ações é um das nossas grandes
metas.
Por não existir ainda condições de atender a todos os produtores do Estado,
precisamos criar referências, para que
a multiplicação mostre a importância
da assistência técnica, da tecnologia,
da inovação e, principalmente, da mudança do comportamento do homem
do campo para o resultado econômico
da sua atividade. O produtor rural é o
único capaz de mudar a sua própria
história.
*Vice-presidente da FaEB
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Reunião discutiu temas ligados à produção local e antecedeu a inauguração do
Centro de Capaitação Regional do SENAR BAHIA no município

A

Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado da Bahia
realizou a reunião itinerante da
diretoria em Gandu, Baixo Sul
do estado. Participaram da reunião o presidente da CNA e da FAEB,
João Martins da Silva Junior; o vice
-presidente da FAEB, Humberto Miranda; o vice-presidente Administrativo e Financeiro da Federação, Edson
Diogo; o vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário, Guilherme
Moura; os Diretores Efetivos José Rogério Thomes (Arataca); Edson José
Soares de Matos (Camamu); Carminha
Missio (Luís Eduardo Magalhães); Ivo
Silva Santos (Jequié); Venâncio Leal
(Coaraci); Ivo Alberto Santiago (Senhor do Bonfim); presidente do Conselho Fiscal da FAEB, José Mendes; o
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assessor jurídico da FAEB, Carlos Bahia; secretário executivo do Senar Brasil, Daniel Carrara; a superintendente
do Senar Bahia, Carine Magalhães e os
demais presidentes de Sindicatos.
O presidente João Martins destacou o Centro de Capacitação Regional
que foi inaugurado no mesmo dia e detalhou o papel da nova Coordenação
Regional, a primeira do estado, que vai
funcionar no município de Gandu, mas
vai atender toda a região, com objetivo de aumentar ainda mais a capilaridade das ações do Senar no estado.
“Estamos oficializando a instalação da
primeira regional do Senar, que vai facilitar o trabalho do Senar com a região. O coordenador terá como missão
acompanhar, supervisionar, propor e
executar ações do Senar na região”.

Na ocasião, foi apresentado ainda aos
presidentes de Sindicatos o primeiro
passo para a reforma estatutária. Foi
criada uma comissão composta por
três sindicatos e advogados de entidades reconhecidas. Essa comissão foi
colocada em votação e aprovada pela
diretoria. Além disso, assuntos da região foram tratados durante a reunião,
através dos presidentes dos Sindicatos dos Produtores Rurais presentes
no local. Todos que solicitaram, puderam realizar perguntas, propor ideias
e discutir assuntos ligados à produção regional. A reunião de diretoria
antecedeu a inauguração do Centro
de Capacitação Regional do Senar no
município, cuja reportagem você pode
acompanhar nas próximas páginas.
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CENTRO DE CAPACITAÇÃO
REGIONAL DO SENAR bahia é
inaugurado em GANDU

O

Senar Bahia deu mais
um
importante
passo para aumentar suas
ações no estado. Agora,
a instituição conta com
um Centro de Capacitação Regional no município de Gandu,
que vai atender toda região sul e
baixo sul baiano. No centro, irão
ser oferecidos cursos técnicos,
nas modalidades à distância e
presencial, cursos de extensão
e também, em breve, cursos de
graduação e pós-graduação em
parceria com a faculdade CNA.
O presidente da Confederação
da Agricultura e Pecuária do
Brasil e do Sistema FAEB, João
Martins, explicou que o prédio
precisou ser totalmente recons-
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truído. “Nós fomos obrigados a
demoli-lo, porque estava com
infiltrações muito grandes nos
seus alicerces. Transformamos
nesse centro regional moderno, que servirá também como
um espaço de reciclagem para
todos os nossos instrutores.
Anualmente, eles passarão por
cursos de aperfeiçoamento aqui,
para a renovação de conhecimentos, conhecer novas tecnologias e superar novos desafios.”
Com uma estrutura completa, o local conta com salas de
aula modernas e climatizadas,
laboratório de informática com
equipamentos de última geração, biblioteca, sala de professores e coordenação, além de um

amplo auditório com capacidade para receber cerca de cem
pessoas. Além disso, a acessibilidade também foi pensada cuidadosamente para que pessoas
com necessidades especiais
possam se locomover com total independência no Centro de
Capacitação do Senar, em Gandu. O secretário executivo do
Senar Brasil, Daniel Carrara visitou cada sala do Centro e ficou
impressionado. “Quando você
entra o ensino formal, deixa de
trabalhar com a formação operacional do trabalhador e passa
a ter uma série de exigências
que às vezes podem até parecer
burocráticas, mas na sua maior
parte representam a qualidade
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do ensino. Como o ensino superior, o ensino formal demanda
uma série de normas para ter a
certificação do MEC, nossa instituição tem que se adequar à
essas exigências e a Bahia sai na
frente, mais uma vez, já estando pronta com o polo do E-tec,
que já é uma realidade, e com
o polo que estamos credenciando para a faculdade CNA.”
O espaço também vai abrigar a
primeira Coordenação Regional
do Senar Bahia no Estado, que
terá como missão acompanhar,
supervisionar, propor e executar as ações do Senar em toda
a região. Essa é outra inovação
criada na Bahia. Humberto Miranda, vice-presidente da FAEB
pontuou que “além de otimizar
o trabalho do Senar Bahia, vai
dar mais agilidade nos nossos
serviços e, consequentemente, qualificar as nossas ações.
Eu não tenho nenhuma dúvida
de que quem vai ganhar muito
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com isso, além da região, são
os presidentes dos sindicatos
que serão os nossos grandes
parceiros nessa descentralização através da coordenação regional”, explicou. João Martins
acrescentou ainda que “só de
deslocamento de Salvador almas regiões da Bahia são necessários dois dias. Agora, o coordenador vai estar aqui na região,
estando mais identificado com
a produção local, e mais presente nos problemas da região”.
E as novidades, não param. O
espaço também contará com
uma sala de capacitação do Senar, que exibirá a programação
do canal do produtor, vídeos
técnicos, vídeo-aulas e será mais
um ponto de encontro dos produtores da região. A superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães explicou que “o
homem do campo vai ter uma
sala de capacitação em que poderá acessar a programação do

Canal do Produtor TV, das 6h
às 12h, com conteúdos inéditos, visando a melhoria da gestão da propriedade através de
informação, inovação, conhecimento, capacitação e educação, que é a grande missão do
Senar. Esse Centro será mais
um polo educacional de difusão
de conhecimento e tecnologia”.

INAUGURAÇÃO -

A inauguração
do Centro reuniu centenas de
pessoas em um auditório completamente lotado. No discurso,
João Martins fez questão de ressaltar a importância da região
para a Bahia. “Eu não posso e
não devo abandonar uma região como essa, que tem uma
potencialidade fantástica. É um
compromisso de todos nós de
reestabelecer não só o cacau,
como toda a região cacaueira.
Por isso estamos inaugurando
esse equipamento, numa região que contribuiu e contri-
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buirá muito mais pela Bahia”.
Entre o público presente, alunos
do curso de Técnico em Agronegócio oferecido pelo Senar. Eles
já estão participando das aulas
no novo centro. A zootecnista
Ana Paula Souza, é aluna do curso. “Eu já tenho nível superior,
mesmo assim achei um curso de
excelente qualidade. Estamos no
começo mas já deu pra perceber o nível do curso, a qualidade
do material excelente. A região
ganhou muito e nós temos que
aproveitar ao máximo”. O engenheiro agrônomo Valdinei Barreto também está participando do
curso e ressalta que “apesar de
ser engenheiro agrônomo, resolvi fazer o curso porque acho que
precisamos ver um pouco mais
da parte de gestão e esse curso é uma oportunidade impar”.
O vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário da
FAEB, Guilherme Moura, ratificou o depoimento dos estudantes. Segundo ele, “a mão de
obra que será formada no Cen
tro, terá o DNA do Senar, que é
um DNA completamente qualificado, muito diferente do que
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a gente muitas vezes encontra
até nas instituições de Ciências
Agrárias. A gente aborda aqui
as questões da assistência técnica e da educação, que são duas
questões centrais para a transferência de tecnologia e consequentemente da melhoria da
qualidade de vida do produtor
e do seu negócio no campo. O
produtor vai encontrar no Centro técnicos capazes de dar essa
assistência técnica de forma
qualificada para atender a essas
necessidades”, garantiu Moura.
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Além do Centro de Capacitação Regional em Gandu, o Senar
Bahia também possui um centro em Luis Eduardo Magalhães,
no oeste do estado; em Feira de
Santana, que capacita milhares de pessoas por ano; e outro está sendo reformado em
Senhor do Bonfim, no semiárido baiano. A meta é aumentar cada vez mais a capilaridade das ações do Senar Bahia.
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Encontro Nacional de Promoção Social para Saúde Preventiva

Presidente da CNA defende renda para
classe média rural e maior desenvolvimento
agropecuário brasileiro
O presidente da Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA) e do Sistema FAEB,
João Martins, defendeu políticas públicas específicas para a classe média rural (classe C), incluindo
acesso a seguro rural e lei plurianual, que estimule
o potencial desse segmento produtivo. Um programa de renda para o campo passa pelo fortalecimento da classe C, que corresponde a 15,4% das
propriedades rurais do Brasil, os mais desamparados das políticas públicas. A manifestação foi feita
no 5º Fórum Nacional de Agronegócios, que aconteceu em Campinas (SP). João Martins foi moderador do primeiro painel do encontro “Um programa
de renda para o campo”.
Segundo o presidente da CNA não há dúvidas
que, em 10 anos, a agropecuária brasileira será totalmente diferente da praticada hoje em dia, em
razão da vocação natural do país para a atividade
e do empreendedorismo dos produtores brasileiros, que têm buscado o crescimento sustentável.
O presidente da CNA destacou a necessidade da
redução do chamado “custo Brasil”, pela diminuição da carga tributária, melhoria na infraestrutura
e logística, com vistas à promoção de ganhos de
competitividade para o setor agropecuário.
Representando 70,4% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros, as classes D e E possuem
renda mensal de R$ 1,78 mil e são contempladas
por políticas sociais do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e
por políticas sociais do governo Federal. Segundo
João Martins, o universo agropecuário brasileiro
conta 5,17 milhões de estabelecimentos rurais, empregando mais de 4 milhões de trabalhadores.

1 0

Durante dois dias especialistas
em saúde e mais de 50 profissionais técnicos de vinte e cinco Administrações Regionais do
SENAR estiveram reunidos em
Brasília para o Encontro Nacional
de Promoção Social para Saúde
Preventiva. “Nossa ideia é traçar
novas diretrizes para as atividades de promoção social em conjunto com as regionais. Com isso,
iremos afinar com os estados as
necessidades de cada um e, assim, reformular as atividades de PS”,
explicou a chefe do Departamento de Educação Profissional e Promoção Social (DEPPS) do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), Andrea Barbosa.
Para a coordenadora de programas sociais do SENAR Bahia, Jaqueline Érrico, o encontro proporcionou troca de experiências e aprendizado. “A programação foi fantástica, tiramos muitas dúvidas e
amadurecemos também em relação ao trabalho que desenvolvemos,
para diagnosticar os temas prioritários e melhorar nossa atuação na
ponta.” No estado, o SENAR tem entre outras ações, como programa
Despertar, que atende 120 mil crianças em 74 municípios, levando
para as aulas conteúdo socioambiental como tema transversal. “Em
2017, a saúde será tema prioritário do programa, todo nosso material
será em cima de ações em saúde. E o bom é que poderemos reforçar
a necessidade do autocuidado com as crianças, pois acompanhamos
in loco toda a programação do Despertar durante o ano letivo”, revela Jaqueline.

Sistema FAEB apresenta nova forma de atuação no campo à Seagri
O chefe de Gabinete da Seagri, Reub
Celestino e o Técnico da ADAB, Paulo Emílio, estiveram na sede do Sistema Faeb para conhecer um pouco
mais da nova forma de atuação do
Senar Bahia. O vice-presidente da
FAEB, Humberto Miranda, a superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães, o gerente técnico Rui Dias e
o analista econômico Nelsivan Bispo
participaram da reunião e apresentaram os programas e cursos
que a entidade oferece, dando destaque para a Assistência Técnica, implantada na Bahia e que vem servindo de exemplo para
outros estados.
Durante o encontro, ficou decidido que eles irão visitar algumas
unidades demonstrativas do Senar no Semiárido e o novo polo de
Fruticultura localizado em Gandu, no baixo sul. No encontro também foram firmadas propostas de parcerias para os programas
ABC Cerrado e Despertar.
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CNA destaca cooperação tecnológica com Nova Zelândia na
produção de leite

Bahia: Valor da Produção Agrícola cresce em
2015
A PAM 2015, divulgada pelo IBGE evidencia o grande
crescimento das quantidades produzidas de soja
(40,8%), limão (101,4%), goiaba (39,7%), coco-da-baía
(35,5%) e do sisal (35%) no estado da Bahia. De outro
lado, os produtos que apresentaram maiores perdas
foram o maracujá (22%), o arroz (18,2%), a castanha de
caju (14%) e a cebola (12,5%). Em se tratando do Valor
da Produção, a Bahia teve um acréscimo de 7,1% em
2015 quando comparado com o ano anterior.
Os produtos que apresentaram maiores crescimentos
foram o limão (69%), a pimenta-do-reino (52,2%), o
cacau (44,8%) e a soja (44%). Por outro lado notouse redução do VBP nos produtos cana-de-açúcar
(56,3%), manga (39,5%), alho (25%) e algodão (18,2%).
Em termos municipais, São Desidério (BA) continua liderando o ranking nacional, com crescimento de 23,2%
no valor da produção, que chegou a R$ 2,8 bilhões de
reais (1,1% do valor da produção nacional), tendo o algodão como principal cultura, seguido pelo município
de Sorriso (MT), cujo valor de produção atingiu R$ 2,5
bilhões (0,9%), e que é o maior produtor de soja e milho do país.

O fortalecimento do intercâmbio entre o Brasil e a Nova Zelândia na
área de equipamentos e tecnologia para a produção de leite foi o
principal tema da conversa entre o presidente da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Sistema FAEB, João Martins,
e a embaixadora da Nova Zelândia no Brasil, Caroline Bilkey, durante
encontro na sede da CNA, em Brasília. João Martins lembrou que os dois
países “possuem semelhanças em seus sistemas de produção leiteira,
com possibilidade de desenvolver parcerias que permitam ganhos de
produtividade no setor”.
A pecuária de leite tem atraído investimentos neozelandeses. Dentre
eles, destaca-se a Fazenda Leite Verde, na cidade de Jaborandi, no
sudoeste da Bahia, hoje uma referência nacional na produção com alta
tecnologia.
A produção de leite brasileira tem tido um crescimento considerável
nos últimos anos. De 2010 até 2015, cresceu em torno de cinco bilhões
de litros. Em 2010, a produção de leite era de 30,7 bilhões de litros,
alcançando ao final do ano passado 35,4 bilhões de litros, segundo
números da Superintendência Técnica da CNA. O consumo per capita
também tem aumentado. No ano 2000, cada brasileiro consumiu, em
média, 122 quilos do produto. Em 2015, esse número passou para 170
quilos por pessoa.

FAEB, Fecomércio e FIEB manifestam apoio à PEC 241
A FAEB, a Fecomércio e o FIEB assinaram um manifesto de apoio à Proposta
de Emenda Constitucional (PEC) 241, publicado nos principais veículos
de imprensa do estado. A proposta estabelece um teto à expansão das
despesas, que, durante 20 anos, ficará limitada à inflação do ano anterior.
Os setores produtivos entendem que o momento exige a continuidade
de reformas importantes, a exemplo da Previdência, de modo a garantir a
continuidade e a sustentabilidade do sistema previdenciário.
A PEC 241 é decisiva para o ajuste das contas públicas, em especial neste
momento em que o país enfrenta uma grave crise fiscal, e para a reversão
de expectativas negativas, pois sinaliza para a sociedade brasileira o
compromisso do governo com o planejamento de longo prazo e com as
gerações futuras.A melhoria do ambiente, em caso de aprovação da PEC
241 no Congresso, possibilitará ao país iniciar a redução da taxa de juros,
trazendo esse importante indicador para níveis compatíveis com a nossa
economia.
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Senar Bahia leva informações para a Semana Científica de Barreiras
O Senar Bahia esteve presente na 23° Semana Científica da Uneb do município de Barreiras, onde foi realizado
o painel: A Importância do Agronegócio para a Economia
Brasileira, com um balcão de informações montado no local
do evento.
Além de apresentar a instituição, os técnicos do setor
de arrecadação mostraram aspectos gerais sobre as Contribuições Previdenciárias na Área Rural, ressaltando a importância do profissional da área contábil para o crescimento
do setor que tem se destacado na economia nacional nos
últimos anos.
Representantes do Sindicato dos Produtores Rurais do
município, do CRC local, da Uneb, docentes, profissionais e
estudantes da área contábil visitaram o balcão de informações do Senar Bahia, durante todo o evento.

Senar Bahia inicia turma do Pro-Senar Leite em Santa Cruz Cabrália
O Senar Bahia juntamente com o Sindicato dos Produtores Rurais de Porto Seguro, deu inicio a uma turma do programa Pro-Senar Leite no município de Santa
Cruz Cabrália, no sul do estado.
Essa é mais uma turma do programa que tem atendido com sucesso a produtores rurais em todo o estado
e promove a formação profissional dos participantes e a
promoção social das famílias atendidas.
Depois do programa os produtores elevam significativamente a produção melhorando a rentabilidade da
cadeia produtiva do leite na sua propriedade e na região
através de assistência técnica.

Senar Bahia realiza Curso de Panificação em feira de santana
O Senar Bahia realizou um curso de panificação para participantes da Associação Comunitária dos povoados da Tapera e Corta Jaca,
localizada no município de Cruz das Almas. O objetivo da iniciativa
é capacitar as produtoras e garantir uma possibilidade de agregar a
renda das famílias do campo.
Moradora da região, Valquíria Pereira contou que ingressou no
treinamento para aperfeiçoar os conhecimentos, pois faz parte de um
grupo de oito mulheres da associação que já produzem para merenda
escolar, e viram no curso uma oportunidade de inovação. “É muito
importante reciclar os nossos conhecimentos, saio daqui mais preparada para atuar não só na associação da qual participo, mas também
para montar meu próprio negócio e complementar a renda da família”, concluiu Valquíria.
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Pro-Senar Cacau realiza curso de promoção social em Ibirapitanga
Com a aula de Promoção Social: Derivados do Cacau, o
Senar Bahia encerrou a sua primeira turma de Pro-Senar Cacau no município de Ibirapitanga. Essa modalidade de aula é
voltada não somente para o produtor rural, mas também para
sua família, e visa aumentar a qualidade de vida e a rentabilidade nas propriedades atendidas.
Durante o curso foram realizadas práticas de fabricação
de geleias, cocada, bombons de chocolate, e outros derivados, com embasamento nas aulas teóricas que abrangeram
segurança do trabalho, higiene e sustentabilidade. Em novembro, uma nova turma de Pro Senar Cacau terá início no
município.

sindicato de lem realiza Seminário sobre Pulverização
Foi realizado no auditório da Fundação Bahia (Complexo
Bahia Farm Show), o Seminário de Pulverização, uma iniciativa
do Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães
(SPRLEM) e da Associação dos Revendedores e Representantes de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas do
Oeste da Bahia (Assomiba). Em sua segunda edição, o evento
reuniu produtores rurais, colaboradores, representantes de revendas e imprensa, que lotaram o auditório da instituição.
Pela manhã o técnico em segurança e instrutor do Senar
Bahia, Adilton Lima apresentou uma palestra sobre Norma Regulamentadora (NR) e o engenheiro agrônomo, Thiago Ramos
Filippin, falou sobre Tecnologia de Aplicação.
No período da tarde, foram realizadas demonstrações técnicas pelos profissionais das revendas de máquinas, associadas
à Assomiba e parceiras.

Juazeiro recebe nova turma do Negócio Certo Rural
Cerca de 150 produtores rurais de Juazeiro começaram participar
do Negócio Certo Rural do Senar Bahia. O programa NCR, é voltado
para pequenos produtores rurais e suas famílias. Através de ferramentas simples de gestão eles aprendem a desenvolver e administrar melhor a propriedade rural. Em uma parceria com o Projeto Bioma Caatinga que presta assistência técnica e gerencial para 1.054 produtores
rurais em cinco municípios do norte da Bahia, o curso que começou
esta semana está sendo oferecido nos municípios de Juazeiro, Uauá,
Curaçá, Casa Nova e Remanso.
É um treinamento direcionado para produtores rurais com idade
mínima de 16 anos e com escolaridade de pelo menos o 5º ano do
ensino fundamental (antiga 4ª série). O curso tem um total de 46
horas, sendo 40 horas de treinamento e 6 horas de consultoria individual por cada propriedade. O objetivo é contribuir para a melhoria da
gestão das atividades praticadas nas propriedades rurais e promover
geração de renda, melhorando a qualidade de vida dos produtores e
seus familiares.
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Pro-Senar Preparatório inicia novas turmas em Seabra e Miguel Calmon
Com a proposta de atender cada vez mais produtores
em um numero maior de regiões, o Senar Bahia iniciou as
sensibilizações de grupos de produtores para o Pro-Senar
Preparatório.
Este novo modelo de Pro-Senar é mais curto, apresentando apenas quatro módulos de aula e uma consultoria, sem assistência técnica. Este modelo visa mostrar ao
produtor algumas questões técnicas da cadeia produtiva
atendida e despertar neles a busca de maiores informações
para a sua atividade e a sua propriedade.
Já foram iniciadas duas turmas de apicultura em Seabra
e de leite em Miguel Calmon e mais três de apicultura e agricultura orgânica estão em processo de mobilização.

Senar Bahia capacita produtores na Fabricação de Vegetais e Conservas
Seguindo a missão de transformar a vida dos homens e mulheres
do campo, o Senar Bahia realizou para integrantes da Associação
dos Pequenos Agricultores do povoado de Jenipapo, o Curso de Trabalhadores na Fabricação de Vegetais e Conservas, no Centro de
Treinamento Rural de Feira de Santana.
No treinamento os produtores tiveram acesso a conceitos teóricos do preparo de conservas e em seguida realizaram na prática a
produção das compotas.
Produtora da região, Maricleide da Ressureição Ribeiro, revelou
que se inscreveu no curso para melhorar a renda da família, mas que
vai inserir o produto na merenda das escolas em que atua. “Trabalho
na produção de merenda escolar e pretendo levar o que aprendia
aqui para o dia a dia dessas escolas. Afinal de contas são alimentos
saudáveis e práticos de serem produzidos.”

PINDAÍ e PALMAS DE MONTE ALTO recebeM dia de campo do projeto ABC Cerrado
Os municípios de Pindaí e Palmas de Monte Alto receberam
uma capacitação em Recuperação de pastagens Degradadas
do projeto ABC Cerrado. Durante um dia inteiro os produtores participantes do curso tiveram demonstrações práticas das
tecnologias envolvidas no projeto.
O projeto ABC Cerrado dissemina práticas de agricultura
de baixa emissão de carbono e sensibiliza o produtor para que
ele invista na sua propriedade de forma a ter retorno econômico, preservando o meio ambiente.
É resultado de parceria com o Ministério da Agricultura e a
Embrapa, com recursos do Programa de Investimento em Florestas (FIP), administrados pelo Banco Mundial.
Hoje a Bahia está capacitando duzentos e quarenta produtores na área de Recuperação de Pastagens Degradadas e está
para capacitar mais noventa produtores ainda em 2016.
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Produtores de Angical recebem supervisão do programa Pro-Senar Leite
Os coordenadores e os técnicos de campo do Senar
Bahia realizaram supervisões de propriedades do município
de Angical, localizado no Oeste Baiano, para acompanhar
a evolução dos produtores participantes do programa ProSenar Leite.
Após a aula teórica aconteceu a hora da prática, onde
o produtor aplica os conhecimentos aprendidos em sala de
aula, melhorando a qualidade no manejo da pastagem e aumentando, consequentemente, a produção leiteira das suas
vacas.
Todo o processo é acompanhado de perto e avaliado
pelos técnicos que durante as visitas conferem se as técnicas estão sendo empregadas corretamente e medem os
índices alcançados pelos produtores durante a participação
no programa.

Senar Bahia capacita jovens na Chapada Diamantina
Duas novas turmas de capacitação que estão beneficiando sessenta e um jovens com idades entre dezoito e
vinte anos, atendendo a uma demanda das empresas agrícolas localizadas na região da Chapada Diamantina foram
iniciadas pelo Senar Bahia.
Com isso além de cumprir com a Lei da Aprendizagem
o Senar está promovendo o aprofundamento destes jovens
nas técnicas da cadeia produtiva da olericultura e capacitando a mão de obra da região.
Os jovens são remunerados pelas empresas contratantes e recebem a qualificação do Senar Bahia, com conhecimentos básicos e específicos que contribuem para a formação profissional e pessoal.

programa de desenvolvimento regional
No total, 14 turmas com 212 produtores e trabalhadores de Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe e Valente
estão sendo capacitados através do programa NCR –
Negócio Certo Rural, que leva empreendedorismo para o
homem do campo, com enfoque na gestão, planejamento estratégico para elaboração de plano de negócios.
Eles fazem parte do programa de DESENVOLVIMENTO REGIONAL que tem como objetivo implementar
ações de Formação Profissional Rural (FPR), Assistência
Técnica (AT) e Promoção Social (PS) capacitando produtores rurais, trabalhadores, jovens e crianças dos municípios da região sisaleira e Conceição do Coité, Riachão
do Jacuípe e Valente.
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LEI 13.340/16 aPROva mEdIdaS dE ESTímuLO
À LIQuIdaÇÃO E REnEgOCIaÇÃO dE dívIdaS dE
PROduTORES RuRaIS

a

pós décadas de negociação
envolvendo o Governo Federal, o Congresso Nacional e a
Confederação da agricultura
e Pecuária do Brasil (CNa), o
presidente da República, Michel temer, sancionou a Lei nº 13.340/2016,
que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas relacionadas com
operações de crédito rural. O texto,
publicado no Diário Oficial da União
é resultado da Medida Provisória nº
733/2016.
Este diploma legal contempla benefícios aos produtores rurais cujas propriedades encontram-se nas áreas de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
Estes produtores poderão liquidar ou
renegociar suas dívidas seguindo as
condições dispostas nesta lei.
Os produtores rurais poderão se beneficiar dos bônus oferecidos para a
liquidação de dívidas de crédito rural
de qualquer fonte que foram inscritas
ou encaminhadas para inscrição na Dívida ativa da União (DaU) até o dia 29
de setembro de 2016, conforme explica o item 3 deste comunicado. a CNa
entende que os problemas climáticos
atingem indistintamente pequenos,
médios e grandes produtores rurais e
todos devem ser contemplados com
medidas de estímulo à manutenção e
reinserção na atividade agropecuária.
a lei atende à reivindicação do setor
agropecuário que foi discutida ao longo dos anos pela CNa, Federações de
agricultura e Pecuária de vários estados e sindicatos rurais com o objetivo
de contemplar as diversas demandas
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dos produtores.
Pontos da Lei nº 13.340/2016 que merecem destaque:

oferecidos pela Lei nº 13.340/2016 para
liquidação das dívidas,com base no valor e data de contratação.

PARA LIQUIDAÇÃO (ARTS. 1º E 3º) DE
DÍVIDAS RURAIS COM DESCONTOS,
OS PRODUTORES RURAIS DEVERÃO
OBSERVAR AS SEGUINTES CONDIÇÕES:
1. Operações rurais do mesmo mutuário contratadas até 31 de dezembro de
2011 com o Banco do Nordeste do Brasil
(BNB);
2. Operações rurais do mesmo mutuário
contratadas até 31 de dezembro de 2011
junto aos bancos oficiais federais, relativas a empreendimentos localizados na
área de abrangência da Sudene, exceto
as contratadas com recursos oriundos
dos FNE;
3. abrangência: toda área de atuação da Sudene (semiárido e fora dele).
4.Prazo de adesão: até 29/12/2017 para
os produtores rurais optarem pela liquidação de suas dívidas;
5. Fontes: Operações amparadas em recursos oriundos do FNE); e mistos desses fundos com outras fontes, com descontos de acordo com a tabela abaixo:
Tabela 1. Diferentes faixas de descontos

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA
LIQUIDAÇÃO DE ACORDO COM AS
CONDIÇÕES EXPOSTAS ANTERIORMENTE:
1. as dívidas rurais junto aos bancos
oficiais federais com recursos isolados
que não sejam com o FNE, somente
terão descontos para o somatório das
operações de um mesmo mutuário de
valor até R$ 200 mil. No caso de dívida superior a esse valor, a operação ou
as operações não serão contempladas
com descontos;
2. Será concedido desconto sobre a
soma dos saldos devedores de todas as
operações que se enquadrem, atualizados, a part r da data da contratação da
operação original, com base nos encargos contratuais de normalidade (excluídos os bônus, sem o cômputo de multa,
mora ou quaisquer outros encargos por
inadimplemento ou honorários advocatícios);
3. Os honorários advocatícios e as despesas com custas processuais são de
responsabilidade de cada parte e o não

FAIXA DE DÍVIDA
NA ORIGEM

CONTRATADA ATÉ
2006

CONTRATADA ENTRE 2007
A 2011

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$ 500 mil

80%

70%

25%

15%

Acima de R$ 500 mil

60%

50%

15%

10%
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pagamento não impede a liquidação da
dívida, conforme o caso;
4. Ficam suspensos, a partir de 29 de
setembro de 2016 até 29 de dezembro
de 2017: a) o encaminhamento para cobrança judicial e as execuções judiciais
em curso; b) o prazo de prescrição das
dívidas.
6. a instituição financeira deverá apresentar ao devedor, caso este solicite
formalmente, extrato demonstrativo da
evolução da dívida segundo os critérios
estabelecidos na Lei;
7. a Lei autorizou a Codevasf e o DNOCS a adotar os procedimentos previstos
em seu art. 1o para a liquidação das dívidas vencidas de responsabilidade de
pessoas físicas, relativas a vendas de lotes para titulação e uso da infraestrutura de irrigação de utilização comum nos
perímetros públicos de irrigação.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA
RENEGOCIAÇÃO DE ACORDO COM AS
CONDIÇÕES EXPOSTAS ANTERIORMENTE:
1. Para as operações repactuadas, a inadimplência por parte do mutuário acarretará, além da perda dos bônus, o impedimento para contratação de novos
financiamentos com instituições financeiras federais, enquanto permanecer a
situação de inadimplemento;
2. Não serão aplicados os descontos
desta lei para mutuários que tenham

comprovadamente cometi do desvio de
finalidade de crédito, exceto se a irregularidade tenha sido sanada previamente
à renegociação da dívida;
3. Os honorários advocatícios e as despesas com custas processuais são de
responsabilidade de cada parte e o não
pagamento não impede a renegociação.
4. Ficam suspensos a partir de 29 de
setembro de 2016 até 29 de dezembro
de 2017: a) o encaminhamento para cobrança judicial e as execuções judiciais
em curso; b) o prazo de prescrição das
dívidas;
5. a instituição financeira deverá apresentar ao devedor, caso este solicite
formalmente, extrato demonstrati vo da
evolução da dívida segundo os critérios
estabelecidos na Lei.
Tabela 2.

FAIXA DE DÍVIDA

Fa E B

III- PARA DÍVIDAS INSCRITAS OU ENCAMINHADAS PARA INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DAU), OS
PRODUTORES RURAIS DEVERÃO OBSERVAR AS CONDIÇÕES DEFINIDAS
(ART. 4º) ABAIXO:
Permite apenas LIQUIDaÇÃO de dívidas inscritas ou encaminhadas para inscrição até 29 de setembro de 2016; 2.
Contemplam operações de crédito rural
e de dívidas contraídas no âmbito do
Fundo de terras e da Reforma agrária Banco da terra e do acordo de Emprésti - mo 4.147-BR; 3. abrangência: todo
território nacional; 4. Prazo de adesão:
até 29/12/2017, para dívidas inscritas ou
encaminhadas para inscrição até 29 de
setembro de 2016.

CONTRATADA ATÉ
2006

NA ORIGEM

S I St E M a

CONTRATADA ENTRE 2007
A 2011

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%

Entre R$ 100 mil até R$ 500 mil

65%

55%

15%

10%

Acima de R$ 500 mil

45%

35%

5%

0%

Tabela 3. Diferentes níveis de descontos oferecidos pela Lei nº 13.340/2016 para
liquidação das dívidas inscritas na DaU, com base no valor.

FAIXA DE DÍVIDA
NA ORIGEM

CONTRATADA ATÉ
2006

CONTRATADA ENTRE 2007
A 2011

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%
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O município baiano de São Desidério lidera
o ranking nacional de crescimento da
produção agrícola

FALTA TEXTO

FALTA GIRO

O

s unicípios campeões em produção agrícola individual no
Brasil e em produção de frutas
ficam no Nordeste. Em 2015,
o líder foi a cidade baiana de
São Desidério, na Bahia, que teve crescimento de 23,3% e respondeu por 1,1%
do valor da produção nacional, com
R$ 2,8 bilhões. O algodão é o principal
item, responsável por 52,9% do valor
produzido. Em seguida, vem a soja,
com 39,6% – o município é o quarto
maior produtor do grão no país.
Segundo a pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) – Culturas temporárias e permanentes, divulgada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na região do oeste
da Bahia, outros municípios têm destaque na produção: Formosa do Rio
Preto, oitavo no ranking nacional, Barreiras (17º), Luís Eduardo Magalhães
(20º), Correntina (26º) e Riachão das
Neves (42º).
Em segundo lugar em valor de produção ficou Sorriso, em Mato Grosso, que
tem como principais produtos a soja
e o milho. Sorriso é responsável por
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0,9% da produção agrícola nacional,
com R$ 2,5 bilhões. O município é o
primeiro em área plantada, com mais
de 1 milhão de hectares.
No ranking estadual, São Paulo segue
na liderança. Com 14,9% da produção
nacional, o estado teve aumento de
0,1 ponto percentual na comparação
com 2014. Mato Grosso cresceu 0,4
ponto percentual e vem em segundo,
com 13,9%. O terceiro maior produtor
agrícola do país é o Paraná, com 12,7%.
Amapá, Roraima e Acre são os que
registram menor produção, com 0,1%,
0,2% e 0,2% respectivamente.

Frutas
Na fruticultura, a campeã é Petrolina,
em Pernambuco. Com 2,8% da produção nacional e valor de R$ 749,6 milhões, o valor da produção aumentou
18% em 2015, e o município é o 28º no
ranking nacional. De acordo com o
IBGE, grande parte da produção da cidade é destinada à exportação.
Em segundo no ranking de produtoras

de frutas está Floresta do Araguaia,
no Pará, com 1,4% da produção, e São
Joaquim, em Santa Catarina, com 1%.
O IBGE inclui na pesquisa a produção
de 22 tipos de frutas, sendo três de
lavoura temporária: abacaxi, melancia
e melão. No total, a produção frutífera
chegou a R$ 26,5 bilhões, com aumento de 3,4% em relação a 2014. A banana é o principal produto frutífero, correspondendo a 21,9% do total nacional.
Em seguida, vêm a laranja (21,3%), a
uva (8,8%) e o abacaxi (8,4%).
São Paulo é o estado líder, com 24,9%
das frutas produzidas no país e valor
de R$6,6 bilhões, sendo 55,5% de laranja. A Bahia vem em segundo, com
11,9% da produção, avaliada em R$3,2
bilhões, com predominância de banana, mamão e coco-da-baía.
Depois, vêm o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, com 9% da produção, cada
um, e valor de R$2,4 bilhões. O Rio
Grande do Sul produz, principalmente, uva (33,3%), maçã (23,2%) e laranja
(8,4%) e Minas Gerais, banana(35,1%),
laranja (18,3%) e abacaxi (13,6%).
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InTERvEnÇõES nO PaRQuE dE EXPOSIÇõES dE
SaLvadOR é PauTa dE REunIÃO na SEagRI

O

presidente da CNa e do Sistema FaEB, João Martins da Silva Junior, e o vice-presidente
da FaEB, Humberto Miranda,
participaram de reunião com
o secretário de agricultura da Bahia,
Vitor Bonfim, presidentes de 12 associações de criadores do Estado, e o
deputado Estadual, Eduardo Salles.
O objetivo do encontro, que aconteceu na sede da Seagri, foi discutir as
intervenções realizadas no Parque de
Exposições de Salvador. O local passa
por uma reforma de um dos pavilhões
que tem 8.800 m2, que será transformado em espaço multifuncional, destinado à realização de eventos, onde
também poderão acontecer os leilões
de animais.
O presidente da CNa e do Sistema
FaEB, João Martins, ressaltou que “o
importante é que as intervenções feitas estejam compatíveis com um projeto futuro, para que mais adiante, num

novo plano de reforma, as estruturas
construídas não tenham que ser demolidas”, pontuou Martins, acrescentando, no entanto, que “é imprescindível a interação entre as associações de
criadores e produtores, com a FaEB e
o governo do Estado, para construir e
aprovar o novo projeto de modernização do parque”.
O secretário estadual de agricultura
garantiu que não irá faltar transparência e diálogo quanto às intervenções
que estão sendo feitas. “tudo será
sempre conversado com as associações, como já vem sendo feito. Entendo o anseio dos presidentes das associações, mas em nenhum momento
tivemos a intenção de fazer qualquer
mudança no parque que não fosse
para melhorar”, destacou Bonfim.
Exposições - Martins avalia que a realização de exposições teve uma queda
natural, por conta da atual situação da
agropecuária baiana, que passa por
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momento delicado de cinco anos de
seca, mas ele ressaltou que o segmento baiano possui um grande diferencial
em relação aos outros estados do país.
“O estado possui grande potencial na
pecuária, com genética invejável. Podemos não ter o maior rebanho, mas
em relação a qualidade genética somos referência. Na agricultura não
é diferente, mesmo em contexto de
crise econômica, um fenômeno passageiro, somos destaque em fruticultura e outras cadeias produtivas”, concluiu. O vice-presidente da Federação,
Humberto Miranda acrescentou que a
FaEB estará, como sempre, atenta as
demandas da categoria “e ações como
essa, de intermediar diálogos entre
nossos produtores com entidades de
governo e privadas, continuará pontuando o nosso trabalho, de representar e defender os interesses dos produtores rurais baianos”, finalizou.
Foto: Heckel Junior
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vOCÊ CuIda dOS fILhOS,
da famíLIa,
dO TRabaLhO,
da CaSa,
dO CamPO.
maS nÃO ESQuEÇa dE CuIdaR dE vOCÊ.

OuTubRO ROSa
Faça o exame e previna-se contra
o câncer de mama.

agEnda dE aÇõES dE SaÚdE dO CamPO*
18/10 - Ibicoara
22/10 - Andorinhas
26/10 - Miguel Calmon
27/10 - Piritiba
28/10 - Serrolândia

*PARA MAIORES INFORMAÇÕES PROCURE SEU SINDICATO OU LIGUE :(71) 34153100

