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PALAVRA DO PRESIDENTE

João Martins da Silva Junior

Hoje, temos um setor pujante e profissional. O produtor ru-
ral baiano já deu provas de que é incansável na busca pela ex-
celência e eficiência de sua propriedade. A FAEB e o SENAR 
BAHIA já mostraram o quanto o trabalho em conjunto pode 
transformar a nossa realidade.

“ “
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O 
ano de 2016 foi marcado por inovação, transformação e superação em todos os segmentos pro-
dutivos. Na agropecuária não foi diferente. Foi um ano desafiador e o setor precisou ser ainda 
mais competitivo e profissional. A FAEB atuou ativamente defendendo os interesses e direitos dos 
produtores rurais baianos, se posicionando e cobrando – sempre que necessário – ações e políticas 
públicas para que o setor pudesse produzir com tranquilidade.

Em 2016, depois de uma grande batalha que se arrastava há anos, a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) e as Federações do nordeste conquistaram uma importante vitória, com a apro-
vação da Lei 13.340/16, resultado do esforço empenhado pelas instituições. Essa conquista histórica do 
setor está garantindo ao produtor rural ampla renegociação das dívidas na área de atuação da SUDENE, 
permitindo que ele volte a ter acesso a crédito e assim possa investir cada vez mais em sua propriedade, 
fazendo uso intenso das tecnologias existentes, tornando seu negócio ainda mais competitivo.

O SENAR BAHIA, como sempre, seguiu investindo em capacitação de alta qualidade, com programas 
de longa duração, formação de excelência e apostando na Assistência Técnica e Gerencial, que tem trans-
formado o setor no estado e virou exemplo para todo o país.  A instituição também apostou na moderni-
zação de suas instalações no campo, uma estratégia para aumentar ainda mais sua capilaridade para que, 
dessa forma, as ações do SENAR BAHIA consigam acompanhar as necessidades dos produtores rurais das 
mais diversas regiões do estado. Foi inaugurado em Gandu, um Centro de Capacitação Regional. 

O Centro de Senhor do Bonfim também teve a construção iniciada em 2016 para começar a operacio-
nalizar em 2017. Neste ano, foi iniciada também a construção do Centro de Excelência em Fruticultura, em 
Juazeiro, que será inaugurado em 2017, para ser referência em difusão de tecnologias da cadeia da fruti-
cultura em todo o país. Além disso, instalamos Salas de Capacitação em vários Sindicatos dos Produtores 
Rurais, para divulgar conhecimento técnico através do Canal do Produtor na TV. Essas salas exibem ainda, 
diariamente, cotações agropecuárias, seminários, cursos, palestras, etc.

A educação formal também passou a ser um dos serviços oferecidos pelo SENAR BAHIA, mais um pas-
so importante para a transformação do setor. Em 2016, tivemos as primeiras turmas do Curso de Técnico 
em Agronegócio, nos Centros de Luís Eduardo Magalhães e Gandu. Esses cursos vão capacitar técnicos 
em dois anos, através do EaD – Ensino à Distância, garantindo mão de obra qualificada para atender o 
produtor rural. Em 2017, novas turmas serão iniciadas no Centro de Senhor do Bonfim e também na sede 
do SENAR BAHIA em Salvador. 

Na produção, o ano de 2016 foi marcado por queda em todos os segmentos da economia brasileira: 
comércio, indústria, serviço e também na agropecuária, que vinha sendo o único vetor de crescimento da 
economia nacional e baiana nos últimos anos. No setor agro, a seca pela qual o estado – e todo o nordeste 
do país, além de parte de Minas Gerais – vem passando, impactou diretamente nos números do agro.

 Mas temos a certeza de que, mais uma vez, tudo isso será superado, e com trabalho, empenho e tecno-
logia voltaremos a crescer, produzindo mais e com qualidade. Hoje, temos um setor pujante e profissional. 
O produtor rural baiano já deu provas de que é incansável na busca pela excelência e eficiência de sua 
propriedade. A FAEB e o SENAR BAHIA já mostraram o quanto o trabalho em conjunto pode transformar 
a nossa realidade. Vamos continuar produzindo mais e melhor e fazer a Bahia e o Brasil voltarem a crescer.
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DESAFIO E SUPERAÇÃO
O ano de 2016 foi difícil para as economias brasileira e baiana. Houve queda do PIB em todos os setores pro-

dutivos. Na agropecuária baiana não foi diferente. O desempenho fi cou abaixo do esperado, visto seu recuo de 
20,6% em relação ao ano de 2015.

O impacto da crise, as consequências da forte 
seca – considerada a pior dos últimos cem anos, 
provocaram queda na produção de praticamente 
todas as lavouras e também nos preços das com-
modities agropecuárias (-11,64%; IC-Br). Nessa mes-
ma comparação, a indústria baiana apresentou re-
dução de 7,7% e o setor de serviços recuou 2,5%. 

Observa-se que a queda na produção agríco-
la baiana foi resultante das perdas verifi cadas nas 
principais lavouras do estado: soja (-28,8%), milho 
(-42,4%), algodão (-33,6%), feijão (-58,8%), cacau 
(-24,0%) decorrentes da seca que atingiu prati-

camente todo o estado. No setor de serviços, as 
maiores variações negativas foram observadas nos 
segmentos de comércio (-8,1%), transportes (-7,3%) 
e alojamento e alimentação (-5,5%).  Na indústria 
destacaram-se as retrações na extração mineral 
(-18,5%), energia elétrica (-7,4%) e os segmentos de 
construção civil e indústria de transformação (-8,7% 
e -1,7%, respectivamente).

Observou-se que os prejuízos do setor agro-
pecuário repercutiram principalmente nas economi-
as municipais e nos pagamentos dos fi nanciamen-
tos de crédito rural.

Neste cenário, 2017 será um ano que vai exigir 
muita criatividade, inovação e superação para ul-
trapassar as barreiras da crise globalizada, afetada 
pela volatilidade do câmbio e pela incerteza das tro-
cas comerciais e dos preços das commodities, além 
dos problemas gerados pelos efeitos das intempé-
ries climáticas. 

Por outro lado, temos uma previsão de safra re-
corde na produção de grãos no estado, na ordem 
de crescimento de 38%, segundo dados da CONAB, 

em relação ao ano passado. Em termos de Valor 
Bruto da Produção (VBP), a categoria grãos, que 
engloba soja, milho e feijão representou 32% do to-
tal do VBP agrícola no estado. Tais culturas foram 
fortemente afetadas pela queda na produção, visto 
que em 2015 sua participação foi de 40%. A pecu-
ária (bovino, suíno, frango, leite e ovos), represen-
tou 22% do VBP, seguida de banana (13%), Algodão 
(9%) e Café (5%). 
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Diante da realidade de 2016, entre as culturas 
agrícolas mais representativas do estado apenas 
duas apresentaram crescimento de renda:

• Banana (58,4%);
• Batata-inglesa (29,1%).
Na contramão desse resultado, as culturas que 

apresentaram maiores reduções foram:
• Tomate (68%);
• Milho (46%);
• Café (31,2%);
• Soja (27,3%);
• Algodão (29,4%).
Com relação à pecuária, os segmentos da pro-

dução leiteira e frango foram os que apresentaram 
crescimento, 24,2% e 6,4%, respectivamente. Em 
contrapartida, foram registradas reduções nos se-
guintes segmentos: bovinos (11,2%), suínos (4,9%) e 
ovos (7,3%).

Em se tratando do leite, no correr de 2016, o 
clima impactou fortemente na produção nas princi-
pais bacias, reduzindo a oferta de matéria-prima em 
boa parte do ano. Com a produção no campo abai-
xo do esperado e com o avanço da entressafra, os 
estoques das indústrias reduziram impulsionando 
os valores ao produtor a patamares recordes entre 
os meses de agosto e outubro, chegando a variar 
entre R$ 1,60/litro e R$1,80/litro em algumas praças 
do estado. Do lado da demanda, as crises econômi-
ca e política, continuaram impactando no mercado 
lácteo. Mesmo com a ligeira melhora no consumo 
de alguns derivados quando comparados a 2015, 
grande parte desses produtos ainda é classifi cada 
como bem superiores de consumo, e, com o poder 
de compra do consumidor ainda em recuperação, a 
demanda é considerada baixa pela indústria.

Valor Bruto da Produção Agropecuária Baiana.
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De acordo com os dados do IBGE, apesar da queda na produção de muitas das culturas praticadas no 
estado, notou-se que algumas tiveram aumento na área plantada, o que prova que problemas climáticos 
afetaram diretamente a produção dessas lavouras. 

Entre as principais atividades agrícolas do estado houve crescimento na 
área plantada da soja (6%), mandioca (16,4%), cana-de-açúcar (15,4%), da 
laranja (13,7%), do cacau (9%) e do café (4,8%). Por outro lado, verifi cou-se 
redução na área destinada ao cultivo do feijão (-36%), algodão (-22,7%) e 
milho (-14,4%).

Produção Agrícola da Bahia

Área Plantada
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O câmbio em 2016 continuou infl uenciando positivamente as exportações baianas. A soja, mesmo 
apresentando redução de 48,2% nas exportações totais, ainda é o segundo maior produto exportado no 
estado, com participação de 7,7% no valor exportado. 

O quadro abaixo mostra o valor exportado e a participação dos principais produtos da pauta de ex-
portação da Bahia. 

Em relação às exportações do agronegócio, verifi cou-se que em 2016 houve uma retração de 24,4% no 
valor total exportado. Os três maiores segmentos exportadores tiveram queda: produtos fl orestais (16,3%), 
complexo soja (40,8%) e fi bras e produtos têxteis (29,4%). Esses três segmentos juntos representam 76,3% 
do valor exportado pelo agronegócio baiano. Ainda é importante ressaltar que o cacau e seus produtos,  
quarto mais importante na pauta de exportação, apresentou crescimento de 7,7%. 

Valor exportado e a participação dos principais 
produtos da pauta de exportação da Bahia.
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Exportação do agronegócio baiano em 2016/2015.

O refl exo da seca ainda é visto nos pastos de todo o estado. A população bovina continua caindo e chegou 
a 10,3 milhões de cabeças, redução de 1% em relação ao ano de 2015. É o menor rebanho dos últimos seis anos. 
Desde 2010 o estado não atingia um rebanho tão baixo. Dentro desta mensuração, dentre os vinte maiores reba-
nhos municipais do estado, os que apresentaram maior redução foram: Itapetinga (-22,7%), Itarantim (-13,4%) e 
Wanderley (-11,5%). Por outro lado, alguns municípios apresentaram crescimento neste ano, como foi o caso de 
Santa Rita de Cássia que obteve aumento de 10,6%. 

Já em relação aos preços da arroba do boi praticados nas principais praças do estado, notou-se uma tendência 
linear entre elas. Os preços iniciaram o ano atingindo seu máximo entre fevereiro e março e foram reduzindo até o 
ponto mínimo entre maio e junho, variando entre R$ 135,00/@ e R$ 152,00/@. A partir daí houve uma recuperação 
e as cotações fecharam o ano variando entre R$ 145,00/2 e R$ 156,00/@. 
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Ranking do Rebanho Bovino 2015/2016.

Fonte: Assessoria Econômica
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FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO BAHIA

O ano de 2016 foi marcado, novamente, pela forte atuação da Federação da 
agricultura e Pecuária da Bahia na defesa dos interesses e direitos dos produto-
res rurais. a Federação participou ativamente nos mais diversos assuntos ligados 
aos produtores baianos, se posicionando de forma fi rme para que a categoria 
pudesse produzir com tranquilidade. neste relatório você poderá acompanhar al-
gumas ações da FaEB, como a cobrança de políticas públicas de segurança para 
o campo, já que a violência no interior tem sido um grande problema, ou a nota 

sobre a reestruturação da cEPLac e também sobre a proibição das vaquejadas. Enfi m, foram várias ações 
que garantiram para a FaEB o papel previsto em sua missão.

A FAEB realizou em 2016 a capacitação para 
emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP, 
como forma de otimizar o atendimento ao produ-
tor rural. A DAP é o instrumento que identifi ca os 
agricultores familiares e/ou suas formas associativas 
organizadas em pessoas jurídicas, aptos a realizarem 
operações de crédito rural ao amparo do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 
Pronaf, em atendimento ao estabelecido no Manual 
de Crédito Rural MCR. 

A DAP pode ser obtida tanto pelo agricultor ou 
agricultora familiar (pessoa física) quanto por em-
preendimentos familiares rurais, como associações, 

cooperativas, agroindústrias (pessoa jurídica).
O portador da DAP tem acesso a uma série de políticas públicas, entre elas o Crédito Rural (PRONAF); Progra-

ma de Aquisição de Alimentos (PAA); Programa BIODIESEL (preço diferenciado na saca de soja); Aposentadoria 
Rural; Renegociação de Dívidas (Medidas Provisórias específi cas); Programa de VENDA DE MILHO EM BALCÃO 
(CONAB); Habitação Rural (MCMV Rural); Programa Garantia Safra (seguro da produção), e o Programa de Ga-
rantia de Preços para a Agricultura Familiar – PGPAF.

Para fortalecer ainda mais o treina-
mento na Bahia, o técnico da Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA) Jonas Jochims participou de 
uma capacitação no estado,  “Os conte-
údos que passamos aqui são muito im-
portantes, uma vez que dão suporte 
para os participantes do treinamento 
credenciar e fazer o credenciamento 
dos agentes os sindicatos que vão emi-
tir a DAP para os produtores rurais.”, ex-
plicou Jonas.

Treinamento – Declaração de Aptidão ao Pronaf
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O atendimento ao produtor rural é uma prioridade para o Sistema FaEB, e a abordagem do tema 
crédito rural/endividamento é um exemplo disso. Diariamente produtores e seus familiares são atendidos 
e orientandos. 

Em 2016, o Sistema cna e as Federações do nordeste conquistaram uma grande vitória, com a apro-
vação da Lei 13.340/16, resultado do esforço empenhado pelas instituições. a lei autoriza a concessão de 
rebate para liquidação, até 29 de dezembro de 2017, das operações de crédito rural referentes a uma ou 
mais operações do mesmo mutuário, contratadas até 31 de dezembro de 2011 com o Banco do nordeste 
do Brasil S.a. ou o Banco da amazônia S.a., com recursos oriundos, respectivamente, do Fundo consti-
tucional de Financiamento do nordeste - FnE ou do Fundo constitucional de Financiamento do norte 
- FnO, ou com recursos mistos dos referidos Fundos com outras fontes, relativas a empreendimentos 
localizados na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do nordeste - SUDEnE ou 
da Superintendência do Desenvolvimento da amazônia – SUDaM.

é importante ressaltar que 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 dos produtores.

Em 2016, a forte estiagem que atingiu a região 
reduziu bruscamente a produção do grão (safra 
2015/16), gerando assim, resultado econômico ne-
gativo, ou seja, receita bruta insufi ciente para co-
brir o custo total.

no intuito de benefi ciar os produtores de mi-
lho da região nordeste do estado, o Sistema cna 
e Federações da agricultura da Bahia e Sergipe so-
licitaram junto ao Governo Federal a prorrogação 
de dívidas rurais (custeio e investimento) de ope-
rações contratadas em 2016, e com vencimentos 
nos anos 2016 e 2017. como resultado o Governo 
Federal editou a Resolução nº 4.532/16.

Essa resolução autoriza a renegociação de ope-

rações de crédito rural de custeio e de investimento 
destinadas à cultura do milho, contratadas por pro-
dutores rurais que tiveram prejuízos em decorrên-
cia de seca ou estiagem em municípios do Estado 
de Sergipe e da mesorregião do nordeste da Bahia.

Para que os produtores fossem enquadrados na 
Resolução n° 4.532/16, com vistas em atenuar os 
efeitos da estiagem, é critério que o município te-
nha sido decretado em situação de calamidade por 
estiagem, com reconhecimento estadual e federal. 
neste contexto, o Sistema FaEB, mobilizou prefei-
turas dos municípios da região para decretarem es-
tado de emergência e solicitarem o reconhecimen-
to junto aos Governos Estadual e Federal.

O atendimento ao produtor rural é uma prioridade para o Sistema FaEB, e a abordagem do tema 
crédito rural/endividamento é um exemplo disso. Diariamente produtores e seus familiares são atendidos 
e orientandos. 

Em 2016, o Sistema cna e as Federações do nordeste conquistaram uma grande vitória, com a apro-
vação da Lei 13.340/16, resultado do esforço empenhado pelas instituições. a lei autoriza a concessão de 
rebate para liquidação, até 29 de dezembro de 2017, das operações de crédito rural referentes a uma ou 
mais operações do mesmo mutuário, contratadas até 31 de dezembro de 2011 com o Banco do nordeste 
do Brasil S.a. ou o Banco da amazônia S.a., com recursos oriundos, respectivamente, do Fundo consti-
tucional de Financiamento do nordeste - FnE ou do Fundo constitucional de Financiamento do norte 
- FnO, ou com recursos mistos dos referidos Fundos com outras fontes, relativas a empreendimentos 
localizados na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do nordeste - SUDEnE ou 
da Superintendência do Desenvolvimento da amazônia – SUDaM.

é importante ressaltar que 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 dos produtores.

Atendimento ao Produtor Rural - RENEGOCIAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE 
CRÉDITO RURAL

MAIS UMA CONQUISTA IMPORTANTE: Renegociação das operações de crédito 
de produtores de milho da região Nordeste do Estado. 
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FaEB e Governo do Estado discutem agenda para setor agropecuário baiano

O presidente da Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do 
Sistema FAEB, João Martins, recebeu na 
sede da Federação, em Salvador, o se-
cretário de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção do Estado da Bahia (SECTI), Manoel 
Gomes de Mendonça Neto, e o secretá-
rio de Desenvolvimento Rural da Bahia 
(SDR), Gerônimo Rodrigues. Também 
participaram do encontro o vice-presi-
dente da Federação, Humberto Miranda 
e a Superintendente do Senar Bahia, Ca-
rine Magalhães.

Na reunião, João Martins apresentou as principais ações do Sistema FAEB, como os cursos e programas de 
capacitação e formação de longa duração, programas sociais e ainda outras ações que estão sendo implantadas 
no estado, como o Centro de Excelência em Fruticultura, do Senar Brasil, que será instalado no município de Jua-
zeiro e os Centros de Treinamentos Rurais do Senar Bahia, com atividades presenciais e EaD (Ensino à Distância) 
que visam formar técnicos certifi cados para atuarem na Bahia.

A principal pauta do encontro foi discutir uma agenda positiva para o setor agropecuário junto ao governo do 
Estado. Entre as discussões, João Martins apresentou aos secretários uma proposta de trabalho para fortalecer a 
região do Sisal, que engloba os municípios de Valente, Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité.

“É uma região pujante, produtiva e rentável. Nós iremos adensar todas as ações do Sistema FAEB nessa região, 
desde os cursos de Formação Profi ssional Rural aos programas de longa duração e as ações sociais, que visam 
melhorar a qualidade de vida do homem do campo”, explicou Martins.

Também foram discutidas ações para o semiárido da Bahia. Os secretários conheceram as ações do programa 
Viver Bem no Semiárido, que ensina aos produtores como manter a produção e rentabilidade da propriedade com 
ações simples e de baixo custo, como a reserva estratégica de alimentos. “Essa é mais uma ação que prova que 
a assistência técnica é fundamental para a produção do campo. E foi uma inovação adotada aqui na Bahia e que 
hoje já acontece em todo o país”, explicou Humberto Miranda, vice-presidente da FAEB.

Reestruturação da cEPLac - FaEB emite nota Ofi cial

A FAEB – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia foi surpreendida ao 
tomar conhecimento do decreto que defi niu a reestruturação da Ceplac, sem consulta às enti-
dades de classe dos produtores rurais e cacauicultores do Brasil. Uma decisão tão importante 
como essa deveria passar por uma análise criteriosa, para que as medidas pudessem ser toma-
das junto com a categoria, ainda mais em um período em que a cacauicultura vive uma franca 
retomada de crescimento de produção, abastecendo não só o mercado interno, como iniciando 
o processo de exportação. 

Esse decreto, lamentavelmente, chega em um momento complicado vivido no país, no qual se busca clareza 
nas tomadas de decisões, principalmente para o setor agropecuário, por estar ainda em processo de equilíbrio e 
proporcionando ao Brasil criação de divisas, emprego e renda. 

A FAEB acredita que ainda é possível abrir um diálogo para uma melhor compreensão ou até mesmo uma 
avaliação de novos rumos que busquem encontrar o caminho certo para que a CEPLAC cumpra seu papel junto 
aos produtores de cacau do país. 
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Preocupada com o alto índice de violência no 
interior do estado, onde tem sido cada vez mais fre-
quente roubo de gado, máquinas agrícolas e assal-
tos nas propriedades, a Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado da Bahia – FAEB enviou ofí-
cios solicitando que fossem tomadas medidas pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado, órgão 
responsável por garantir a ordem e segurança em 
toda Bahia. 

Os dois primeiros ofícios foram encaminhados 
ainda em 2015, no dia 15 de Abril. Nos documen-
tos, assinados pelo presidente da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA e da FAEB, 
João Martins, foram narrados alguns fatos aterrori-
zantes vividos por produtores no interior da Bahia. 
Em Iaçu, uma fazenda foi atacada. Os funcionários 
e familiares que estavam na propriedade foram ren-
didos, ameaçados e amarrados pelos assaltantes, 
que levaram 28 bois anelorados, com média de 13 
arrobas. 

No Extremo Sul, a FAEB reencaminhou pedido 
assinado por 14 Sindicatos de Produtores Rurais 
da Região, uma das mais importantes da Bahia. Lá, 
além de gado e assaltos frequentes, o roubo de ma-

deira também atrapalhou a vida dos produtores ru-
rais, que lutam dia a dia para manter suas atividades 
produtivas. 

Outro documento foi encaminhado ao Governo 
do Estado no mês de junho de 2016, protocolado e 
assinado igualmente por João Martins, defl agrando, 
mais uma vez, a situação de insegurança enfrentada 
no campo. 

Em comum a todas as ações, está o uso da vio-
lência e força para amedrontar produtores, traba-
lhadores, mulheres e crianças. Infelizmente, esses 
não são casos isolados. Em todo estado está sendo 
cada vez mais comum situações como as descri-
tas acima. Em Medeiros Neto, diante da gravidade 
do problema, produtores da região se uniram para 
comprar um carro e doá-lo para a polícia, na tenta-
tiva de obter, pelo menos, um pouco mais de segu-
rança no local. 

É lamentável a situação vivida pelos produtores 
rurais no interior da Bahia que, além de lutar com as 
situações inerentes à lida diária no trabalho, as in-
tempéries do tempo, seca, entre outras, vivem com 
medo de que sejam, a qualquer momento, surpre-
endidos pela ação de bandidos.

Em 2016, a FaEB realizou diversas ações para 
ajudar o produtor rural vítima da violência no 
campo.

ViOLÊncia nO caMPO

Participação do Grupo de coordenação de Estatísticas agropecuárias - iBGE

No ano de 2016, a FAEB participou intensa-
mente das ações do GRUPO DE COORDENAÇÃO 
DE ESTATÍSTICAS AGROPECUÁRIAS – GCEA do 
IBGE no estado, com a fi nalidade de ajustar os da-
dos ofi ciais à realidade da produção agropecuária. 
O grupo tem o objetivo de fornecer apoio técnico 
e cooperação ao levantamento e disseminação de 
informações relativas à atividade agropecuária.

Como resultado dos esforços de todas as ins-
tituições envolvidas no grupo em 2016, diversas 
informações foram ajustadas, dando maior consis-

tência aos dados agropecuários. Para 2017, estamos unindo esforços para ampliação e fortalecimento das 
ações nos níveis municipal e regional.
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FaEB se posiciona sobre a 
permanência das Vaquejadas

Tendo em vista a decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF) que 
proibiu a prática do esporte Vaque-
jada, transformando-a em crime am-
biental, a Federação da Agricultura e 
Pecuária da Bahia divulgou nota com 
seu posicionamento sobre a decisão.

“A vaquejada, além de ser um es-
porte, tem caráter cultural, represen-
ta a tradição de um povo, enraizada 
na formação do nordeste brasileiro, 
bem como contribuiu para o fortale-
cimento e implementação das raças 
equídeas no Brasil, especializadas 
para essa prática.

Trata-se de um evento que en-
volve milhares de pessoas, empregos 
diretos e indiretos, festas, leilões, ex-
posições, e movimenta a economia 
da atividade rural, que hoje é respon-
sável por sustentar a economia do 
Brasil.

Diversos argumentos econômi-
cos, sociais e culturais vão de encon-
tro à conclusão a que chegou o STF, 
como, por exemplo, a existência de 
maus tratos aos animais, que já não 
acontece, visto que estes são trata-
dos com todo cuidado e segurança 
para manutenção de seu bem-estar.

Diante do exposto, a FAEB mos-
tra-se contrária à decisão tomada 
pelo STF e defende os procedimen-
tos necessários para que essa deci-
são seja isolada e a prática do espor-
te reestabelecida em todo o Brasil”.

Questões indígenas

A FAEB - Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado da 
Bahia, juntamente com os Sindi-
catos da Região e com a Asso-
ciação de Pequenos Agricultores 
de Ilhéus, Una e Buerarema, têm 
acompanhado todos os aconte-
cimentos ocorridos na região Sul 
do Estado, inclusive os episódios 
que vêm se repetindo, com atu-
ações de uma milícia estruturada 
para aterrorizar e saquear pe-
quenas propriedades familiares. 
Essas ações foram diligenciadas, 
segundo as investigações, mais 
uma vez, por Rosivaldo Ferreira, 

que se auto intitula índio – conhe-
cido como “cacique” Babau e por 
seu irmão, José Aelson Jesus da 
Silva. Felizmente, as autoridades 
policiais e judiciais realizaram a 
prisão desses elementos e, por 
esse motivo, os produtores rurais 
continuam a confi ar na justiça do 
país e de nosso estado. 

A FAEB está atenta aos acon-
tecimentos na Região e apoia 
com veemência às questões que 
envolvem a defesa dos interesses 
dos produtores rurais e de suas 
famílias. 

a FaEB, a FiEB, a 
FEcOMéRciO, o SE-
BRaE/Ba, a caiXa, o 
BnB e a Desenbahia 
lançaram em 2016 a 
Quinta do crédito. a 
ação teve o objetivo 
de promover o au-
mento da capacidade 
competitiva das em-
presas baianas, através 
de ações para facilitar 
o acesso ao crédito, 
por meio da difusão 
de informações quali-
fi cadas, atendimentos específi cos e individualizados e da capacitação 
técnica e gerencial. Todas as quintas-feiras, os empresários têm acesso 
a informações e soluções sobre créditos nas sedes das entidades en-
volvidas no programa. Os atendimentos são agendados através da in-
ternet. a iniciativa aconteceu durante todo o ano e prossegue em 2017. 

Entidades do setor produtivo lançam a Quinta do Crédito
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SENHOR DO BONFIM

JEQUIÉ

GANDU

A primeira reunião foi realizada em Jequié, no mês de maio. 
A pauta do encontro envolveu assuntos administrativos da Fe-
deração e focou nos principais pontos e ações na Região, como 
as atividades realizadas pelo Pro-Senar, Despertar, entre outros 
programas do Sistema FAEB, em uma apresentação realizada 
por Humberto Miranda, vice-presidente da FAEB. Ainda ganha-
ram destaque na reunião, o Sindicato Forte e também o encontro 
sobre Inovação Sindical realizado em Brasília. Coube ao vice-pre-
sidente Administrativo e Financeiro da FAEB, Edson Diogo, re-
plicar para os produtores da região a pauta discutida no Distrito 
Federal.

Dando sequência às reuniões itinerantes 
de 2016, a diretoria da FAEB realizou o encon-
tro mensal em Senhor do Bonfi m, em julho. Na 
pauta foram debatidos temas relacionados ao 
Semiárido baiano e o Centro de Capacitação 
Regional do SENAR BAHIA, em Senhor do 
Bonfi m, que será o terceiro polo da Rede E-Tec. 
O presidente da FAEB, João Martins da Silva 
Junior, fez questão de destacar a importância do Canal do Produtor, veiculado no Canal Rural X, pela para-
bólica digital, lançado em junho de 2016.

Em Gandu, Baixo Sul do estado, a reunião aconteceu em se-
tembro e contou com a presença do presidente da CNA e da 
FAEB, João Martins da Silva Junior; do vice-presidente da FAEB, 
Humberto Miranda; do vice-presidente Administrativo e Finan-
ceiro da Federação, Edson Diogo; do vice-presidente de De-
senvolvimento Agropecuário, Guilherme Moura; além de outros 
membros da diretoria da FAEB e do secretário executivo do SE-
NAR BRASIL, Daniel Carrara, e da superintendente do SENAR 
BAHIA, Carine Magalhães.

Na ocasião, foi detalhado o papel da nova Coordenação Re-
gional, a primeira do estado, que começou a funcionar no município de Gandu para atender toda a região, 
com objetivo de aumentar ainda mais a capilaridade das ações do SENAR no estado. Além disso, assuntos 
da região foram tratados durante a reunião, através dos presidentes dos Sindicatos dos Produtores Rurais 
presentes no local.

REUNIÕES ITINERANTES - DIRETORIA FAEB
Em 2016, o projeto de reuniões itinerantes da diretoria da FAEB foi retomado. O presidente da FAEB, 
João Martins, reforçou a necessidade de que os encontros sempre aconteçam em municípios diferentes. “Volta-
mos com as reuniões itinerantes para que cada vez mais os sindicatos e, consequentemente, os produtores se 
aproximem de nossas ações”.
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FaEB e Sindicato de LEM buscaram solução para impasse do licenciamento 
ambiental no oeste baiano

Representantes do Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães (SPRLEM) e o vice-presidente 
da FAEB, Humberto Miranda, participaram em Salvador, de uma audiência com o secretário estadual de Meio Am-
biente da época, Eugênio Spengler. O objetivo da reunião foi expor as difi culdades enfrentadas pelos produtores 
rurais do oeste baiano com o impasse na questão do licenciamento ambiental, bem como buscar uma solução 
para o problema, a fi m de não inviabilizar a 
atividade agrícola.

O impasse teve início em 2015, quando o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) pas-
sou a exigir, em suas fi scalizações, a apresen-
tação da licença ambiental para as atividades 
de agricultura em sequeiro e irrigada, em áre-
as que já possuíam as respectivas cartas de 
inexigibilidade de licença, expedidas pelo ór-
gão ambiental estadual, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

intervenções no Parque de Exposições de Salvador é pauta de reunião na SEaGRi 

Preocupado com as intervenções que estavam sendo 
feitas no Parque de Exposições de Salvador, o presidente 
da FAEB, João Martins da Silva Junior, o vice-presidente da 
FAEB, Humberto Miranda, e presidentes de 12 associações 
de criadores do estado se reuniram com o secretário de 
Agricultura da Bahia, Vitor Bonfi m, e o deputado Estadual, 
Eduardo Salles. O local passou por uma reforma de um dos 
pavilhões que tem 8.800 m2, e foi transformado em espa-
ço multifuncional, destinado à realização de eventos, onde 
também podem acontecer os leilões de animais.

O presidente João Martins ressaltou que “é imprescin-
dível 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”.

Exposições - Martins avalia que a realização de exposições teve uma queda natural, por conta da atual 
situação da agropecuária baiana, que passa por momento delicado de cinco anos de seca, mas ele ressal-
tou 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 à 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 sempre 
atenta às 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”, fi nalizou.
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FaEB, Fecomércio e FiEB manifestam apoio à PEc 241

FaEB presente da OiT

A FAEB, a FIEB e a FECOMÉR-
CIO assinaram um manifesto de 
apoio à Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) 241, publicado nos 
principais veículos de imprensa do 
estado. A proposta estabelecia um 
teto à expansão das despesas, que, 
durante 20 anos, fi cará limitada à 
infl ação do ano anterior. Os setores 
produtivos entendem que o mo-
mento exige a continuidade de re-
formas importantes, a exemplo da 
Previdência, de modo a garantir a 
continuidade e a sustentabilidade 
do sistema previdenciário.

A PEC 241 é decisiva para o ajus-
te das contas públicas, em especial 
neste momento em que o país en-
frenta uma grave crise fi scal, 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 possibilita ao país 
iniciar a redução da taxa de juros, trazendo esse importante indicador para níveis compatíveis com a nossa 
economia.

O Assessor Jurídico da FAEB, Aurélio Pires, credenciado 
pela CNA, esteve presente na 105ª Conferência da Organiza-
ção Internacional do Trabalho - OIT, realizada em Genebra, 
integrando o Grupo de Empregadores. 

A conferência teve como tema a Construção de um Futu-
ro com Trabalho Decente nas Cadeias Mundiais de Preserva-
ção de Risco para a Paz. Durante o evento Aurélio Pires ainda 
concedeu entrevista sobre os princípios da Proteção Social 
no Brasil e atuou na Comissão Especifi ca. Na foto, o Assessor 
Jurídico da FAEB aparece ao lado do Ministro do Trabalho 
do Brasil, Ronaldo Nogueira e da Embaixadora junto a OIT, 
Regina Dunlop.  
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ASSEMBLEIA GERAL FAEB
as contas foram aprovadas por unanimidade

Em assembleia geral realizada na sede da FAEB, as 
contas do exercício de 2016 e o planejamento orçamen-
tário para 2017 da Federação foram aprovadas por una-
nimidade pelos presidentes dos Sindicatos dos Produ-
tores Rurais presentes na reunião.  Também foi votada 
(e aprovada por unanimidade) a criação de um novo 
Sindicato, no município de Maragogipe.

Com auditório completamente lotado, os presen-
tes ainda puderam acompanhar uma apresentação do 
superintendente do Banco do Nordeste no Estado da 
Bahia, Antônio Jorge Guimarães Júnior. Ele falou sobre 

a Lei 13.340, que está sancionada para ajudar o produ-
tor rural na renegociação de dívidas. O superintendente 
apresentou os principais pontos da lei e seus benefícios. 
Logo depois, os presidentes da base sindical ainda pu-
deram tirar dúvidas sobre a Lei. “Nós estamos traba-
lhando em parceria com a FAEB e com os Sindicatos 
para alcançar o maior número possível de produtores”, 
ressaltou o superintendente.

O presidente da FAEB, João Martins, acrescentou 
ainda que a Lei foi feita com a ajuda dos técnicos da 
CNA e que é um marco na produção rural brasileira. 

Durante a assembleia, João Martins também anunciou a 
criação do Prêmio Mérito Rural FAEB, que visa valorizar ações 
de pessoas/profi ssionais que tenham contribuído para o cres-
cimento e divulgação do setor agropecuário. “Pesquisadores, 
políticos que tenham atuado na defesa dos nossos interesses, 
jornalistas que tenham realizado reportagens sobre o seg-
mento ou de valorização do homem do campo é o público 
desta premiação. Enfi m, é valorizar quem ajuda o agro a ser 
cada vez mais forte”, pontuou Martins.

O dia ainda foi marcado pela premiação anual das melho-
res práticas do programa Pro-Senar. Os três Sindicatos que 
apresentaram melhores resultados no ano de 2016, seguindo 
regulamento técnico divulgado no site ofi cial do SENAR, fo-
ram contemplados com um carro e duas motos, para primeiro, 
segundo e terceiro lugares, respectivamente.

“É um reconhecimento que não é só meu, mas dos 
técnicos também. A gente conseguiu montar uma equipe 

dedicada que conseguiu transmitir toda a fi losofi a de 
trabalho do SENAR para nossos produtores. Isso vem 
crescendo cada vez mais em nosso município, junta-

mente com a procura pelo Pro-Senar”, Adriano Tannus, 
presidente do Sindicato.

Prêmio Mérito Rural FAEB 2° Concurso Boas Práticas 
Pro-Senar 
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“Estou muito emocionado pelo reconhecimento do 
trabalho, que não é só meu. Toda equipe do Sindicato tra-
balha intensamente para que nossas 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 Ribei-
ro, presidente do Sindicato, emocionado, sem conseguir 

segurar as lágrimas.

“Eu quero agradecer ao SENAR BAHIA, aos téc-
nicos de campo, instrutores, a Dr. João Martins, Dr. 
Humberto e Dra. Carine. Todos foram fundamentais 
para que a gente pudesse atender bem o produtor 
rural, que é o foco do trabalho do Sindicato. E ano 

que vem trabalharemos ainda mais para ganharmos 
o carro”, prometeu José Domingos, presidente do 

Sindicato”.

“É um reconhecimento que não é só meu, mas dos 
técnicos também. A gente conseguiu montar uma equipe 

dedicada que conseguiu transmitir toda a fi losofi a de 
trabalho do SENAR para nossos produtores. Isso vem 
crescendo cada vez mais em nosso município, junta-

mente com a procura pelo Pro-Senar”, Adriano Tannus, 
presidente do Sindicato.

VENCEDORES

“Estou muito emocionado pelo reconhecimento do 
trabalho, que não é só meu. Toda equipe do Sindicato tra-

VENCEDORES

1° Lugar

2° Lugar

3° Lugar

Sindicato dos Produtores Rurais 
de Ibirapitanga

Sindicato dos Produtores Rurais de Iguaí

Sindicato dos Produtores Rurais 
de Mundo Novo
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O Campo Futuro acompanha a evolução dos custos de produção nas principais regiões da agrope-
cuária nacional e capacita o produtor para gerir sua propriedade. Em 2016, foram realizados painéis de 
produção de café conillon em Itabela; café arábica, algodão e grãos em Luís Eduardo Magalhães; cebola 
em Irecê;  bovinocultura de corte em Barreiras; caprinos e ovinos em Senhor do Bonfi m e Juazeiro, e 
milho em Paripiranga.  Painel é nome dado à metodologia responsável por identifi car os sistemas, coe-
fi cientes de produção e preços dos insumos, retratando a propriedade rural moda na região analisada, 
contando com a participação de produtores rurais e técnicos.

Desenvolvido pela CNA e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parceira com instituições de pesquisa e ensino 
em ciências agrárias (Embrapa, Cepea, Pecege, UFV e UFLA), o Campo Futuro alia a capacitação do produtor rural à geração de 
informação para a administração de riscos de preços, de custos e de produção na propriedade rural.

As informações geradas, além de auxiliar os produtores no processo de gestão, ajudam a CNA na elaboração de políticas pú-
blicas para o setor. Em 2016, foram analisadas as atividades agropecuárias bovinocultura de corte, café, caprinos e ovinos, cebola 
e grãos.

CAMPO FUTURO

O painel de café conillon foi realizado no município de 
Itabela, com a parceria do Centro de Inteligência em 
Mercados (CIM) da Universidade Federal de Lavras 
(UFLA), O painel considerou a propriedade típica 
da região como sistema de cultivo irrigado e manejo 
semimecanizado. A produção de café se restringe à 
espécie Coff ea canéfora, sendo as cultivares (clones) 
Conilon Vitória, G35 e 02, que são as predominantes.

cUSTO DE PRODUÇÃO caFé cOniLLOn - iTaBELa

A FAEB realizou em 2016, uma apresentação do pro-
jeto para alunos agronomia e veterinária em Paripiranga. 
A coordenação do curso de agronomia do Centro Univer-
sitário AGES - Uniages, localizado no município de Paripi-
ranga, solicitou a realização deste evento para os alunos, 
que lotaram o auditório e ainda puderam conhecer um 
pouco mais das ações e capacitações oferecidas pelo Sis-
tema FAEB.

cUSTO DE PRODUÇÃO Da BOVinOcULTURa DE cORTE 
(cria e Recria) - BaRREiRaS

Os sistemas de produção característicos de Barreiras são a cria e a recria. 
Na cria, o principal produto fi nal são os bezerros desmamados e na recria, 
o boi magro. A suplementação de todos os animais do rebanho é feita com 
sal proteinado. 
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cUSTO DE PRODUÇÃO caFé aRÁBica 
EM LUÍS EDUaRDO MaGaLhÃES

cUSTO DE PRODUÇÃO DE caPRinO E OVinO 
SEnhOR DO BOnFiM E JUaZEiRO

cUSTO DE PRODUÇÃO DE GRÃOS EM LUÍS EDUaRDO 
MaGaLhÃES 

cUSTO DE PRODUÇÃO DE cEBOLa EM iREcÊ

O painel de Luís Eduardo Magalhães foi realizado no dia 14 
de abril de 2016, com a parceria do Centro de Inteligência 
em Mercados (CIM) da Universidade Federal de Lavras 
(UFLA), e considerou a propriedade típica da região 
como sistema de cultivo irrigado e manejo mecanizado. 
A produção de café se restringe à espécie Coff ea arabica, 
sendo as cultivares Catuaí Vermelho e IAC 144, que são as 
predominantes.

O primeiro painel de custos de produção de cebola 
foi realizado no dia 14 de julho de 2016, em Irecê (BA), 
referente a primeira safra de 2016. A pesquisa faz parte do 
Projeto Campo Futuro da CNA, em parceria com o Centro 
de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA-
ESALQ/USP), tendo como metodologia a identifi cação da 
propriedade típica da região, por meio do levantamento 
dos coefi cientes técnicos e dos custos de produção.

Os levantamentos de custo de produção de ovino e 
caprino foram realizados nos Sindicatos dos Produtores 
Rurais de Senhor do Bonfi m e Juazeiro, em parceria com 
a EMBRAPA. O levantamento leva em conta dados sobre 
a realidade econômica da região, considerando os custos 
de infraestrutura, insumos agrícolas, nutrição de rebanhos, 
medicamentos, mão de obra, entre outros aspectos.

Foi realizado no dia 16 de agosto de 2016 em Luís Eduardo 
Magalhães, o painel de custos de produção de grãos e 
algodão, da safra 2015/16. 
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Capacitando e transformando a vida do homem do campo

Assistência Técnica e Gerencial (ATEG)

Mais de 42 mil pessoas capacitadas na área rural, com foco na formação profi ssional e promoção social. Assim 
foi marcado o ano de 2016 do SENAR BAHIA, que mais uma vez cumpriu sua missão institucional de promover 
ações totalmente gratuitas voltadas para o homem do campo, focando também na Assistência Técnica e Geren-
cial. 

Além de profi ssionalizar o trabalhador rural com formação profi ssional e assistência técnica, o SENAR BAHIA 
realiza atividades de promoção social com ações estruturadas, baseadas nos princípios de sustentabilidade, pro-
dutividade e cidadania, colaborando também para o desenvolvimento socioeconômico do país. A formação pro-
fi ssional rural assume identidade e características próprias, objetivos profi ssionalizantes e conteúdos ocupacionais 
centrados no processo de trabalho, resultando em ganhos e aumento da produtividade para o produtor e traba-
lhador rural. 

No âmbito da educação profi ssional formal a grande novidade foi a oferta do Curso Técnico em  Agronegócio, 
semipresencial e subsequente. O objetivo é habilitar os profi ssionais na aplicação dos procedimentos de gestão e 
comercialização do agronegócio, abrangendo os diversos segmentos e cadeias produtivas da agropecuária brasi-
leira. As ações de educação profi ssional possibilitam a qualifi cação, o aperfeiçoamento e/ou especialização nas 
mais diversas ocupações do setor agropecuário.

As ações de ATEG foram direcionadas aos produtores rurais participantes do Programa Pro-Senar, que prepara 
para o gerenciamento mais efi ciente da propriedade rural. A ATEG é composta por ações integradoras capazes de 
expandir a Formação Profi ssional e a Promoção Social.  Tendo como princípio primordial promover a melhoria da 
qualidade de vida, a Promoção Social proporciona ganhos sociais e econômicos, com avanços relativos ao meio 
ambiente, à saúde e alimentação das famílias do meio rural.

Conforme distribuição dos eventos de Formação Profi ssional Rural (FPR) e Programas Sociais (PS) realizados 
no Exercício de 2016, verifi ca-se que 2.369 ações foram realizadas, o equivalente a  103.345 horas de formação.

Fonte: Sisge Senar

Eventos de FPR e PS realizados no Exercício de 2016
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Eventos

As ações implementadas pelo SENAR BAHIA representam 92% da meta geral estabelecida no Plano 
Anual de Trabalho. Na FPR as ações atingiram 90% do planejado e na PS obteve incremento de 8%, impul-
sionado pelas atividades do Programa Saúde do Homem e da Mulher, que gerou oportunidade de educa-
ção, prevenção e diagnóstico de doenças no meio rural. 

O maior volume de eventos foi voltado às atividades de Apoio à Produção (37%), Pecuária (22%), Agri-
cultura (18%) e Agroindústria (9%). A Promoção Social representou 11,4% das atividades, sua grande parte 
realizadas pelo Programa Despertar, que trabalha principalmente com temas de educação ambiental nas 
escolas públicas rurais.

Fonte: Sisge – Senar - Ba

Eventos por Linha de Ação e Áreas de Atividade – Exercício de 2016
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A tecnologia é um aliado indispensável para a produção agrícola, que além de elevar a produtividade, provo-
ca grandes mudanças na vida de quem trabalha no campo. Pensando nisso, o SENAR BAHIA destinou cerca de 
50% das ações de FPR aos eventos de Atividades de Apoio à Produção, sobretudo nas ocupações de Operação 
e Manutenção de Tratores e Aplicação de Agrotóxico NR 31. Outro destaque dessa linha de ação foram os even-
tos voltados para a gestão da produção agrícola, a exemplo do treinamento de Negócio Certo Rural, com carga 
horária de 46 horas, direcionado aos pequenos produtores rurais e suas famílias, que aprendem a desenvolver e 
melhor administrar as propriedades

Eventos na Linha de Ação Atividades de Apoio – Exercício de 2016

Fonte: Sisge – Senar - Ba
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Eventos de Pecuária
Já na linha de ação da Pecuária, os eventos foram direcionados às cadeias produtivas da bovinocul-

tura, equinocultura, ovinocultura, caprinocultura, apicultura e avicultura. O destaque neste segmento foi a 
apicultura, uma alternativa rentável  e sustentável,  na qual é possível aproveitar a potencialidade natural 
do meio ambiente. 

Fonte: Sisge – Senar - Ba

Eventos na Linha de Ação Pecuária – Exercício de 2016
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Eventos de Agricultura
A agricultura baiana foi destaque em incremento de área plantada e produtividade. Para incentivar esse cresci-

mento foram realizados diversos treinamentos tendo como público-alvo os pequenos e médios produtores rurais. 
A olericultura (cultivo de legumes) foi o grande destaque na produção agrícola, alimentos que compõem as re-
feições diárias dos brasileiros. 

Eventos na Linha de Ação Agricultura – 
Exercício de 2016

Fonte: Sisge – Senar - Ba
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A produção de derivados da mandioca liderou o ranking de capacitações em relação aos treinamentos 
na agroindústria. Esses treinamentos são mobilizados pelos Sindicatos dos Produtores Rurais do Estado, e 
as demais atividades foram executadas no Centro de Treinamento de Feira de Santana do SENAR BAHIA, 
que oferece capacitações voltados ao benefi ciamento agroindustrial com o intuito de contemplar desde a 
produção da matéria-prima, passando pela agroindustrialização, o gerenciamento e análise econômica da 
atividade, até a distribuição e comercialização do produto fi nal.

Eventos na Linha de Ação Agroindústria – Exercício de 2016

Fonte: Sisge – Senar - Ba

Também foram realizadas capacitações nos segmentos de aquicultura, silvicultura e prestação de 
serviços, destinados aos instrutores e técnicos prestadores de serviços à  instituição. 

Eventos na Linha de Ação Agricultura – Exercício de 2016

Fonte: Sisge – Senar - Ba
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O Centro de Capacitação Regional do SENAR 
BAHIA, em Feira de Santana, tem como principal objeti-
vo incentivar o empreendedorismo entre os produtores 
rurais e suas famílias através da qualifi cação profi ssio-
nal. A capacitação começa desde a produção da ma-
téria-prima, passa pela agroindustrialização, até ensinar 
técnicas para agregar valor ao produto fi nal. Assim, 
principalmente os pequenos produtores conseguem 
aumentar as suas rendas.  

Por ano, milhares de pessoas são capacitadas e têm 

as vidas transformadas através dos cursos oferecidos 
no Centro. Todas as aulas são práticas e a metodolo-
gia é a mesma de todos os programas oferecidos pelo 
SENAR: aprender a fazer, fazendo! A carga horária dos 
cursos varia de 16 a 40 horas. Todos os participantes 
recebem certifi cado e saem dos cursos prontos para 
iniciar suas próprias atividades. 

Público-alvo: Produtores e Trabalhadores Rurais, 
com perfi l empreendedor, vocacionados para os seg-
mentos da agroindústria.

FEIRA DE SANTANA

cEnTROS DE caPaciTaÇÃO REGiOnaL

Melhorar a renda da família 
do Produtor Rural com 
conhecimento e capacitação
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Os cursos realizados fora do Centro são voltados para área de agricultura, pecuária, aquicultura e ati-
vidades de apoio agrosilvipastoril. No ano de 2016, foram oferecidos 18 cursos desta categoria com mais 
de 200 benefi ciados.

Durante o ano de 2016, foram realiza-
dos 65 cursos agroindustriais no Centro 
de Treinamento Rural de Feira de Santana, 
entre os meses de março e novembro, nos 
quais mais de 800 pessoas foram benefi -
ciadas. O objetivo principal de solicitação 
destes cursos é de melhorar a renda fami-
liar, tendo em vista que muitas são desem-
pregadas e/ou tem renda de até um salário 
mínimo.

CURSOS REALIZADOS EM COMUNIDADES RURAIS DE FEIRA DE 
SANTANA E ABRANGÊNCIAS
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GANDU

O SENAR BAHIA deu mais um 
importante passo para ampliar suas 
ações no estado. O ano de 2016 foi 
marcado pela inauguração do Cen-
tro de Capacitação Regional no mu-
nicípio de Gandu, equipamento di-
recionado ao atendimento de toda 
região sul e baixo sul baiano. O Cen-
tro oferece cursos técnicos, nas mo-
dalidades à distância e presencial, 
cursos de extensão e também, em 
breve, cursos de graduação e pós-
graduação em parceria com a facul-
dade CNA.

O presidente da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil 

e do Sistema FAEB, João Martins, 
explicou que o prédio precisou ser 
totalmente reconstruído. “Transfor-
mamos num centro moderno, um 
espaço também de reciclagem para 
todos os nossos instrutores. Anual-
mente, eles vão passar por cursos 
de aperfeiçoamento para a reno-
vação de conhecimentos, aprender 
novas tecnologias e superar novos 
desafi os.”

Com uma estrutura completa, o 
local conta com salas de aula mo-
dernas e climatizadas, laboratório 
de informática com equipamen-
tos 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 acessi-
bilidade também foi pensada cuida-
dosamente para que pessoas com 
necessidades especiais possam se 
locomover com total independência 
no Centro de Capacitação do SE-

NAR, em Gandu. O secretário exe-
cutivo do SENAR BRASIL, Daniel 
Carrara, visitou cada sala do Cen-
tro e fi cou impressionado. “Quando 
você entra no ensino formal, deixa 
de trabalhar com a formação ope-
racional e passa a ter uma série de 
exigências que por vezes podem 
até parecer burocráticas, mas em 
sua maior parte representam a qua-
lidade do ensino. Como o ensino 
superior, o ensino formal demanda 
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uma série de normas para ter a 
certifi cação do MEC, e nossa ins-
tituição tem que se adequar às 
exigências. Então, 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 abriga 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 re-
gião. Essa é outra inovação criada 
na Bahia. Humberto Miranda, vi-
ce-presidente da FAEB, pontuou 
que além de otimizar o trabalho 
do SENAR BAHIA, o coordenador 
vai oferecer mais agilidade nos 
nossos serviços e, consequente-
mente, qualifi car as nossas ações. 
“Eu não tenho nenhuma dúvida 
de que quem vai ganhar muito 
com isso, além da região, são os 
presidentes dos sindicatos, que 

serão os nossos grandes parcei-
ros nessa descentralização, atra-
vés da coordenação regional”, 
explicou.

O espaço também conta com 
uma sala de capacitação do SE-
NAR, voltada para exibir a pro-
gramação do canal do produtor, 
vídeos técnicos, vídeo-aulas e 
tornando-se mais um ponto de 
encontro dos produtores da re-
gião. A superintendente do SE-
NAR BAHIA, Carine Magalhães, 
explicou que “o homem do cam-
po tem no local uma sala de ca-
pacitação disponível para acessar 
a programação do Canal do Pro-
dutor TV, das 6h às 12h, com con-
teúdos inéditos, visando a me-
lhoria da gestão da propriedade 
através de informação, inovação, 
conhecimento, capacitação e 
educação, que é a grande missão 
do SENAR”.

INAUGURAÇÃO - A inaugura-
ção do Centro reuniu centenas de 
pessoas. No discurso, João Mar-
tins fez questão de ressaltar a im-
portância da região para a Bahia. 
“Eu não posso e não devo aban-
donar uma região como essa, que 
tem uma potencialidade fantásti-
ca. É um compromisso de todos 
nós de reestabelecer não só o ca-
cau, como toda a região cacauei-
ra. Por isso estamos inaugurando 
esse equipamento, numa região 

que contribuiu e contribuirá mui-
to mais para a Bahia”.

O vice-presidente de De-
senvolvimento Agropecuário da 
FAEB, Guilherme Moura, ratifi cou 
o depoimento dos estudantes. 
Segundo ele, “a mão de obra for-
mada no Centro tem o DNA do 
SENAR, que é um DNA comple-
tamente qualifi cado, muito dife-
rente do que a gente muitas ve-
zes encontra até nas instituições 
de Ciências Agrárias. O produtor 
vai encontrar no Centro, técnicos 
capazes de prestar essa assistên-
cia técnica, de forma qualifi cada 
e com excelência”, garantiu Mou-
ra.

Além de abrigar o Curso de 
Técnico em Agronegócio, tam-
bém aconteceram treinamentos 
para instrutores no Centro, como 
o de Metodologia da FPR e PS, 
ministrado por Juliana Krupp, e 
o Seminário de Educação, treina-
mento de Metodologia de Forma-
ção de Tutores em EAD, direcio-
nado à capacitação de instrutores 
para os cursos do programa E-
TEC. Também foi oferecido trei-
namento para 95 agrônomos e 
técnicos, sobre a  Sigatoka Negra, 
com o objetivo de formar multi-
plicadores para atuar no controle 
da praga, realizado pela pesqui-
sadora da EMBRAPA/ Acre, Sô-
nia Regina Nogueira.

Atuação 2016
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LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

MAIS DOIS POLOS DE CONHECIMENTO COMEÇARAM A SER CONSTRUÍDOS EM 2016

O Centro de Capacitação Regional do SENAR BAHIA em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste do estado, re-
alizou em 2016, 136 treinamentos, com 1.831 pessoas capacitadas ao longo do ano. Essas ações no Centro são 
coordenadas pelo Sindicato dos Produtores Rurais do município. O Centro ainda abriga os cursos da Rede E-tec/
curso de técnico em Agronegócio. 

Um deles é o Centro de Capacitação Regional do SENAR BAHIA em Senhor do Bonfi m, que será inaugurado 
no primeiro semestre de 2017. Com espaço amplo e moderno, o Centro irá abrigar o Curso de Técnico em Agrone-
gócio na região, além, claro, de também atender outras demandas da região. 

Em Juazeiro, estão em andamento as obras do Centro de Excelência em Fruticultura do SENAR BRASIL, que 
será referência para todo o país.

JUAZEIRO SENHOR DO BONFIM
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OUTRAS AÇÕES 
SENAR BAHIA

O ano de 2016 foi fortalecido com mais uma ferramenta de capacitação e trei-
namento para os produtores rurais baianos: a Sala de Capacitação Rural do SENAR 
BAHIA. O espaço de convívio está disponível nas sedes dos Sindicatos dos Produtores 
Rurais de diversos municípios baianos, e lá os produtores e trabalhadores rurais têm 
acesso ao conteúdo exibido diariamente no Canal do Produtor na TV, cotações agro-
pecuárias, seminários, cursos, palestras, dentre outras ações, sempre com o objetivo de 
levar mais conhecimento ao homem do campo.

 “Essas salas são mais uma iniciativa do Sistema FAEB para levar conhecimento ao 
campo e aproximar o produtor rural do Sindicato. Temos certeza de que será um espa-
ço bastante utilizado nos próximos anos e que vai tornar nossos produtores ainda mais 
competitivos”, explicou João Martins, presidente da CNA e do Sistema FAEB. 

SALAS DE CAPACITAÇÃO DO SENAR BAHIA ESPALHADAS PELO ESTADO 

SENAR BAHIA ASSINA PROTOCOLO COM O SISTEMA OCEB

O SENAR BAHIA assinou em 2016, um protocolo de 
intenções com o Sistema Oceb, composto pelo Sindica-
to e Organização das Cooperativas do Estado da Bahia 
– OCEB e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Co-
operativismo no Estado da Bahia – Sescoop/BA, com a 
proposta de construir estratégias conjuntas de coopera-
ção institucional, voltadas para o segmento agropecuário. 
A formalização ocorreu na sede do SENAR BAHIA.

Para alcançar o que foi proposto no protocolo, as ins-
tituições se comprometeram a desenvolver ações conjun-
tas voltadas à criação de programas de capacitação em-
preendedora; atendimento às demandas de cooperativas, 
com foco em cooperativismo e assistência técnica rural, 
dentre outras ações voltadas às necessidades do setor.
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Em 2016, o SISTEMA FAEB lançou o Programa de Desenvol-
vimento Regional que visa fortalecer o desenvolvimento agro-
pecuário nos municípios de Conceição do Coité, Riachão do 
Jacuípe e Valente. 

O lançamento do programa contou com as presenças do 
vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda, e da Superinten-
dente do Senar Bahia, Carine Magalhães, além de autoridades. 
O novo programa foi lançado no auditório do Centro Cultural 
Ana Rios, em Conceição do Coité, e pela tarde na Casa de Cul-
tura, do município de Valente.

O programa tem como objetivo implementar ações de For-
mação Profi ssional Rural (FPR), Promoção Social (PS) e Assis-
tência Técnica (AT) nos municípios de Conceição do Coité, Ria-

chão do Jacuípe e Valente, situados na Região Sisaleira do estado, dentro do semiárido baiano.
As ações atendem produtores rurais, trabalhadores e jovens que trabalham nas áreas produtivas, com foco na 

agricultura, pecuária, gestão da propriedade, cooperativismo, e também na área educacional, do meio ambiente, 
saúde e empreendedorismo, além de atender crianças do meio rural.

Produzir mudas de palma de forma mais rápida, 
com menor custo e resistentes a pragas, gerando plan-
tas mais precoces, uniformes e com maior produtivida-
de. Esse é o primeiro desafi o da Biofábrica inaugurada 
ano passado em Miguel Calmon, no semiárido baiano, 
que também irá atuar em outras culturas – já em fase 
de testes – como abacaxi, banana, mandioca, dentre 
outras. 

A Biofábrica, uma parceria do Sistema FAEB com 
o Sindicato dos Produtores Rurais e a Prefeitura de Mi-

guel Calmon tem a capacidade de produzir até 450 mil 
mudas por mês e vai transformar a realidade da região. 
“É uma ação pioneira no Semiárido que irá refl etir dire-
tamente na pecuária regional, proporcionando a forma-
ção de campos de palma mais produtivos e com total 
segurança contra doenças. Além da possibilidade de 
produzir mudas de outras culturas, que sem dúvida, vão 
fortalecer a atividade agropecuária regional”, explicou o 
superintendente adjunto do SENAR BAHIA, Humberto 
Miranda. 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA BAHIA

UMA NOVA ERA: BIOFÁBRICA EM MIGUEL CALMON
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PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTORES - SENAR BAHIA 

ENCONTRO DE INSTRUTORES

ALINHAMENTO TÉCNICO PARA INSTRUTORES DE AGRICULTURA ORGÂNICA

Com o objetivo de atualizar o conhecimento técnico e metodológico dos instrutores, o SENAR BAHIA 
investiu em alinhamentos técnicos e treinamentos metodológicos. Essas ações fazem parte de um itinerá-
rio formativo desenvolvido para que a ação educativa seja efetiva e de qualidade. 

Para fortalecer ainda mais o trabalho dos instrutores que prestam serviço ao SENAR BAHIA, foi realiza-
do em Feira de Santana, um encontro com mais de 150 profi ssionais que atuam no campo. Os instrutores 
foram convocados para alinhar a linguagem e uniformizar os procedimentos adotados em todos os cursos 
e programas oferecidos para os produtores e trabalhadores rurais, sempre focados na efi ciência, qualidade 
e comprometimento. A Superintendente do SENAR BAHIA, Carine Magalhães, realizou a palestra inicial 
sobre as frentes de trabalho para o exercício de 2016 e o palestrante Luiz Tiradentes deu continuidade à 
apresentação com abordagem dos temas: o profi ssionalismo na prestação de serviços e inteligência emo-
cional na condução de treinamentos. 

O treinamento de atualização de instrutores da área de agricultura orgânica aconteceu no município 
de Ilhéus. A programação foi desenvolvida em parceria com a Cooperativa CABRUCA. O encontro traba-
lhou com uma temática diversifi cada, destacando as bases do sistema orgânico de produção; composto 
orgânico e processo de compostagem; dimensionamento de pilhas para compostagem; adubos orgânicos; 
legislação orgânica e certifi cação orgânica. O treinamento, com carga horária de 32 horas, contou com a 
participação de 13 instrutores.
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ALINHAMENTO TÉCNICO PARA INSTRUTORES DE APICULTURA

ALINHAMENTO TÉCNICO PARA INSTRUTORES DE BENEFICIAMENTO DO CACAU 

O treinamento de atualização de instrutores da área de apicultura foi realizado no município de Ilhéus, com 
programação desenvolvida em parceria com o Núcleo de Apicultura e Meliponicultura da CEPLAC. A programação 
de campo contou com visita ao apiário da CEPLAC, que possui 110 colmeias voltadas para a produção de rainhas e 
40 colmeias localizadas na Estação Experimental de Barrolândia, para produção de mel. Foram trabalhados temas 
como criação, manejo, produção e benefi ciamento de produtos apícolas. O treinamento, que teve carga horária de 
40 horas, envolveu 13 instrutores.

O treinamento de atualização de instrutores da área 
de benefi ciamento do cacau aconteceu no município de 
Ilhéus. A programação foi desenvolvida em parceria com 
a fábrica piloto de chocolate da CEPLAC. Foram traba-
lhados temas voltados para o benefi ciamento e produ-
ção de cacau de qualidade. A programação de campo 
contou com um Experimento de Fermentação, que pro-
porcionou a visualização das diferentes etapas e tipos 
de processo fermentativo. Participaram do treinamento 
10 instrutores e a carga horária foi de 16 horas.
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ALINHAMENTO TÉCNICO PARA INSTRUTORES DE TRATORISTAS

ALINHAMENTO TÉCNICO PARA INSTRUTORES DE EQUITAÇÃO BÁSICA 

O treinamento de atualização de instrutores da 
área de mecanização aconteceu no município de 
Luís Eduardo Magalhães. A programação foi desen-
volvida em parceria a Associação Baiana dos Produ-
tores de Algodão - ABAPA, trabalhando conceitos e 
práticas de operação, conhecimento da legislação, 

segurança, higiene, normas regulamentadoras, pre-
servação do meio ambiente, postura (ergonomia) e 
precauções de acidentes no trabalho. A programa-
ção prática foi realizada em uma fazenda da região. 
Participaram do treinamento 13 instrutores, que 
teve carga horária de 40 horas.

O treinamento de atualização de 
instrutores da área de equideocultura 
aconteceu no município de Itapetinga. 
A programação foi desenvolvida em 
parceria o Centro de Treinamento do 
Sindicato Rural de Itapetinga, traba-
lhou o tema adestramento para equi-
tação básica. Sete instrutores partici-
param do treinamento que teve carga 
horária de 40 horas.
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ALINHAMENTO TÉCNICO PARA INSTRUTORES DE MOTOSSERRA E ROÇADEIRA

ALINHAMENTO TÉCNICO PARA INSTRUTORES DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS 

O treinamento de atualização de instrutores da área de motosserra e roçadeira aconteceu no município de 
Ilhéus e a programação foi desenvolvida em parceria com uma revenda da região. Entre os temas trabalhados 
estavam a seleção e aquisição dos equipamentos; técnicas de operação e manutenção; monitoramento das ope-
rações e segurança na operação.  Participaram do treinamento quatro instrutores e carga horária foi de 24 horas.

O treinamento de atualização de instrutores da área de aplicação de agrotóxicos aconteceu no município de 
Feira de Santana, a programação foi desenvolvida em parceria a ANDEF. O treinamento teve carga horária de 40 
horas e contou com a participação de 18 instrutores.
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EDUCAÇÃO FORMAL 
CURSO TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO

Em 2016, o SENAR BAHIA deu mais um passo 
importante em sua história e iniciou a oferta de cur-
sos de educação formal, a fi m de levar ensino de 
qualidade para as os municípios de base agrope-
cuária e localidades rurais mais afastadas. O curso 
Técnico em Agronegócio foi oferecido de manei-
ra subsequente, admitindo, neste caso, o ingresso 
apenas de pessoas com ensino médio completo, 
conforme requisitos estabelecidos em normativas 
legais vigentes. 

Antes mesmo da primeira oferta, o SENAR 
BAHIA ampliou sua equipe técnica e pedagógica, 
além de dar mais corpo às suas estruturas físicas, 
para oferecer boas condições de aprendizagem aos 
seus alunos. 

O município de Luis Eduardo Magalhães foi es-

colhido para receber a primeira turma do Curso, por 
reunir características adequadas de público e voca-
ção econômica para o agronegócio. Para tanto, foi 
feita uma parceria com o Sindicato dos Produtores 
Rurais do município e, assim, constituído o primei-
ro polo da rede e-Tec do SENAR BAHIA. Para essa 
primeira oferta foram realizadas 571 inscrições, 134 
aprovações e 80 matrículas. 

A segunda turma do curso foi do Polo de Gan-
du, com direito a uma estrutura física própria cons-
truída considerando todas as especifi cidades da 
educação formal. A região também possui vocação 
para o agronegócio e por essa razão a procura pelo 
curso foi grande. Foram 363 inscrições, 60 aprova-
ções e 58 matrículas. 

Informações Gerais do Curso

• Carga horária: 1.230 horas
• Curso: subsequente (concluído o ensino médio)
• Duração: 2 anos
• 25 disciplinas + estágio supervisionado (optativo)
• Modalidade: semipresencial 
• 20% de carga horária presencial obrigatória, 
• com atividades práticas em propriedades ou empresas rurais
• Principais recursos instrucionais: virtual, material impresso e vídeo
• Tutores a distância e presencial: com conhecimento e ampla experiência

Faixa Etária dos Alunos – Polo LEM e Gandu Alunos por Gênero – Polo LEM e Gandu
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Formação Escolar dos Alunos - Polo Gandu e LEM

Polo LEM Polo Gandu
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PROGRAMAS TÉCNICOS
Promover o aumento da produtividade e a ge-

ração de emprego e renda no campo é uma das 
prioridades do SENAR BAHIA, que através de sua 
Gerência de Programas (GEPRO) desenvolve ações 
no âmbito econômico, social e ambiental, com gru-
pos de produtores rurais organizados em torno das 
mais diversas cadeias produtivas. Dessa forma, as 
ações contribuem para o desenvolvimento da agro-
pecuária da Bahia, por meio da transferência de 
conhecimentos, adoção de tecnologias e mudança 
comportamental do homem rural.

No ano 2016, 4.907 produtores foram envolvi-
dos nas ações desenvolvidas pelo SENAR BAHIA 

para organização e estruturação das propriedades 
rurais. O Pro-Senar, mais uma vez, liderou o ranking 
de nossas ações técnicas no campo. O Programa 
passou a fazer parte da vida do meio rural baiano, 
apresentando notável evolução na quantidade de 
turmas implantadas. No início do programa, em 
2013, eram 17 turmas formadas, e em 2016 subiu 
para 127 turmas, aumento equivalente a 747%. 
Dessa forma, fi ca comprovado que o programa 
cumpriu seu papel de capacitar e profi ssionalizar a 
classe produtora rural da Bahia com larga abran-
gência. 

Também foram implementados programas em 
parceria SENAR BRASIL, entre eles o ABC Cerrado 
e Rural Sustentável, contando com o apoio do SE-
BRAE; o CAPRICORTE; o GERALEITE e o MODER-
PEC. Do total de 2.314 propriedades rurais atendi-
das, 1.824 foram através do PRO-SENAR, 159 pelo 
GERALEITE, 280 pelo CAPRICORTE e 280 pelo 
MODERPEC.

PROGRAMAS DESENVOLVIDOS E NÚMERO DE PRODUTORES ATENDIDOS PELA 
GEPRO - ANO 2016

QUANTIDADE DE TURMAS PRO-SENAR POR ANO (2013 a 2016).
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Turma Negócio Certo Rural Consultoria Pro-Senar Leite

PERCENTUAL DE TURMAS POR PROGRAMAS, DESENVOLVIDOS PELA GEPRO - ANO 2016

PROPRIEDADES ATENDIDAS POR PROGRAMA

-
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aSSiSTÊncia Técnica 
E GEREnciaL

FiV - Fertilização in Vitro

Em 2016 foram realizadas 17.651 visitas técni-
cas. A Assistência Técnica é realizada pelo SENAR 
BAHIA de forma continuada, aplicada por cadeia 
produtiva, visando a otimização da gestão das pro-
priedades rurais, tendo como principal objetivo me-
lhorar a produtividade e rentabilidade do negócio 
rural de forma sustentável. A ação visa a mudança 
comportamental do produtor e trabalhador rural, 
através do acompanhamento, monitoramento e ge-
renciamento das atividades agropecuárias previs-

tas em planos de trabalho estabelecidos em cada 
unidade produtiva.

Os técnicos realizaram visitas às propriedades 
rurais para acompanhar, monitorar e orientar os 
proprietários na implantação de planos de trabalho. 
Nestes planos são incluídas todas as etapas de apri-
moramento das atividades desenvolvidas no meio 
rural pelo produtor, além de tecnologias que elevam 
os índices técnicos, zootécnicos e econômicos das 
unidades produtivas.

Também foram desenvolvidas ações em parceria com o SEBRAE BAHIA, dentre elas o projeto de Fer-
tilização in Vitro (FIV), que no ano de 2016 contemplou os produtores com a disponibilização de 2.000 
embriões. Os produtores colaboraram com 30% e o SEBRAE custeou 70% do valor de cada embrião.

ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS REALIZADAS POR PROGRAMA – ANO 2016
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Em 2016, o Pro-Senar foi aprimorado, com o intuito de melhor atender os produtores, notadamente nas capa-
citações voltadas para as cadeias produtivas da bovinocultura leiteira, envolvendo 48% dos grupos; de caprinos e 
ovinos de corte, compondo 20% das turmas de produtores, e na cadeia do cacau, com 14% das adesões. As demais 
atividades produtivas envolveram 16% dos grupos de produtores. 

O Pro-Senar atingiu um número expressivo de produ-
tores na Bahia, o que demonstra a credibilidade, confi an-
ça e aceitação dessa importante ferramenta. Se somado 
ao Pro-Senar preparatório, considerada uma capacitação 
inicial para avaliação do perfi l de cada produtor, os dois 
programas alcançaram cerca de 68% das turmas traba-
lhadas pelo SENAR BAHIA, em relação aos demais pro-
gramas desenvolvidos. 

EGRESSOS DO PRO-SENAR
Nos meses de julho e agosto de 2016 foi realiza-

da pesquisa direta com produtores que foram capa-
citados através do Pro-Senar, em turmas iniciadas em 
2013 e 2014. No fi nal do curso, 84% dos participantes 
implementaram a tecnologia aprendida na proprieda-
de rural, 60% deles tiveram aumento na produtividade 
e 71% melhoraram o acesso ao mercado após a capa-
citação. A pesquisa foi realizada por meio de aplica-
ção de 70 questionários quali-quantitativos.

Pro-Senar Leite Pro-Senar Caprino/Ovino Corte 
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No ano de 2016, através do Programa Viver Bem Semiárido, 874 produtores foram capacitados, distri-
buídos em 48 turmas, em 41 municípios do semiárido baiano. Foram realizadas 4.463 horas de assistência 
técnica, 3.312 horas de consultorias tecnológicas e 8.776 horas de capacitação nas cadeias produtivas da 
bovinocultura de leite, ovino/caprinocultura de corte e caprinovinocultura leiteira.

O Viver Bem no Semiárido foi lançado em 2012 e segue se solidifi cando a cada ano por promover a 
sustentabilidade das propriedades rurais da região, através do fomento ao empreendedorismo e à difusão 
de tecnologias de produção, gestão e boas práticas de convivência com a seca.

Entre as tecnologias implementadas destacam-se as Unidades de Difusão de Palma Forrageira, a Bar-
ragens Subterrâneas e os Viveiros para Distribuição de Mudas. Essas ações garantem a sustentabilidade 
das unidades produtivas, gerando renda e fi xando o homem no meio rural, atenuando os efeitos causados 
por longos períodos estiagens, além de permitir uma melhor estruturação das propriedades rurais.

Atualmente existem 49 barragens, implantadas 
em 11 municípios, através do programa. As Barra-
gens Subterrâneas são utilizadas no incremento da 
produção, e por vezes no plantio de subsistência, 
promovendo a melhoria das condições do ambiente.

São seis unidades que distribuem mudas sadias 
aos produtores rurais. A instalação do Viveiro de 
Mudas de Algaroba, por exemplo, tem como objeti-
vo fomentar o plantio desta planta resistente à seca, 
garantindo a reserva estratégica e alimentação com 
baixo custo dos rebanhos caprino, ovino e bovino.

Atualmente existem 16 unidades distribuídas em 16 municí-
pios do semiárido baiano, que produzem em média 500 tonela-
das de matéria verde por hectare/ano. A Tecnologia do Cultivo 
Intensivo de Palma contribui para o aumento considerável da 
produção de volumoso destinado à alimentação animal. O ob-
jetivo é fomentar o plantio de palma forrageira, garantindo a 
reserva estratégica e alimentação com baixo custo para os re-
banhos caprino, ovino e bovino, assistidos pelo SENAR BAHIA.

Resultados do Programa Viver Bem no Semiárido

DiFUSÃO DE TEcnOLOGiaS

BaRRaGEnS SUBTERRÂnEaS ViVEiRO DE MUDaS

UniDaDES DE DiFUSÃO DE PaLMa
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Com meta cumprida em 2016, o SENAR BAHIA, através do ABC Cerrado, capacitou 22 turmas de produtores 
na tecnologia de Recuperação de Pastagens Degradadas em diversos municípios do oeste baiano, em parceria 
com os sindicatos dos Produtores Rurais de Barreiras e Guanambi.

As capacitações aconteceram nos municípios de Formosa do Rio Preto, Sebastião Laranjeiras, Malhada, Gua-
nambi, Pindaí, Iuiú, Palmas de Monte Alto, Feira da Mata, Santa Rita de Cássia, Catolândia, Jaborandi, Urandi, Bru-
mado, Caetité, Carinhanha, Serra Dourada, Angical, Santana, Serra do Ramalho e Wanderley.

O programa ABC Cerrado é resultado de uma parceria entre o SENAR, a EMBRAPA e o MAPA, utilizando recur-
sos do Banco Mundial, cujo objetivo é testar e avaliar o efeito das ações de capacitação na adoção de tecnologias 
agropecuárias de baixa emissão de carbono. As capacitações acontecem através das trocas de conhecimento en-
tre os Instrutores e os produtores rurais, seguindo a metodologia do SENAR: Aprender a fazer, fazendo. A principal 
tecnologia que está sendo abordada no estado da Bahia é a de “Recuperação de Pastagens Degradadas – RPD”, 
através de aulas teórico/práticas, capacitando nesse primeiro ano de programa, cerca de 345 produtores. As ca-
pacitações estão acontecendo em toda região de cerrado baiano e também em alguns outros estados do Brasil.
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O Programa Jovem Aprendiz tem como objetivo incluir, capacitar e promover o 
desenvolvimento profi ssional de jovens, oportunizando a formação profi ssional rural, 
capacitando-os para o ingresso no mercado de trabalho, através de programação ela-
borada nos termos da Lei 10.097/00. 

Podem participar do Programa de Aprendizagem do SENAR BAHIA jovens com 
idades entre 18 anos completos a 24 incompletos, que tenham concluído ou estejam 
cursando o ensino fundamental ou médio. Preferencialmente, jovens de baixa renda e 
de família de trabalhador ou produtor rural.  

Por acreditar que o jovem está entre os prin-
cipais protagonistas do futuro da agropecuária, o 
SENAR BAHIA prioriza programas como o Jovem 
Aprendiz, que oferece não só profi ssionalização - 
no sentido da capacitação e colocação no mercado 
de trabalho -, mas sim, a oferta de uma educação 
que o ajude a projetar e concretizar seu projeto 
profi ssional, o que, consequentemente, contribuirá 
para o desenvolvimento pessoal e social. Além dos 
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos nos 
cursos, os jovens são estimulados a desenvolver au-
toestima, criatividade, cidadania, sustentabilidade, 

responsabilidade e ética. Os resultados são gratifi -
cantes na medida em que alguns jovens estão des-
cobrindo sua vocação, que podem estar atrelada ou 
não a formação em que estão inseridos. 

O programa é realizado em parceria com em-
presas e produtores rurais que se enquadram na le-
gislação no que diz respeito à obrigação de contra-
tação de aprendizes, devendo haver assinatura da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do 
aprendiz e Contrato de Aprendizagem por tempo 
determinado, não podendo ultrapassar dois anos.

O Programa Jovem Aprendiz tem como objetivo incluir, capacitar e promover o 
desenvolvimento profi ssional de jovens, oportunizando a formação profi ssional rural, 

Podem participar do Programa de Aprendizagem do SENAR BAHIA jovens com 
idades entre 18 anos completos a 24 incompletos, que tenham concluído ou estejam 
cursando o ensino fundamental ou médio. Preferencialmente, jovens de baixa renda e 
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nOViDaDES

PaRcERia inéDiTa

Das dezenove turmas em 
andamento em 2016, duas fo-
ram realizadas na Fazenda 
Modelo Paulo Mizote, no mu-
nicípio de Barreiras. Iniciativa 
fruto de parceria entre Sistema 
FAEB, Sindicato dos Produto-
res Rurais de Barreiras, Asso-
ciação de Agricultores e Irri-
gantes da Bahia (Aiba) e apoio 
da Codevasf e do Ministério do 
Trabalho. 

No ambiente da Fazenda 
Modelo, por exemplo, são reali-
zadas aulas teóricas e práticas, 
com metodologia específi ca. 

Em 2016, foram capacitados 
67 (sessenta e sete) aprendi-
zes no curso “Trabalhador em 
Supervisão Agrícola” com car-
ga horária de 800 horas. Esses 
jovens foram contratados por 
52 (cinquenta e dois) produto-
res rurais (pessoas físicas e ju-
rídicas). Outro grande diferen-
cial da Fazenda Modelo, é que 
os aprendizes têm o contato 
com a terra e equipamentos 
agrícolas, além de noções de 
gestão e empreendedorismo, 
o que amplia a sua capacidade 
de atuação na empresa.

Para atender a demanda da Citricultura Maratá, empresa rural produtora 
de laranja, com domicílio fi scal no município de Rio Real, foi fi rmado Termo 
de Cooperação Técnica entre as Regionais Bahia e Sergipe, objetivando a 

promoção de ações visando à aprendizagem 
rural de jovens agricultores aprendizes na Fru-
ticultura.

O curso, que teve início em 24 de outubro 
de 2016, tem turma composta por 21 jovens, 
carga horária de 960 horas de aulas teóricas, 
específi cas com prática concomitante e práti-
cas.

19 TURMaS aTEnDiDaS544 JOVEnS aTEnDiDOS 
105  EMPRESaS aTEnDiDaS
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Foram dois meses de encontros, reuniões, dinâ-
micas e desenvolvimento de projetos. Enfi m, dois 
meses de muito trabalho. E eles corresponderam. 
No total, 19 jovens de todo o estado começaram 
a etapa estadual do CNA JOVEM na Bahia, apre-
sentando desafi os para o município ou região onde 
vivem, sempre com o objetivo de melhorar a vida 
dos produtores rurais e o desenvolvimento do setor 
agropecuário.

Em 4 de junho, chegou o grande dia: conhecer 
o resultado dos selecionados. Inicialmente, apenas 
três jovens seguiriam para a etapa nacional, realiza-
da em Brasília. Mas, durante o evento, o presidente 
da CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil e do Sistema FAEB, João Martins, levou 
uma das melhores notícias do dia para os candida-
tos: “Diante do alto nível dos trabalhos apresenta-
dos pelos jovens baianos, o número de vagas para a 
Bahia aumentou para cinco”, anunciou Martins.

Informação celebrada pelos jovens, ansiosos 
pelo resultado – o que não demorou a acontecer. Os 
instrutores do CNA JOVEM, Adauto Liberato, David 
Schmidt e Eduardo Teixeira, todos participantes da 
edição passada, anunciaram os vencedores.

 Os três primeiros colocados participaram, ain-
da, de um curso de liderança e coaching oferecido 
pela SLAC – Sociedade Latino Americana de Coa-
ching, reconhecido pela Revista Você S/A como o 

melhor programa de desenvolvimento de líderes do 
país. Eles ainda realizaram uma viagem pelos prin-
cipais polos produtivos do setor agropecuário baia-
no, num trabalho de imersão ainda maior do que é 
produzido no estado. 

A superintendente do SENAR BAHIA, Carine 
Magalhães, reforçou a importância da atuação de 
cada um dos jovens nos municípios onde moram e 
o poder de transformação que eles podem exercer. 
“Estamos dando apenas um passo inicial. Todos são 
vitoriosos e líderes. Vocês saem daqui ainda mais 
preparados, com uma nova rede de contatos e rela-
cionamentos, com seus desafi os ainda mais aprimo-
rados e com a certeza de que podem transformar o 
nosso setor. Vejo 19 jovens que estão prontos para 
executar o plano de ação de vocês nos seus muni-
cípios”, concluiu.

João Martins, conversou com os jovens e sem 
discurso formal, de forma descontraída falou sobre 
o setor agropecuário e o papel da juventude para 
que o país seja cada vez mais competitivo. “Sejam 
provocadores de mudanças em seus municípios. 
Assumam o papel de líder. Se aproximem cada vez 
mais no nosso sistema sindical. Procurem a FAEB, o 
SENAR. Critiquem, sugiram mudanças. Isso é fun-
damental para termos um futuro ainda mais promis-
sor, porque, a organização da produção só acon-
tece com a organização dos produtores”, fi nalizou 
Martins. 

Em 2016, foi realizada, pela primeira 
vez, uma etapa estadual para 
selecionar os candidatos que iriam 
para o CNA Jovem em Brasília
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Inspirado no CNA Jovem Estadual foi realizada uma 
turma do programa em esfera municipal, em Miguel Cal-
mon, com o objetivo de disseminar, estimular e engajar 
a participação de jovens nas dinâmicas e demandas da 
Agropecuária dos municípios.

Jovens com idade entre 16 e 30 anos, dentre eles, 
produtores rurais, presidentes de associações comu-
nitárias rurais e fi lhos de produtores participaram do 
programa, que foi estruturado em cinco encontros e 
uma missão técnica. Os temas dos encontros foram o 
contexto do agronegócio regional, estadual e nacional; 

gestão de empresa rural; liderança; cooperativismo, as-
sociativismo e sindicalismo rural e comunicação e ora-
tória. 

MISSÃO TÉCNICA
A missão técnica realizada em propriedades rurais 

de Senhor do Bonfi m teve como objetivo aproveitar o 
olhar crítico dos participantes para que eles pudessem 
analisar as propriedades, identifi cando pontos fortes – 
que poderiam ser disseminados no semiárido – e pon-
tos que deveriam ser aprimorados. 
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Em 2016, 76 municípios participaram do Despertar, em nove núcleos diferentes – e ainda um núcleo 
piloto da região sisaleira. 

O Programa Despertar tem a missão de promover 
a educação no meio rural voltada para a 
responsabilidade social, como forma de provocar 
mudanças de valores, aliada ao compromisso 
cidadão e socioambiental.

MUNICÍPIOS DESPERTAR 2016

103.591
1.072

6.710

ALUNOS
ATENDIDOS

ESCOLAS DO 
CAMPO

PROFESSORES

METODOLOGIA DO PROGRAMA DESPERTAR
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aÇÕES  

ENCONTROS COM A COMUNIDADE
DIA D

PALESTRAS TEMÁTICAS NAS COMUNIDADES

SEMINÁRIOS DE TEMAS TRANSVERSAIS 

Para a reelaboração dos Projetos a serem desenvolvi-
dos durante o ano, os Coordenadores Municipais realiza-
ram encontros com a comunidade do entorno das escolas 
para a validação da problemática ou potencialidade a ser 
discutida no ano. Nestes encontros reuniam-se pais, alu-
nos, professores, gestores, parceiros, etc.

Nos meses de maio e junho os municípios que fazem 
parte do Programa Despertar fi zeram uma grande ação 
de disseminação de sementes e distribuição de mudas em 
prol do Meio Ambiente. Em 2016 foram distribuídas 14.564 
mudas de árvores frutíferas e nativas. A ação é realizada 
em parceria com as Secretarias Municipais de Agricultura, 
Meio Ambiente e Sindicato dos Produtores Rurais. 

Durante o ano de 2016, foram realizadas diversas pa-
lestras de Saúde nas Comunidades Rurais. As palestras 
tiveram como temáticas: alimentação saudável, higiene e 
cuidados com a casa. O objetivo era reforçar as ações ini-
ciadas no primeiro quadrimestre sobre a Dengue, Chikun-
gunha e Zica. Foram 442 palestras realizadas no total.

Os seminários de Temas Transversais aconteceram du-
rante o ano com assuntos relacionados aos Projetos - de 
acordo com as problemáticas ou potencialidades dos mu-
nicípios. Os temas mais discutidos nestes Seminários fo-
ram: Agricultura Orgânica, Compostagem e Recursos Hí-
dricos. Em 2016 foram realizados 75 Seminários.



S E N A R  B A H I A2 0 1 6
QUALIFICAÇÃO  PROMOÇÃO SOCIAL  JOVEM NO CAMPO  ASSISTÊNCIA TÉCNICA  CAPACITAÇÃO  EAD  PROGRAMAS TÉCNICOS  EDUCAÇÃO

73

HORTAS

SEMINÁRIOS

DIA DE CAMPO

AGENTE DESPERTAR

A ação de implantação de Hortas Escolares é conside-
rada uma ação contínua no Programa Despertar. Em 2016 
foram implantadas 979 hortas nos 76 municípios do Pro-
grama Despertar.

Durante o ano de 2016 foram realizados 76 Seminários 
de Pedagogia por Projeto, com a participação de 4.638 
participantes e carga horária total de 608 horas. 

É uma ação que acontece com alunos e professores 
do Programa Despertar. São realizados pelas escolas 
com o objetivo de conhecer locais ecológicos presentes 
nos municípios do Programa ou em cidades próximas. 
Eles fazem visitas, trilhas ecológicas, passeios, momen-
to de convívio com a natureza, entre outros.

Em 2016 foram realizados 444 Dias de Campo.

O Agente Despertar é uma ação de formação de 
novas lideranças nas escolas do campo. Os alunos ela-
boram um Plano de Ação, participam de encontros 
de Educação Ambiental nos municípios e se evolvem 
ativamente nos projetos de Educação Socioambiental 
elaborado pelas escolas e comunidades rurais. Em 2016 
foram eleitos 1392 Agentes Despertar. Foram realizadas 
164 reuniões e encontros com os Agentes Despertar 
para elaboração e revisão do Plano de Ação; escrita da 
Trajetória do Agente, palestras de Saúde e Liderança 
Rural.

Em 2016, o Encontro Anual do Despertar aconteceu no município de Feira de Santana, contando com a parti-
cipação de centenas de crianças e professores da rede pública dos diversos municípios baianos. Durante o Encon-
tro, foi realizada a Cerimônia de Premiação do Programa Despertar, que contemplou os vencedores do Concurso 
Regional do programa, destaques dos nove núcleos envolvidos. As categorias premiadas foram: Agente Despertar 
e Portfólios dos Coordenadores. No total foram 27 premiados em cada categoria.

EncOnTRO anUaL E PREMiaÇÃO
PROGRaMa DESPERTaR
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A saúde reprodutiva compreende não só o planeja-
mento familiar, mas também a educação sexual, a ma-
ternidade sem risco, o controle de doenças sexualmen-
te transmissíveis, a atenção às complicações do aborto, 
e a prevenção do câncer, como orienta a Organização 
Mundial da Saúde. Possui, dessa maneira, uma abran-
gência e impacto muito mais amplo na vida familiar e no 
desenvolvimento humano, do que apenas a concepção. 
Pensando nisso, o SENAR BAHIA implementou os pro-
gramas Saúde do Homem e Saúde da Mulher. 

O Programa Saúde da Mulher, focado na educação, 
saúde e bem-estar, promove ações de cuidado integral, 
baseadas na relação de gêneros, violência doméstica, 
prevenção do colo do útero, da mama, das doenças 
sexualmente transmissíveis. Assim pode-se controlar 
os fatores de riscos, que afetam diretamente a saúde 
da mulher rural, por meio de ações de conscientização, 
prevenção, diagnóstico e, principalmente, educação.

Já o Programa Saúde do Homem realiza ações de 
educação, saúde e bem-estar, focadas na saúde, para 

a compreensão da realidade singular masculina den-
tro do seu contexto sociocultural e político-econômico, 
possibilitando o aumento da expectativa de vida e a 
redução dos índices de morbimortalidade por causas 
preveníveis e evitáveis nesta população, por meio da 
educação preventiva.

O objetivo é gerar oportunidade de educação para a 
promoção da saúde e prevenção do câncer de próstata 
e demais assuntos de interesse do homem em comuni-
dades rurais reforçando a importância da qualidade de 
vida e rompendo pré-conceitos em relação ao exame.

Entre as atividades realizadas pelo programa desta-
cam-se as ações de sensibilização e conscientização da 
população do meio rural sobre a importância de atitu-
des para a promoção da saúde; palestras sobre Higiene 
Pessoal, Planejamento Familiar, Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Câncer de Próstata, Câncer de Pênis, 
Disfunção Erétil, entre outros de acordo com a realida-
de local, e realização de exames físicos e/ou laborato-
riais com foco na saúde do homem.
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O SENAR BAHIA iniciou o ano de 2016 fi rman-
do parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia 
e incluindo no programa consultas urológicas com 
toque retal, para participantes acima de 50 anos. O 
SENAR preconiza que as atividades relacionadas à 
saúde devem ter enfoque educativo e preventivo, 
com o objetivo de promover mudanças de com-
portamento individual e coletivo, em adequação às 
condições ambientais e perspectivas de melhoria da 
qualidade de vida da população rural. O programa 
tem como público-alvo mulheres rurais em idade se-
xual ativa e que estão com seu exame atrasado há 
mais de 02 (dois) anos ou que nunca realizaram o 
exame Papanicolau.

O SENAR BAHIA também tem como parceiros 
os sindicatos dos produtores rurais; prefeituras; se-
cretarias de saúde, ação social, educação e agri-
cultura; Instituto Federal; clínicas oftalmológicas e 
odontológicas; laboratório local; Farmácia Pague 
Menos; universidades (UNOPAR e UESB); rádios e 
TVs locais; laticínios; distribuidores de café; Polícia 
Militar e SAMU/Ambulância. 

Como estratégia para atender a família rural o 
SENAR BAHIA uniu programas Saúde do Homem 
e Saúde da Mulher em eventos únicos. O SENAR 
BAHIA realizou a 1ª etapa dos programas Saúde do 
Homem e Saúde da Mulher nos meses de julho e 
agosto em 10 municípios, a 2ª etapa foi no mês de 
outubro, em cinco municípios, totalizando 15 even-
tos em 2016.

O programa atende produtores e trabalhadores 
rurais com idade de 45 a 80 anos (para realização 
de exames), que nunca tenham feito ou estejam 
com exame PSA atrasado, há pelo menos dois anos, 
além de adolescentes, jovens e adultos, mobilizados 
por meio de palestras sobre educação sexual e pre-
venção de doenças.

Dos 4353 exames realizados 68,53% foram de 
PSA + Toque Retal e 31,47% de Papanicolau. Dos 
homens atendidos, 26,79% fi zeram apenas o PSA e 
não realizaram exame de toque, por não estar na 
faixa etária indicada (acima de 50 anos) ou por von-
tade do participante.

Percebeu-se em 2016 que a maior participação 
nos eventos continua sendo dos homens. Um dos 
motivos apontados pelas secretarias de saúde dos 
municípios envolvidos é o fato de existir uma cober-
tura atual do Sistema Único de Saúde e a ampliação 
dos postos de saúde nos distritos e comunidades, 
onde o exame de Papanicolau é realizado com fre-
quência pelas mulheres da zona rural, além de exis-
tir maior predominância do sexo feminino nos pos-
tos de saúde.

Os programas englobaram dez municípios situ-
ados no semiárido baiano, e mais cinco cidades em 
outras regiões do estado. Na primeira etapa foram 
envolvidos os municípios de Itanhém, Lajedão, Uru-
çuca, Valente, Conceição do Coité, Itapetinga, Nova 
Canaã, Ipirá; Itaberaba e Riachão do Jacuípe. Já a 
segunda etapa envolveu os municípios de Ibicoara, 
Andorinha, Miguel Calmon, Piritiba e Serrolândia.

PARCERIA

No ano de 2016, estiveram envolvidos na equipe de trabalho 13 médicos; 60 enfermeiros; 647 
voluntários; sete técnicos do SENAR, e outras 30 pessoas, entre presidentes de sindicatos, diretores 
e mobilizadores.  
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BEM-ESTaR DO hOMEM 
E Da MULhER RURaL

Além dos exames de Papanicolau, PCA e To-
que Retal, foram realizadas outras ações durante os 
eventos dos Programas Saúde do Homem e Saúde 
da Mulher, em parceria com os Sindicatos dos Pro-
dutores Rurais e Secretarias de Saúde, a exemplo do 
teste rápido HIV, sífi lis e hepatite; aferição de pres-
são; exame de colesterol; vacinação; higiene bucal; 
fi sioterapia; pilates; glicemia; consulta oftalmológi-
ca, entre outros.

No Espaço Bem-Estar foram oferecidos 
os serviços de barbearia, manicure, massa-
gem, limpeza de pele, design de sobrancelha 
e maquiagem. 
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ESPaÇO Da cRianÇa RESULTaDO DOS EXaMES

DiSTRiBUiÇÃO DE KiTS

EDUcaÇÃO, SaÚDE E ciDaDania 

Em parceria com as secretarias de educação dos mu-
nicípios foi criado o Espaço da Criança, para que as mães 
pudessem realizar seus exames deixando os fi lhos sob os 
cuidados de pessoas especializadas. Nos municípios que 
têm parceria com o Programa Despertar, foi montado o 
Espaço do Programa Despertar/SENAR BAHIA.

Para garantir o melhor atendimento aos ho-
mens e mulheres do meio rural, o resultado dos 
exames de PSA foram entregues com a presen-
ça de um médico urologista, e, em parceria com a 
Secretaria de Saúde, uma enfermeira para entrega 
dos resultados do Papanicolau.

RESULTADOS DO PSA 1ª ETAPA
Foram constituídas amostras de PSA dos se-

guintes municípios: Conceição do coité (220), Ita-
nhém (268), Valente (192), Itapetinga (256), Laje-
dão (176), Ipirá (232), Uruçuca (209), Nova Canaã 
(205), Riachão do Jacuípe (116) e Itaberaba (170).

RESULTADOS DO PSA 2ª ETAPA
Foram constituídas amostras de PSA dos se-

guintes municípios: Ibicoara (231), Andorinha 
(169), Miguel Calmon (149), Piritiba (184), Serrolân-
dia (206). Dos 939 pacientes que fi zeram o PSA, 
71 estavam com o PSA acima de 4,0 e foram con-
vocados para o evento de entrega de resultados.

RESULTADOS PAPANICULAU 1ªETAPA
Foram realizadas coletas de Papanicolau em 

Conceição do Coité (44), Itanhém (154), Valente 
(42), Itapetinga (137), Lajedão (75), Uruçuca (92), 
Nova Canaã (110), Ipirá (127), Riachão do Jacuípe 
(91) e Itaberaba (50). Das 922 amostras, apenas 
um caso de NIC III (Lesão de Alto Grau). Houve 
alto índice de infl amação nas mulheres atendidas.

RESULTADOS PAPANICULAU 2ªETAPA
Foram realizadas coletas de Papanicolau em 

Ibicoara (131), Andorinha (48), Miguel Calmon (95), 
Piritiba (89) e Serrolândia (85). Das 448 amostras, 
nenhum caso de Nic III (lesão de alto grau) e um 
caso de Nic I (lesão de baixo grau). Também foi 
registrado alto índice de infl amação nas mulheres 
atendidas.

Em 2016, foram distribuídos 1692 Kits para as mulhe-
res e 3195 Kits para os homens. No total, mais de 5000 
pessoas passaram pelos 15 eventos. Foram 4355 pessoas 
realizando exames e 647 voluntários trabalhando para 
atender aos homens, mulheres e crianças do meio rural.

Em 2016, foram realizadas 35 palestras para mulheres e homens nos 15 eventos abordando os temas: 
câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de próstata, incontinência urinária, câncer de pele, 
doenças do coração, prevenção de doenças cardiovasculares, DSTs, auto exame de mama; alcoolismo 
e tabagismo, alimentação saudável, hábitos saudáveis, osteoporose, Programa Despertar, Programa de 
Coleta Seletiva.
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EVEnTOS
Um dos mais conceituados e disputados estandes 

nas principais feiras e exposições agropecuárias da 
Bahia, A CASA DO HOMEM DO CAMPO, do SISTEMA 
FAEB – conceito criado em 2015 - reúne conteúdo exclu-
sivo e personalizado para cada município/região onde o 
evento acontece. O SISTEMA FAEB ainda leva dinâmi-
cas práticas para os produtores e trabalhadores rurais 
- e todo o público que participa dos eventos – nas áreas 
de interesse de cada região. As dinâmicas ensinam, na 

prática, como melhorar a produtividade e a atuação do 
produtor rural nas cadeias produtivas apresentadas. 

Entre os eventos de 2016 realizados pelo SENAR 
BAHIA também estão a Semana do Homem do Campo; 
a 3ª Semana do Homem do Campo Senhor do Bonfi m e 
Dia de Campo em Ibicuí, que atraiu centenas de produ-
tores. Além disso, o Sistema marcou presença no Festi-
val do Chocolate, em Ilhéus; no Encontro de Cafeiculto-
res de Camacan e no 7º Encontro Baiano de Laticinistas.

As ações do SISTEMA FAEB em cada evento são divulgadas também em totens espalhados pelas feiras/expo-
sições e material gráfi co personalizado. Em seu estande institucional, o SENAR BAHIA conta com as presenças de 
técnicos especializados, que atendem os produtores rurais e também apresentam as ações oferecidas pela FAEB 
e pelo SENAR BAHIA, como programas de longa duração, cursos técnicos e assessorias especializadas. 

EQUinOS: Odontologia Veterinária, Cronologia Dentária, Casqueamento, Ferregeamento, Doma Racional (No 
Curral). 

BOVinOS DE LEiTE: Pré e Pós-Dipping, Higiene e Ordenha, Mastite, Classifi cação do Grau de Sangue, Avalia-
ção Fenotípica Funcional para produção de leite. 

PaLMa: Espaçamento entre linhas, plantio (baralho, fi la dupla e outros), adubação química e orgânica, colheita 
e fornecimento. 

OVinOS E caPRinOS: Famacha, Casqueamento, Seleção de Reprodutores, Cronologia. 

Dinâmicas práticas realizadas:
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O Projeto Cidadania Rural em 2016 realizou o 1º Seminário de Contabilidade Rural de Feira de Santana. Um 
evento do SISTEMA FAEB em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade e as Instituições de Ensino Su-
perior. O evento buscou demonstrar que a contabilidade bem aplicada contribui para o desenvolvimento da visão 
empresarial, sendo um relevante instrumento de gestão para o produtor rural. 

O projeto, de cunho educacional, leva em consideração a relevância do segmento agropecuário baiano, que 
nos últimos anos vem ganhando destaque no PIB brasileiro. No evento foi dado destaque para a atividade rural 
que é desenvolvida na região, observando seus aspectos contábeis e fi scais para patrocinar a legalização tributá-
ria, a qual é de suma importância aos avanços da propriedade rural. O projeto é direcionado aos profi ssionais da 
contabilidade; professores e estudantes do curso de ciências contábeis e administração de empresas; profi ssionais 
de áreas afi ns à contabilidade, e produtores rurais.

Material divulgado em mobilizações no município
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Mais um viés do Projeto Cidadania Rural, as Ofi cinas de Educação Previdenciária, abordam os temas de 
custeio e benefícios da Previdência Social. Desenvolvidas em parceria com os Sindicatos dos Produtores 
Rurais, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), as Ofi cinas têm o objetivo de leva aos produtores rurais, conhecimento sobre os direitos 
que possuem ao cumprirem com as obrigações perante a Previdência Social com foco na legislação pre-
videnciária específi ca para o setor rural. Destina-se aos produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas), sin-
dicatos, associações de produtores, profi ssionais responsáveis pela contabilidade no setor rural e outros 
interessados, promovendo assim a inclusão social do cidadão rural pelo pleno exercício de seus direitos e 
deveres, na condição de usuário ou benefi ciário da Previdência Social e do SENAR BAHIA, garantindo o 
cumprimento da sua missão institucional, ou seja, no desenvolvimento de ações da Formação Profi ssional 
Rural – FPR e atividades da Promoção Social – PS voltadas ao “Homem Rural”, contribuindo para a sua 
profi ssionalização, sua integração na sociedade, melhoria da qualidade de vida e para o seu pleno exercí-
cio da cidadania. No total foram realizadas onze Ofi cinas ao longo do ano, nos municípios de: Teofi lândia, 
Nazaré, Laje, Buerarema, Uruçuca, Itabela, Juazeiro, Canavieiras, Itanhém, Itaberaba e Ituberá. 

O SENAR BAHIA também participou da 23° Semana 
Científi ca da UNEB Barreiras, com o painel “A Importância 
do Agronegócio para a Economia Brasileira”, no mês de 
setembro. Foram realizados atendimentos no balcão de 
informações montado em local do evento. Os técnicos do 
SENAR BAHIA também apresentaram a missão institucio-
nal e também os aspectos gerais sobre as Contribuições 
Previdenciárias na Área Rural e para o Senar, ressaltando 
a importância do profi ssional da área contábil nesse con-
texto. Quase 250 pessoas foram atendidas pelo balcão de 
informações do SENAR BAHIA.

OFICINAS DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

SEMANA CIENTÍFICA UNEB - BARREIRAS
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