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E D I T O R I A L

Esta é a nossa última edição do Informe do Sistema 
FAEB em 2016. Nela iremos trazer com destaque o balanço 
do ano e também as perspectivas para 2017 em todo o 
estado da Bahia. Na reportagem de capa podemos perceber 
que a expectativa é de aumento de produção em todas as 
culturas analisadas, com a projeção de um aumento de 
até 50% na safra. Também teremos uma matéria sobre o 
balanço da agropecuária no Brasil, na coletiva de divulgação 
do documento “Balanço 2016, Perspectiva 2017”, realizada 
na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), onde o presidente da entidade, João Martins 
da Silva Junior, anunciou que o PIB do agronegócio 
deverá crescer 2% e a safra de grãos poderá alcançar 
o recorde de 215 milhões de toneladas no próximo ano.

A última edição do ano também traz a Assembleia 
Geral da FAEB de 2016, onde as contas foram aprovadas 
por unanimidade, e ainda o resultado do 2º Concurso de 
Boas Práticas do Pro-Senar. Este ano o primeiro lugar 
ficou com o Sindicato Rural de Ibirapitanga que ganhou 
um carro, o segundo lugar com o Sindicato Rural de Iguaí, 
que ganhou uma moto e o terceiro lugar com o Sindicato 
Rural de Mundo Novo, que também ganhou uma moto.

Além disso também trazemos o resumo do Encontro 
Anual do Programa Despertar realizado em Feira de 
Santana onde foram apresentadas as realizações de 
cada núcleo, os resultados dos trabalhos realizados 
ao longo do ano e as premiações foram entregues 
aos agentes que mais se destacaram em 2016.

Boa leitura!
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O
s cenários para a agropecuária 
brasileira em 2017 são positivos. 
O Produto Interno Bruto (PIB) 
do agronegócio deverá crescer 
2% e a safra de grãos poderá 

alcançar o recorde de 215 milhões de 
toneladas, no próximo ano. 

A avaliação foi feita pela Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) durante evento, na sede da enti-
dade, para a divulgação do documento 
“Balanço 2016, Perspectiva 2017”.

A melhora no desempenho será 
consequência, dentre outros fatores, 
da recuperação da produção agrícola, 
com chuvas mais regulares e o avanço 
do plantio dentro do calendário previs-
to. 

Em 2016, a safra de grãos teve sua 

maior queda em seis anos e totalizou 
186 milhões de toneladas, por influên-
cia do fenômeno El Niño, marcado pela 
forte seca e excesso de chuvas, depen-
dendo da região de plantio. 

Segundo o Superintendente Téc-
nico da CNA, Bruno Lucchi, culturas 
como a soja, o milho, o algodão, o arroz 
e o feijão deverão recuperar produção 
e área plantada.

Comércio exterior – O agronegó-
cio aumentou sua participação nas ex-
portações brasileiras de 46%, em 2015, 
para 48% neste ano. Com exceção de 
2014, o setor foi o principal responsável 
por manter o superávit da balança co-
mercial desde 2006, informou a supe-
rintendente de Relações Internacionais 
da CNA, Lígia Dutra.

O destaque foi o complexo soja, 
com participação de 29% nos embar-
ques. China, União Europeia e Estados 
Unidos continuam como os principais 
parceiros comerciais do Brasil, mas ou-
tros mercados têm se destacado, como 
o Irã.

Câmbio – Fatores externos e do-
mésticos vão influenciar o câmbio em 
2017, de acordo com o economista-
chefe da MB Associados, Sérgio Valle, 
que fez uma exposição no evento. 

No cenário internacional, ele classi-
ficou como incógnita a eleição de Do-
nald Trump para a presidência dos Es-
tados Unidos. No Brasil, caso não haja 
as reformas estruturais, a retomada do 
crescimento será mais lenta.

PIB do Agronegócio deve crescer 2% em 2017
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B A L A N Ç O  A N U A L 

BALANÇO 2016 E PERSPECTIVAS 2017

O 
ano de 2016 foi caracterizado 
por desafios para os brasilei-
ros que sofreram o impacto 
da recessão econômica que 
se abateu sobre o país em um 

contexto de grave crise política, tendo 
como efeitos altas taxas de juros, cres-
cimento do índice de desemprego, di-
minuição do investimento e queda da 
confiança do empresário brasileiro.

O setor rural  vinha até então man-
tendo crescimento e foi o último a 
sentir os efeitos da crise, mas em 2016 
uma conjunção de fatores afetou for-
temente o segmento. Em primeiro lu-
gar uma forte seca que atingiu várias 
regiões do país com impacto negativo 
na produtividade, nos custos e conse-
quentemente, na renda do produtor. 
Na Bahia, em decorrência do fenô-
meno climático El Niño, a seca atingiu 
importantes regiões produtoras, que 
apresentaram quebra de produção 
descapitalizando o produtor rural e 
trazendo dificuldades para garantir a 
nova safra e quitar com suas obriga-
ções financeiras.

O reflexo da seca na produção 
agropecuária baiana está expresso no 
resultado do levantamento de safra do 
IBGE e mostra redução na produção 
em praticamente todos os produtos 
estudados. 

Com efeito, após crescer por 3 
anos seguidos, reduzindo o impacto 
da recessão no resultado global do 
produto baiano, a seca fez o PIB da 
Agropecuária cair 15,7% na Bahia no 
primeiro semestre de 2016, segundo 
dados divulgados pela Superinten-
dência de Estudos Econômicos e So-
ciais – SEI.

A queda foi superior à verificada 

em 2012, quando o PIB do setor caiu 
9%. No primeiro semestre do ano, se-
gundo levantamento do IBGE, a pro-
dução de grãos do Estado teve queda 
de 25,7%.  Na região Oeste, a produ-
ção de soja caiu 30%, enquanto a de 
algodão registrou perda de 21,4%.  Já a 
quebra da safra de feijão foi de 25% e 
a de milho de 21%, no mesmo período.

A produção pecuária também so-
freu com a seca que atingiu área não 
tradicionais,  como as regiões sul e 
sudeste e resultou em forte queda na 
produção de leite, em municípios tra-
dicionais como Itapetinga e outros. 
A Bahia produzia cerca de 1,2 milhão 
de litros por dia, mas a produção caiu 
para cerca de 700 mil litros por dia, 
segundo estimativa dos sindicatos. 

Para minimizar essa situação e os 
riscos da atividade, o setor espera que 
em 2017 o poder público possa viabi-
lizar, entre outros pontos, o aprimora-
mento dos instrumentos de gestão de 
risco da atividade agropecuária, como 
seguro rural e o mercado futuro, e 
também estabelecer um bem estrutu-
rado programa de assistência técnica. 

Em relação ao mercado externo, o 
agronegócio baiano ainda é destaque 
na pauta de exportações do Estado 
e exportou, no acumulado de janei-
ro a outubro, US$ 2,5 bilhões, repre-
sentando 43,8% das exportações to-
tais da Bahia. Mas ainda assim,  esse 
montante representa uma redução de 
23,8% em relação ao mesmo perío-
do de 2015. Entre os segmentos com 
maior peso no valor das exportações, 
apenas o “Cacau e seus derivados” 
apresentou variação positiva em 2016, 
com um crescimento de 23%. Os ou-
tros segmentos entre os cinco primei-

ro foram:
•	 Produtos	Florestais:	-	18,8%
•	 Complexo	soja:	-	40,1%
•	 Fibras	 e	 Produtos	 Têxteis:	 -	

15,4% 
•	 Frutas	(incluindo	nozes	e	cas-

tanhas): - 7,4%
Vale destacar que a seca e a me-

nor demanda global por commodities, 
com a consequente queda dos preços, 
fizeram as exportações do complexo 
da soja caírem de 40,1% nas vendas 
em dólares e 32,3% no volume embar-
cado no período de janeiro a outubro 
de 2016, mas, ainda assim, o produto 
aparece em 2º  lugar no ranking dos 
principais produtos exportados pelo 
Estado.

Informação importante para aná-
lise da renda do setor rural baiano, 
o Valor Bruto da Produção Agrope-
cuária (VBP), calculado Ministério da 
Agricultura (Mapa) e que correspon-
de ao faturamento global dentro da 
propriedade rural, registrou no levan-
tamento de outubro desempenho ne-
gativo para a produção agropecuária 
baiana.

O VBP Agropecuária estadual foi 
estimado em R$ 19,67 bilhões, redu-
ção de 19,5% em relação ao ano pas-
sado. No período a agricultura apre-
sentou redução de 23,1%, enquanto a 
pecuária retraiu 4%. Neste ano, a agri-
cultura vem respondendo por 77,1% do 
VBP do estado e a pecuária por 22,9%. 
(ver gráfico 1).

Em termos reais o VBP alcançou 
R$ 15,17 bilhões, no ano anterior esse 
valor foi de R$ 19,7 bilhões. Esse resul-
tado foi afetado, principalmente, pelas 
reduções no valor bruto do milho, da 
soja, do algodão, do café e do feijão.  
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Já na pecuária, a redução se deu 
pela influência dos segmentos 
bovinos, suínos e de ovos, que 
retraíram 9,1%, 8,4% e 2,9%, res-
pectivamente. 

Gráfico 1. Valor Bruto da Pro-
dução Agropecuária Baiana

Para a safra de grãos 2017, a 
Conab está prevendo aumento 
de produção em praticamen-
te todas as culturas analisadas, 
com exceção da produção de 
sorgo, que deve reduzir 4% nes-
ta nova safra. Considerando a 
safra total, a estimativa de au-
mento é de 50%.

Apesar do desempenho ve-
rificado em 2016, as perspectiva 
para 2017 são mais promissoras, 
uma vez que voltou a chover nas 
principais regiões do Estado e 
existe a expectativa de retoma-
da do crescimento econômico 
do país, já que as medidas de 
contenção dos gastos do gover-
no, ora em implementação, am-
pliaram os níveis de confiança 

abrindo perspectivas para novos 
investimentos. 

Cumpre ressaltar, no entan-
to, que, além das medidas indis-
pensáveis para reduzir o déficit 
fiscal, torna-se necessário no 
âmbito do Agronegócio e de 

outros setores a ampliação do 
crédito e a redução mais acele-
rada da taxa de juros de modo 
a estimular um maior nível de in-
vestimento. 

Fonte: MAPA/ estimativa de outubro de 2016.

 

Setor(es) Valor(US$) Peso(Kg) 
2015 2016 Var % 2015 2016 Var % 

PRODUTOS FLORESTAIS  1.185.990.589  962.951.607 - 18,8 2.616.475.778 2.564.827.591 - 2,0 

COMPLEXO SOJA  1.222.531.689  732.179.690 - 40,1 3.209.789.419 2.174.286.935 - 32,3 

FIBRAS E PRODUTOS TÊXTEIS  352.181.042  297.802.930 - 15,4 217.508.106 199.033.422 - 8,5 

CACAU E SEUS PRODUTOS  203.134.024  250.083.273  23,1 45.975.789 51.293.973  11,6 

FRUTAS (INCLUI NOZES E CASTANHAS)  114.257.465  105.756.159 - 7,4 110.403.985 95.506.925 - 13,5 

COUROS, PRODUTOS DE COURO E PELETERIA  119.145.995  91.511.548 - 23,2 14.702.058 19.101.633  29,9 

CAFÉ  86.658.244  45.097.603 - 48,0 31.827.708 17.564.068 - 44,8 

FUMO E SEUS PRODUTOS  23.628.151  22.582.382 - 4,4 1.682.442 1.574.554 - 6,4 

CHÁ, MATE E ESPECIARIAS  12.842.809  18.493.310  44,0 1.433.476 2.746.746  91,6 

PESCADOS  7.621.025  15.028.432  97,2 261.344 834.368  219,3 

CARNES  15.615.668  12.100.389 - 22,5 6.462.634 4.673.811 - 27,7 

PRODUTOS OLEAGINOSOS (EXCLUI SOJA)  5.734.385  4.313.253 - 24,8 14.076.514 18.025.668  28,1 

CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES  18.594.836  4.302.615 - 76,9 105.279.479 23.933.716 - 77,3 

DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL  2.835.229  3.194.646  12,7 418.891 1.186.526  183,3 

SUCOS  615.693  2.323.135  277,3 317.090 1.203.584  279,6 

DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL  34.428  508.723  
1.377,6 

1.410 136.728  9.597,0 

PRODUTOS APICOLAS  428.788  452.451  5,5 125.385 140.095  11,7 

RAÇÕES PARA ANIMAIS  186.550  444.373  138,2 20.000 188.200  841,0 

PRODUTOS HORTÍCOLAS, LEGUMINOSAS, RAÍZES E 
TUBÉRCULOS 

 3.339  184.575  
5.427,9 

3.235 645.483  
19.853,1 

ANIMAIS VIVOS (EXCETO PESCADOS)  207.328  148.374 - 28,4 470 335 - 28,7 

BEBIDAS  81.694  110.897  35,7 16.758 27.368  63,3 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS  5.717  3.795 - 33,6 5.955 553 - 90,7 

LÁCTEOS    213 #DIV/0!   369 #DIV/0! 

COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO  76   - 100,0 1   - 100,0 

Total  3.372.334.764  2.569.574.373 - 23,8 6.376.787.927 5.176.932.651 - 18,8 

 

Algodão  
9% 

Banana 
13% 

Batata - inglesa 
2% 

Cacau 
3% 

Café Total 
5% 

Cana-de-açúcar 
2% Cebola 

3% 
Feijão 

5% 
Laranja 

3% 
Milho 

8% 
Pimenta-do-reino 

1% 

Soja 
20% 

Tomate 
2% 

Uva 
1% 

Bovinos 
15% 

Frango 
5% 

Leite 
2% 

Ovos 
1% 

Tabela 1. Exportação Agronegócio acumulado de Janeiro a Outubro.
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Você sabia que pode acessar todos 
os vídeos técnicos e institucionais 
do Sistema FAEB/SENAR na internet?

ACESSE NOSSO CANAL NO YOUTUBE E PROCURE SISTEMA FAEB
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PRESIDENTE DA CNA E DO SISTEMA FAEB RECEBE 
MEDALHA DA ORDEM DO MÉRITO DA FAEA

M E D A L H A

E
m clima de festa, a cerimônia da 
Ordem do Mérito Agropecuá-
rio do Amazonas 2016 foi mar-
cada por grandes homenagens. 
Promovida pela Federação de 

Agricultura e Pecuária do Estado do 
Amazonas (FAEA), a solenidade, que 
é realizada a cada dois anos, homena-
geia personalidades do empreende-
dorismo rural, que por meio de suas 
trajetórias e inovações tecnológicas 
empregadas no exercício de suas ati-
vidades contribuem para o progresso 
do setor primário, tanto no Amazonas 
quanto no resto do País.

Nesta edição do evento, seis em-
presários do segmento rural foram 
escolhidos por sua relevância para 
o setor. Na abertura da solenidade o 
presidente da FAEA, Muni Lourenço 
da Silva Júnior, enfatizou que a inicia-
tiva da Federação existe no intuito de 
premiar o talento e a dedicação de 
produtores e empresários rurais que 
empreendem grandes ações no Esta-

do, a despeito dos desafios.
“Esses empresários servem de es-

pelho para a atual e futuras gerações 
e apontam, sem duvida, que existe um 
promissor futuro para o setor primário 
amazonense. O mérito agropecuário 
da FAEA quer dar o justo reconheci-
mento de valorização à classe rural, 
divulgando o árduo trabalho de obsti-
nados empreendedores de nossa ter-
ra”, ressaltou. 

Mérito Agropecuário Eurípedes 
Lins

O grande homenageado da noi-
te foi o presidente da Confederação 
Nacional de Agricultura e Pecuária 
(CNA) e do Sistema FAEB, João Mar-
tins Silva Júnior.  Ele recebeu a maior 
comenda concedida pela Federação – 
a medalha da Ordem do Mérito Eurí-
pedes Lins por sua trajetória de suces-
so e sua contribuição para o segmento 
agropecuário do País.

O empresário, que tem mais de 
50 anos de experiência na atividade 

pecuária no Estado da Bahia, ocupou 
importantes cargos antes de chegar à 
presidência da CNA, como a presidên-
cia da Associação Baiana de Criado-
res (ABAC) e da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado da Bahia 
(FAEB), sempre carregando consigo 
uma grande sensibilidade às deman-
das dos produtores rurais.

Na ocasião, ele recebeu a comenda 
das mãos da esposa do Doutor Eurí-
pedes Lins, Adelaide Lins e falou sobre 
a importância do produtor rural. “Tudo 
começa no produtor rural. Ele tem que 
buscar uma forma própria de produzir, 
pela região em que se encontram, pe-
las particularidades do escoamento de 
safra. Aqui o rio é local mais adequado 
para escoar e para produzir também. 
E todo o resto é um grande desafio. 
Esse contexto faz com que a Amazô-
nia, aos poucos, vá encontrando, por 
meio de seus produtores, sua forma 
própria de impor, perante o país como 
grande produtora de alimentos”.
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A 
vida de pequenos produtores 
rurais do município de Angi-
cal, no interior do oeste baia-
no, está mudando. Através do 
Pró-Senar Leite, programa do 

Senar oferecido via Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Luís Eduardo Maga-
lhães (SPRLEM), a cadeia produtiva do 
leite ganhou novo ânimo. Com maior 
presença do sistema sindical, mais co-
nhecimento sobre a atividade e mais 
rendimento financeiro, os pecuaristas 
estão mais satisfeitos com o presente 
e mais otimistas com o futuro.

Isso porque, o programa melhorou 
a produtividade e aumentou a rentabi-
lidade do negócio rural, promovendo 
a formação profissional do produtor 
e do trabalhador rural e difundindo 
tecnologias através da assistência téc-
nica. O objetivo é fortalecer a cadeia 
produtiva, além de promover o de-
senvolvimento econômico e social da 
família do campo. Para isso, o progra-
ma tem como estratégia de ação, o 
trabalho junto às propriedades rurais 
durante dois anos, através de quatro 
pilares fundamentais: profissionaliza-
ção tecnológica, gestão rural, produ-
ção assistida e promoção social.

Confirmando os benefícios des-
te programa, o produtor Genivaldo 
Domingos Sales comenta com entu-
siasmo os resultados deste trabalho. 
“Antes do programa, eu ordenhava 
apenas no período da manhã. Eu tinha 
18 vacas, que me rendiam 130 litros de 
leite. Depois do programa, passei a 
realizar duas ordenhas, uma pela ma-
nhã e outra pela tarde. Com um núme-
ro menor de animais, passei a ter um 
rendimento de 170 litros, com apenas 
14 vacas. Com tecnologia e menos ani-
mais nós aumentamos a nossa produ-
ção e o nosso ganho. Passei a anotar 

tudo, conforme explicado no progra-
ma, e aprendi a calcular. Vi que estava 
deixando de ganhar dinheiro ao não 
ordenhar durante a tarde”, disse.

Após participação no programa, o 
produtor Genivaldo Domingos Sales 
aumentou sua produção e seu ganho

Com a assistência técnica do pro-
grama, o produtor efetuou algumas 
modificações em sua propriedade: 
passou a adubar o solo e a fazer o 
plantio irrigado do capim por gote-
jamento; modificou o espaço e a ali-
mentação dos animais, com a introdu-
ção do sal com a ração para acelerar 
o crescimento; passou a realizar duas 
ordenhas ao dia e a manter um con-
trole sistemático da atividade em sua 
propriedade. Todas essas mudanças 
foram possíveis porque o produtor 
não desistiu de participar do progra-
ma, mesmo diante de tantas dificul-
dades. “É difícil acompanhar as aulas 

que acontecem três dias consecutivos 
por mês. A vida no campo é de muito 
trabalho. Por conta disso e, também, 
pelo fato de não ter muita leitura, eu 
cheguei a pensar em desistir do pro-
grama. Para minha sorte, encontrei 
muita ajuda de colegas e do pessoal 
do programa, que pra mim tem sido 
muito bom”, disse.

C A P A C I T A Ç Ã O

PRO SENAR LEITE
Senar Bahia e Sindicato Rural de LEM mudam a realidade de produtores rurais 
de Angical através do Pró-Senar Leite
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Da subsistência ao negócio rural 
A chegada do Pró-Senar Leite 

também mudou a vida de Janilson 
Ferreira dos Santos. Dono de uma 
oficina mecânica, o empresário não 
tinha a atividade leiteira com fim co-
mercial. O leite era utilizado apenas 
para consumo da família. Ao partici-
par do programa, viu que isso poderia 
mudar. Com os pés no presente e os 
olhos no futuro, o produtor pretende 
melhorar a qualidade de seu plantel, 
melhorando a genética e adquirindo 
animais com potencial leiteiro. “Dos 
seis animais que tenho, quatro estão 
produzindo. Dão uma média de 30 
litros, que são absorvidos para con-
sumo. Não são animais de potencial 
leiteiro, mas pretendo investir nisso. 
O programa mudou a forma como eu 
lidava com os recursos que eu tinha. 
Hoje faço irrigação do capim, introdu-
zi a ureia na alimentação no período 
da seca, passei a fazer duas ordenhas 

por dia, instalei cerca elétrica, fiz adu-
bação do solo e mudei totalmente o 
manejo da atividade. Nunca faltei às 
aulas. Participar do programa foi mui-
to bom pra mim, pois foi possível ad-
quirir conhecimento e esperança de 

dias melhores”, destacou. O produtor 
passou a irrigar o capim, adubar o solo 
e introduziu a ureia na alimentação no 
período da seca

 Janilson também passou a fazer 
duas ordenhas por dia e instalou cerca 

Janilson Ferreira dos Santos pretende investir na produção leiteira.

Sindicato Rural atuante
A realização do programa no mu-

nicípio é resultado de grande esforço 
empreendido pelo Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Luís Eduardo Maga-
lhães para estar mais presente nos mu-
nicípios de sua área de abrangência, 
diminuindo desta forma os obstáculos 
enfrentados pelos produtores nas di-
ferentes fases da produção agrícola. 
Além do Pró-Senar Leite, o município 

de Angical também está sendo bene-
ficiado com o Pró-Senar Mandioca. “A 
partir de um trabalho de mapeamento, 
pudemos observar que os pequenos 
produtores careciam de maior aten-
ção do sistema sindical. Nós temos a 
preocupação de fortalecer ainda mais 
a agricultura familiar, criando identi-
dade e valorização para cada cultura, 
dentro das potencialidades de cada 

município. A agricultura familiar deve 
andar de mãos dadas com a agricul-
tura empresarial, de grande porte. Por 
isso, nosso objetivo é estender a rea-
lização de programas e treinamentos 
para os demais municípios, sempre 
buscando a profissionalização”, encer-
rou a presidente Carminha Missio.
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Produtores de Milho do Nordeste Baiano podem renegociam as 
operações de crédito

O Banco Central do Bra-
sil publicou dia 24 de novem-
bro, a Resolução nº 4.532, a 
qual autoriza a renegociação 
de operações de crédito rural 
de custeio e de investimento 
destinadas à cultura do milho, 
contratadas por produtores ru-
rais que tiveram prejuízos em 
decorrência de seca ou estia-
gem em municípios do Estado 
de Sergipe e da mesorregião 
do nordeste da Bahia.Através 
dela, ficam as instituições financeiras autorizadas a renegociar as 
parcelas e as operações de crédito rural de custeio e de investi-
mento destinadas à cultura do milho, em situação de adimplên-
cia em 31 de dezembro de 2015, vencidas ou vincendas de 1º de 
janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, que tiveram prejuízos 
em decorrência de seca ou estiagem em municípios do Estado 
de Sergipe e da mesorregião do nordeste baiano, com decreta-
ção de situação de emergência ou estado de calamidade pública, 
com reconhecimento pelo Ministério da Integração Nacional (MI) 
a partir de 1º de janeiro de 2016.

O prazo para formalização é até 31 de março de 2017 e para 
reembolso são:

a) custeio: até 5 (cinco) anos, de acordo com o período de 
obtenção de renda;

b) operações de custeio prorrogadas e de investimento: para 
até 1 (um) ano, após o vencimento final do contrato, para cada 
parcela prorrogada.

Quinta do Crédito promove ações em Salvador e no interior do 
estado

Criada pela Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado da 
Bahia – FAEB, A FIEB,  a Feco-
mércio, o SEBRAE/BA, a CAIXA, o 
BNB e a Dsembahia, a Quinta do 
Crédito contou com diversas ações 
nos meses de novembro e dezem-
bro. Além do atendimento que é 
oferecido todas as quintas-feiras 
na sede da Fecomércio, foram rea-
lizadas ações itinerantes, como o 
dia de atendimento que aconteceu 
no Sindicato dos Produtores Rurais do município de Eunápolis, Extremo 
Sul do estado, e na Fenagro. Foram realizados também um WorkShops 
sobre capital de giro na Fecomércio, e o curso Educar para o crédito, na 
sede da FIEB, com a proposta de promover o aumento da capacidade 
competitiva das empresas baianas. 

COM ORIENTAÇÃO
E CRÉDITO, A SUA 

EMPRESA VAI 
TER MUITO MAIS 

OPORTUNIDADES
PARA CRESCER.

O seu negócio já pode contar com a Quinta do Crédito. Uma 
oportunidade para facilitar o contato de micro e pequenas empresas 
com especialistas dos bancos parceiros e do Sebrae. Agende um 
atendimento e venha conhecer as melhores soluções de crédito 
com a orientação dos profissionais mais preparados do mercado.
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Pró-Genética com novo fôlego na Bahia
 O Pró-Genética já existe em 17 Estados bra-

sileiros e com parcerias fortes tem se firmado em 
moldes específicos para atender da melhor forma 
as necessidades da pecuária de todas as regiões 
da nação. No dia 03 de dezembro a diretoria da 
ABCZ comemorou a renovação do convênio de 
cooperação na Bahia. O Estado com o sexto maior 
rebanho do país, tendo mais de 13 milhões de bovi-
nos conta com 1.208 associados. O primeiro acor-
do, de 2010 viabilizou 12 feiras em um ano, mas foi 
descontinuado por conta de condições adversas 
do clima e instabilidade econômica.

No novo acordo constam os nomes dos repre-
sentantes dos parceiros do governo baiano, pela 
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pes-
ca e Aquicultura (SEAGRI), o secretário João Vitor 
de Castro Lino Bonfim, pela Secretaria de Desen-
volvimento Rural, o secretário Jerônimo Rodrigues 
Souza, pela Associação Brasileira dos Criadores de 
Zebu (ABCZ), o presidente Arnaldo Manuel Ma-
chado de Souza Borges e o diretor Rivaldo Macha-
do Borges Junior, pela Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), o presiden-
te João Martins da Silva Junior, pelo  Serviço de 
Aprendizagem Rural - SENAR Bahia, a Superinten-
dente Carine Menezes Magalhães, pela Associação 
Baiana dos Criadores de Nelore (ABCN) o criador 
Paulo Sérgio Wildberger Lisbôa, pelo Banco do 
Nordeste Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior 
e pelo Banco do Brasil, o Superintendente Regio-
nal Marcos Augusto Parisi Ticianeli.

No novo acordo os parceiros se comprometem 
a estabelecer condições operacionais com o obje-
tivo de estimular o aumento da produção de carne 
e leite nas pequenas e médias propriedades ru-
rais, através do uso de touros zebuínos registrados 
pela ABCZ, proporcionando ao pequeno e médio 
produtor rural possibilidades de aumento de ren-
da através do aumento da produtividade e, con-
sequentemente, melhoria da qualidade do padrão 
social. 

C U R T A S
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Chapada Diamantina se destaca entre os 
vencedores da Cup of Excellence – Brazil 2016

A Associação Brasileira de Cafés Especiais (Bsca) 
realizou em Santo Antônio da Platina, no Paraná, a 
cerimônia de premiação do Cup of Excellence – Bra-
zil 2016, principal concurso de qualidade para café no 
mundo, que realiza em parceria com a Agência Bra-
sileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil) e a Alliance for Coffee Excellence (ACE). 
O café baiano da Chapada Diamantina teve grande 
destaque na premiação.

A região baiana levou prêmios na categoria “Natu-
rals”, destinada aos cafés naturais secos com casca, na 
categoria “National Winners”, que foram os cafés que 
tiveram nota entre 84,00 e 85,99 pontos na avaliação 
do júri internacional e na “Pulped Naturals”, voltada aos 
cafés cerejas descascados e/ou despolpados, 24 cafés 
foram eleitos “Cup of Excellence Winners”, com dois 
lotes obtendo mais de 90 pontos e sendo classificados 
como cafés presidenciais. Ambas as amostras são da 
Chapada Diamantina, na Bahia, região que emplacou 
19 dos 24 vencedores da categoria. 

Representantes do Norte e Nordeste vencem o CNA Jovem 2016

Primeiros gestores da empresa agrícola são certificados em LEM
Cinco meses depois do lançamento oficial do curso para a região 

oeste da Bahia, o Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo 
Magalhães, o Senar Bahia e o SENAR Brasil certificaram os primei-
ros gestores da empresa agrícola. O projeto piloto foi implantado de 
forma inédita no município, com a participação de produtores rurais, 
filhos de agricultores, sucessores e gestores do empreendimento ru-
ral que, agora, poderão colocar em prática os ensinamentos obtidos 
em sala de aula.

O curso foi criado a partir de uma solicitação do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães e de Barreiras ao Se-
nar Bahia, para atender a demanda existente dentro das proprieda-
des agrícolas da região: contar com melhores gestores. Diante da 
necessidade de reformular a grade para atender aos anseios dos pro-
dutores e às características da região, o SENAR Brasil desenvolveu o 
curso, o material didático e acompanhou todos os oito módulos da 
capacitação.

Criado com o objetivo de ensinar as noções de gestão do ne-
gócio rural, de modo teórico e prático, desde o primeiro módulo do 
curso os participantes foram apresentados a uma empresa fictícia, 
baseada nas características das propriedades rurais da região. Cada 
participante trouxe dados e questões reais sobre a sua empresa, para 
que pudessem, em conjunto e durante o curso, trabalhar essas infor-
mações, bem como criar um plano de ação para melhoria ou mudan-
ça de questões relacionadas às atividades exercidas. 

Após uma maratona de conhecimento e imersão voltada ao 
empreendedorismo no setor agropecuário, os três projetos vencedores 
do CNA Jovem foram escolhidos de forma democrática pelos 
participantes da segunda edição do programa, no último encontro, 
realizado na sede do Sistema CNA/SENAR, em Brasília.Os projetos 
Jovens Multiplicadores liderando o agro em Uiramutã, do índio Macuxi 
Jaoquim Souza Lima Neto, de Roraima; Força Jovem Rural, de Izaura 
Recy Souza Freire Sales, do Rio Grande do Norte; e Sala do Produtor 
– Emprendendo o Campo, de Morganna Medeiros de Miranda foram os 

campeões e como premiação farão uma visita técnica à Nova Zelândia, em março, e terão seis meses de curso de inglês.
O CNA Jovem 2016 contou com 79 jovens de todo o Brasil, que construíram projetos para propor soluções para os 
desafios da agropecuária brasileira. Desse total, 10 finalistas defenderam seus projetos para os demais participantes e para 
os representantes da coordenação do projeto neste domingo que, em seguida, utilizaram os 100 agros (moeda do CNA 
Jovem) em até três projetos. Os projetos com mais seguidores foram eleitos.
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Acontece na região Oeste e Sudoeste da Bahia o pro-
grama ABC Cerrado, que visa à implementação de técni-
cas que além de melhorar e recuperar a qualidade do solo 
propõe o aumento de sequestro de gás carbônico e outros 
gases, que são responsáveis pelo aumento do efeito estufa. 
Na Bahia, a tecnologia que tem sido abordada pelos instru-
tores é a Recuperação de Pastagens Degradadas – RPD e 
têm sido utilizadas em vários municípios, com plantações e 
técnicas inerentes a cada realidade.

Através de aulas teórico/práticas, a ferramenta vem ca-
pacitando nesse primeiro ano de programa, cerca de 330 
produtores e para o ano de 2017 com previsão para mais 
450 produtores somente no estado. As capacitações estão 
acontecendo em toda região de cerrado baiano e também 
em alguns outros estados do Brasil. 

 O Dia de Campo realizado em novembro, no município de Ibicuí, 
atraiu centenas de produtores rurais e foi aberto ao público em ge-
ral. Nas tecnologias para a pecuária leiteira, foram apresentadas as 
Exposições das bezerras oriundas do Projeto FIV; manejo do pastejo 
rotacionado; higiene na ordenha e a palestra com diversos casos de 
sucesso no programa Pro Senar Leite.

O evento aconteceu na Fazenda Burizinho, de propriedade do Sr. 
Vivi, produtor rural que está inserido no Pro Senar Leite e que já alcan-
çou resultados positivos na produção leiteira.

Em 2017 o Pro Senar Leite continuará realizando várias ações e os 
produtores rurais poderão aprender novas técnicas que permitam o 
crescimento de suas atividades.

DIA DE CAMPO EM IBICUÍ ATRAI CENTENAS DE PRODUTORES

 ABC CERRADO

Dando sequência aos mutirões que tem levado saú-
de, educação e cidadania para milhares de pessoas no 
meio rural, o Sistema FAEB passou pelos  municípios 
de Miguel Calmon, Piritiba e Serrolândia. Nos mutirões 
homens e mulheres do campo tiveram acesso a exames 
de PSA, preventivo, ginecologista, clinico geral, glicemia, 
aferição de pressão, saúde bucal, dentre outros serviços.

O vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda, e a 
Superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães, esti-
veram presente nos eventos e apresentaram para o pu-
blico os mutirões e as demais ações que o Sistema FAEB 
oferece para os homens e mulheres do campo de todo 
o estado.

SEGUNDA ETAPA DOS MUTIRÕES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER 
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O Clube Social de Coaraci foi o local escolhido para a realização do 1º 
Seminário da Cultura do Cacau e também do lançamento do programa 
de proteção de nascentes realizado pelo Sindicato Rural do município, em 
parceria com o Sistema FAEB, a Secretaria de Agricultura local, a Ceplac, 
a Produtec e o Mercado do Cacau.

O evento teve palestras técnicas voltadas para a recuperação de ca-
cau com recursos próprios, nutrição e adubação do cacaueiro dos diver-
sos sistemas de plantio, cultivo intensivo do cacau e ações do Sistema 
FAEB e do Pro-Senar Cacau. O encontro motivou os agricultores que 
destacaram a importância da iniciativa que possibilitou a disseminação 
de novas tecnologias: “Foi bastante proveitoso o seminário, estou saindo 
daqui com muitas novidades que foram apresentadas e com um ânimo 
novo para aplicar na lavoura”, destacou Pedro Lima.

A Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia realizou 
um treinamento para capacitar os mobilizadores e presiden-
tes dos Sindicatos Rurais para a Declaração de Aptidão ao 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.

A DAP é o documento de identificação da agricultura fa-
miliar e pode ser obtido tanto pelo agricultor ou agricultora 
familiar (pessoa física) quanto por empreendimentos fami-
liares rurais, como associações, cooperativas, agroindústrias 
(pessoa jurídica).

“Os conteúdos que passamos aqui são muito importantes, 
uma vez que dão suporte para os participantes do treinamen-
to credenciar e fazerem o credenciamento dos agentes emis-
sores dos sindicatos que vão emitir a DAP para os produtores 
rurais.”, explicou Jonas Jochims, Assessor Técnico da CNA. 

FAEB REALIZADA TREINAMENTO PARA DECLARAÇÃO DE APOIO AO PRONAF

SEMINÁRIO DE CACAU MOTIVA PRODUTORES EM COARACI

A IV edição da Oeste Genética aconteceu no mês de novembro, no Parque de 
Exposições Engenheiro Geraldo Rocha. A feira mais uma vez inovou com a apresen-
tação de tecnologias para o melhoramento genético da pecuária regional, no intuito 
de contribuir com o desenvolvimento econômico e aumento da competitividade pro-
dutiva da região Oeste da Bahia.

O evento é realizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras (SPRB) 
e da Associação dos Criadores de Gado do Oeste da Bahia (Acrioeste) e destinado 
aos pequenos, médios e grandes produtores rurais, agricultores familiares, empresá-
rios do agronegócio, prestadores de serviços especializados do setor agropecuário, 
além de potenciais empreendedores interessados no segmento agrícola e pecuário 
do Oeste da Bahia e estados circunvizinhos.

Durante cinco dias foram realizados fóruns de pecuária e agroindústria, leilões, 
provas equestres, além de cursos de Doma Racional de Equinos, Casqueamento e 
Ferrageamento e, Tratorista Agrícola. “A Oeste Genética é uma feira criada para aten-
der a demanda crescente desse segmento na região. É uma oportunidade de realizar 
negócios, adquirir conhecimentos e interagir”, afirmou o presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Barreiras, Moisés Schmidt.

OESTE GENÉTICA: A FEIRA DE TECNOLOGIA DO OESTE BAIANO
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A Semana do Homem do Campo de Senhor do Bonfim chegou 
a sua terceira edição e vem se fortalecendo e aumentando o seu pú-
blico a cada ano, consolidando-se como um evento regional de trans-
ferência de conhecimentos técnicos com foco principal em orientar 
os produtores para a convivência com as adversidades no Semiárido.

Na edição de 2016, realizada no IF Baiano, fizeram-se presentes 
mais de 600 produtores que acompanharam as palestras sobre o 
Pastejo Direto da Palma, Semiconfinamento e Terminação de Cordei-
ros, Acesso a Mercados, Gestão da Propriedade, Legislação Trabalhis-
ta, entre outros.

Durante o evento foram realizadas reuniões técnicas com os pro-
dutores representantes do programa Pro-Senar de 17 municípios, 
onde foram discutidas estratégias para incrementar as ações em de-
senvolvimento na região, e um encontro com integrantes do comitê 
gestor do Viver Bem no Semiárido, para a apresentação dos princi-
pais resultados alcançados pelo programa.

O produtor João Rafael Magnavita Junior transformou a sua 
propriedade e a produção da sua Fazenda Fiume, em Canavieiras, 
região sul da Bahia, depois da participação no programa Pro-Senar 
Cacau, do Senar Bahia. Segundo ele, os conhecimentos adquiridos 
nos treinamentos teóricos e práticos, e a assistência técnica, lhe de-
ram uma nova visão sobre o seu negócio, estimulando a colocar as 
mudanças em prática.

 “Eu executo todas as recomendações técnicas de podas, aduba-
ção, adequação de sombra e controle de pragas no cacau safreiro. 
E já iniciamos um processo de renovação do cacaueiro, plantando 
mudas de PS1319 e CCN51 em dois ha irrigados por microaspersão. 
Com isso conseguimos aumentar significativamente a nossa produ-
tividade”, explicou João.

O município de Itaberaba recebeu a palestra sobre ILPF e enri-
quecimento da caatinga, realizada pelo Senar Bahia em parceria com 
o Projeto Cariangó, que visa o plantio de 1 milhão de mudas na bacia 
do rio Paraguaçu.  O Seminário contou com a presença de represen-
tantes dos Sindicatos de Itaberaba, Ruy Barbosa e Mundo Novo.

O Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) é uma 
forma recente de uso das áreas agrícolas visando sustentabilidade 
dos ecossistemas, que faz a utilização de áreas com criação de ani-
mais, agricultura e floresta dentro de um mesmo espaço territorial. 
No nordeste, umas das vertentes deste modelo é o enriquecimento 
da caatinga, que é a introdução de espécies arbustivas e arbóreas no 
ambiente, promovendo a melhoria e disponibilidade de forragem aos 
animais e também preservam as espécies florestais existentes, fazen-
do com que diminua a supressão vegetal no ambiente de semiárido.

SENAR BAHIA REALIZA SEMINÁRIO DE ILPF EM ITABERABA

PRO-SENAR TRANSFORMA PRODUÇÃO DE CACAU NO SUL DO ESTADO 

SEMANA DO HOMEM DO CAMPO SENHOR DO BONFIM 

G I R O  N O  C A M P O
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Sempre visando a excelência dos serviços oferecidos aos produtores 
rurais, o Senar Bahia realizou no município de Seabra um curso onde foi 
repassado aos instrutores que prestam instrutoria e consultoria a meto-
dologia de assistência técnica. O treinamento tinha como proposta capa-
citá-los para aprimorarem o suporte nas ações de campo, principalmente 
nas questões de gestão das propriedades.

Durante o dia foi demonstrado como realizar e aprimorar os planos 
de trabalho e como realizar os custos das propriedades rurais. Estiveram 
presentes instrutores e técnicos dos grupos de caprino/ovino, leite e api-
cultura e também instrutores do ABC Cerrado. Todos terão condições 
de darem mais suporte as nossas ações de campo, principalmente nas 
questões de gestão das propriedades.

 Durante as capacitações que ocorrem no Grupo Pro-Senar Leite, os 
produtores têm investido cada vez mais em tecnologias que são aprendi-
das em sala de aula, que visam aumentar a produção de alimentos para 
serem fornecidas aos animais das propriedades, ampliando assim a pro-
dução leiteira e a renda, consequentemente aumentando a qualidade de 
vida do produtor.

Dentre as diversas tecnologias que são aprendidas em sala de aula, 
o produtor Marden Cruz, de Pindorama / Iuiú-BA, decidiu investir em um 
pivô para irrigação no capim Mombaça, fazendo um sistema de pastejo 
rotacionado para os animais e também investiu no plantio de 8 (oito) 
hectares de milho, para o fornecimento na sua forma triturada para as 
suas diferentes categorias de animais.Também é notória a evolução do 
produtor Marcito Souza, do município de Santana, que acreditou nas tec-
nologias passadas em sala de aula e decidiu implementar técnicas de ir-
rigação no pastejo rotacionado de capim Mombaça, aumentando a sua 
produção e qualidade dos alimentos a serem fornecidos para os animais, 
o que resulta em uma maior produção leiteira dos seus animais.

PRO-SENAR LEITE TRANSFORMA PROPRIEDADES DE PRODUTORES DOS MUNICÍPIOS DE PINDORAMA E SANTANA

CURSO DE METODOLOGIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL É REALIZADO EM SEABRA

O Senar Bahia realizou uma caravana com técnicos e coordenado-
res de programas nas regiões de Vitoria da Conquista, Ribeirão do Lar-
go, Rio Catolé, Itapetinga, Palmeirinha e Itaju do Colônia. A caravana 
contou com a participação de quinze produtores e durante dois dias 
foram realizados os  diagnosticos das fazendas visitadas.

Em Itapetinga foi realizado também um dia de campo com palestra 
dos pesquisadores Ademir Zimmer e Alexandre Romeiro da Embrapa 
gado de Corte de Campo Grande-MS e dos professores da UESB, Mar-
cio Pedreira e Moisés. Os duzentos e vinte e três participantes puderam 
ver com exclusividade um levantamento do estudo feito em oitenta e 
uma fazendas, demostrando com dados a real situação da morte das 
passagens no município e a necessidade de implantação de variedades 
resistente aos baixos índices pluviométricos que atingem a região. 

SENAR BAHIA REALIZA VISITAS TÉCNICAS E DIA DE CAMPO NA REGIÃO SUDOESTE
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ASSEMBLEIA GERAL FAEB 

E
m assembleia geral realizada 
na sede da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado da 
Bahia, as contas do exercício de 
2016 e o planejamento orçamen-

tário para 2017 da FAEB foram apro-
vadas por unanimidade pelos presi-
dentes dos Sindicatos dos Produtores 
Rurais presentes na reunião.  Também 
foi votada (e aprovada por unanimida-
de) a criação de um novo Sindicato, no 
município de Maragogipe.

Com auditório completamente lotado, 
os presentes ainda puderam acompa-
nhar uma apresentação do superin-
tendente do Banco do Nordeste no 
Estado da Bahia, Antônio Jorge Gui-
marães Júnior. Ele falou sobre a Lei 
13.340, que está prestes a ser sancio-
nada e que vai ajudar o produtor ru-
ral na renegociação de dívidas com 
diversas instituições financeiras, entre 
elas o próprio Banco do Nordeste. O 
superintendente apresentou os princi-
pais pontos da lei e os benefícios que 
a categoria obterá. Logo depois, os 
presidentes da base sindical ainda pu-

deram tirar dúvidas sobre a Lei. “Nós 
estamos trabalhando em parceria com 
a FAEB e com os Sindicatos para al-
cançar o maior número possível de 
produtores”, ressaltou o superinten-
dente.

O presidente da FAEB, João Martins, 
acrescentou ainda que essa propos-
ta de Lei foi feita com os técnicos da 
CNA e que será um marco na produ-
ção brasileira. “Sairemos de forma iti-
nerante por todo país, e claro na Bah-
ia também, para informar produtores 
rurais sobre essa a Lei 13.340, que 
vai possibilitar que a categoria tenha 
acesso a novos créditos”, pontuou.

Prêmio Mérito Rural FAEB - 
Durante a assembleia, João Martins 
também anunciou a criação do Prê-
mio Mérito Rural FAEB, que visará va-
lorizar ações de pessoas/profissionais 
que tenham contribuído para o cresci-
mento e divulgação do setor agrope-
cuário. “Pesquisadores, políticos que 
tenham atuado na defesa dos nossos 
interesses, jornalistas que tenham rea-

lizado reportagens sobre o segmento 
ou de valorização do homem do cam-
po vão ser premiados. Enfim, é valori-
zar quem ajuda para que o agro seja 
cada vez mais forte”, pontuou Martins.
O Prêmio Mérito Rural FAEB está em 
fase de planejamento e será enviado 
para os presidentes sindicais no pri-
meiro semestre de 2017, para que to-
dos possam contribuir ativamente na 
premiação

2° Concurso Boas Práticas 
Pro-Senar 

O dia ainda marcou a premiação anual 
das melhores práticas do programa 
Pro-Senar. Os três Sindicatos que 
apresentaram melhores resultados no 
ano de 2016, seguindo regulamento 
técnico divulgado no site oficial do 
SENAR, foram contemplados com um 
carro e duas motos, para primeiro, se-
gundo e terceiro lugares, respectiva-
mente.

Os vencedores foram:

L E G I S L A Ç Ã O 

As contas foram aprovadas por unanimidade. Além disso, também foram conhecidos os 
vencedores do Concurso de Boas Práticas do Pro-SENAR
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1° Lugar - Sindicato dos 
Produtores Rurais de 
Ibirapitanga: 

““Estou muito emocionado pelo re-
conhecimento do trabalho,  que não 
é só meu. Toda equipe do Sindicato 
trabalha intensamente para que nos-
sas ações deem grandes resultados, 
sempre apoiada pelo SENAR que está 
a todo momento ao lado do produtor 
rural. E um agradecimento especial 
a Dr. João Martins, que transformou 
a Federação numa instituição séria 
e respeitada”, disse Antônio Ribeiro, 
presidente do Sindicato, emocionado, 
sem conseguir segurar as lágrimas.””

2° Lugar - Sindicato dos 
Produtores Rurais de Iguaí: 

“Eu quero agradecer ao Senar, aos 
técnicos de campo, instrutores, a Dr. 
João, Dr. Humberto, Dra. Carine. Todos 
foram fundamentais para que a gente 
pudesse atender bem o produtor ru-
ral, que é o foco do trabalho do Sin-
dicato. E ano que vem trabalharemos 
ainda mais para ganharmos o carro”, 
prometeu José Domingos, presidente 
do Sindicato.””

3° Lugar - Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Mundo 
Novo: 

“É um reconhecimento que não é só 
meu, mas dos técnicos também. A 
gente conseguiu montar uma equipe 
dedicada que conseguiu transmitir 
toda a filosofia de trabalho do Se-
nar para nossos produtores. Isso vem 
crescendo cada vez mais em nosso 
município, juntamente com a procura 
pelo Pro-Senar”, Adriano Tannus, pre-
sidente do Sindicato.
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FALTA TEXTO

N
os seus onze anos de existên-
cia, o programa Despertar vem 
mudando a vida de diversas 
crianças dos municípios baia-
nos. São inúmeras as histórias 

de dedicação e transformação, por 
isso não faltaram emoção e entusias-
mo no Encontro Anual do Programa 
realizado em Feira de Santana. O even-
to que aconteceu num hotel da cidade 
contou com as presenças do Vice-Pre-
sidente da FAEB, Humberto Miranda; 
presidentes de Sindicatos Rurais; se-
cretários de educação dos municípios, 
além dos coordenadores, agentes e 
crianças participantes do programa. 
Durante todo o dia foram apresenta-
dos os destaques de cada núcleo, os 
resultados dos trabalhos realizados ao 
longo do ano, depoimentos de agen-
tes e coordenadores, e apresentações.  
“O encerramento do Programa Des-
pertar nos deu a certeza de que valeu 

a pena todo o investimento que o Sis-
tema FAEB fez em 2016 na formação 
de pessoas e cidadãos nas escolas do 
ensino fundamental desses setenta e 
cinco municípios. É muito gratifican-
te ver o entusiasmo dos professores, 
dos coordenadores, dos secretários de 
educação, do prefeito que aqui esteve 
e principalmente dos alunos que es-
tão repassando a consciência do que 
aprenderam durante o ano”, afirmou 
o vice-presidente da FAEB, Humberto 
Miranda, que também destacou o alto 
nível dos participantes do programa: 
“Ver crianças fazendo reivindicações 
aos poderes públicos e ajudando a fa-
zer políticas públicas dentro dos mu-
nicípios, é um fruto fundamental de 
cidadania do programa. Eles são os 
protagonistas de suas histórias dentro 
das suas regiões”, finalizou. O sucesso 
do programa era evidenciado pelo or-
gulho que transparecia no olhar e nas 

palavras de cada criança que falava so-
bre o programa. “Ser um agente Des-
pertar é um privilégio porque é algo 
totalmente diferente e inovador, que 
desperta, de fato, o prazer em fazer e 
ver que o seu trabalho se torna mais 
produtivo. Esse foi um ano maravilho-
so, adquiri diversos conhecimentos 
que vou levar para o resto da minha 
vida. Atuar como agente Despertar é 
uma das melhores oportunidades que 
eu já tive”, relatou Fabiana de Oliveira 
Souza, estudante do município de Mi-
guel Calmon.
As crianças se tornam agentes mul-
tiplicadores das noções de educação 
socioambiental que recebem no pro-
grama, e assumem a missão de difundir 
os conhecimentos para os pais e co-
legas, mas revelam grande prazer em 
realizar a missão proposta pelo Des-
pertar. “Eu gosto muito do que faço, 
ver cada dia coisas novas e participar 

FEIRA DE SANTANA RECEBE O ENCONTRO 
ANUAL DO PROGRAMA DESPERTAR

P R O M O Ç Ã O  S O C I A L 
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de reuniões sobre temas relacionados 
ao nosso planeta. O que aprendo com 
o programa Despertar eu repasso para 
os meus colegas, peço para eles faze-
rem atividades e debaterem sobre os 
temas, e com isso eu estou ajudando 
a incentivar mais pessoas a cuidar e 
preservar o meio ambiente, porque se 
elas não se conscientizarem agora, pa-
garemos um preço muito caro no futu-
ro”, concluiu Beatriz Silva de Oliveira, 
estudante do município de Itaquara.
Jailson Silva Santos, do município de 
Itororó, foi um dos destaques do pro-
grama e chamou a atenção para a 
importância da iniciativa para as ge-
rações futuras.  “Agente Despertar é 
um título que carregamos, mas na ver-
dade era para ser uma função de to-
dos. O nosso planeta precisa cada vez 
mais que cada pessoa faça a sua parte 
aprendendo e compartilhando as no-
ções e práticas necessárias para pre-
servar o meio ambiente que anda tão 
degradado. Aqui plantamos a semen-
te da conscientização que precisa ser 
ramificada para colhermos um mundo 
melhor no futuro”.
E assim o programa vai cumprindo a 
sua missão, despertando consciên-
cia e responsabilidade ambiental nas 
crianças do campo e gerando a espe-
rança de um futuro melhor.
 

.



FELIZ NATAL & 
UM PRÓSPERO

ANO NOVO!


