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Palavra do Presidente
Dois mil e treze, o terceiro ano consecutivo da mais severa estiagem
dos últimos cinqüenta anos, continuou sendo, como previsto e anunciado, muito difícil para a agropecuária baiana. A seca prolongou-se
durante quase o ano inteiro, afetando todo nosso território, com exceção de algumas poucas regiões, onde as chuvas voltaram, porém
marcadas pela irregularidade e, sobretudo, descontinuidade.
Embora muito longe de sinalizar a retomada da normalização agropecuária, a região Nordeste do Estado teve bons resultados, como uma safra recorde de milho, e a região Oeste ampliou a área plantada de soja, graças
ao bom preço do produto e às expectativas de aumento da produção.
Mas, de maneira geral, o flagelo da seca continuou a fazer graves estragos
na economia agrícola do Estado.
A cultura do café conillon na região do Extremo Sul teve acentuada quebra de produção, assim como o café arábica das regiões de Vitória da
Conquista e Chapada Diamantina.
As pastagens, bastante enfraquecidas, provocaram um aumento anormal
na oferta para abate de animais ainda não acabados, o que certamente irá
desequilibrar o mercado de oferta e demanda nos próximos anos.
O leite continuou em queda, em termos de produção, se bem
que um pouco menos acentuada que a de 2012, alcançando
preços recordes. A produção de cacau também continuou sendo
muito afetada, assim como toda atividade agrícola empresarial da
Chapada Diamantina, que sofreu bastante com a drástica redução
da oferta de água disponível para irrigação.
As altas temperaturas decorrentes da seca afetaram, também, a
fruticultura de Juazeiro e de Livramento de Nossa Senhora, trazendo
estresse calórico aos pomares, prejudicando, consequentemente, a
floração, e reduzindo a produção e a qualidade dos frutos. Diversas
outras culturas importantes, em praticamente todas as regiões da
Bahia, foram comprometidas por essa forte estiagem.
Por todos esses fatores desfavoráveis, o PIB agrícola em 2013 teve
uma retração de 3,9% em relação ao ano de 2012, ano que, por sua
vez, já tinha registrado uma queda de 9,2% em relação a 2011. Isto
significa que, lamentavelmente, recuamos ao nível inferior do ano
de 2011, em termos de geração de renda e riqueza da economia
agropecuária baiana. Um empobrecimento geral do nosso meio rural, o que acarretou importantes reflexos nas atividades do comér-

cio, da indústria e dos serviços em todo o Estado.
Apesar das medidas emergenciais tomadas pelos governos estadual e federal,
ainda falta ao Semiárido baiano dispor de um consistente
“PROGRAMA DE ESTADO”,
de médio e longo prazo, que
sinalize uma viabilidade produtiva para a região, concretizada com
políticas públicas adequadas e obras essenciais de infraestrutura,
necessárias à criação de uma verdadeira sustentabilidade sócio-econômica .
Resta resolver, também, definitivamente, um dos principais
problemas que afetam o setor agropecuário - o endividamento dos
produtores. Se antes da seca já era difícil o acesso a novos recursos
para investir na atividade agropecuária da região, agora a situação
se agravou sobremaneira. Novos financiamentos precisam ser
viabilizados com rapidez e, sobretudo, com muito menos burocracia.
Agora que as condições climáticas parecem melhorar, o mercado
sinaliza bons preços, a agropecuária baiana precisa retomar o seu
ritmo de crescimento. Para que isto aconteça faz-se necessário
novos recursos, com urgência, como forma de viabilizar a
recuperação do Estado.
Durante esses anos difíceis, o Sistema FAEB/SENAR/SINDICATOS
procurou acelerar os seus programas em todas as regiões,
especialmente no semiárido, como forma de preparar os produtores,
levando conhecimento e tecnologia, não só ajudando-os a enfrentar
os grandes desafios de competitividade da agropecuária moderna,
como também contribuindo, principalmente, para que o semiárido,
especificamente, possa ser uma região viável, competitiva e próspera.
O conjunto dessas ações do Sistema FAEB/SENAR, o leitor poderá
ver no decorrer deste relatório.
JOÃO MARTINS DA SILVA JUNIOR
Presidente do Sistema Faeb/Senar
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crescimento da economia
baiana em 2013 foi de
3%, enquanto o Brasil
cresceu apenas 2,3%,
evidenciando, assim, que
pelo terceiro ano consecutivo o PIB do
estado cresceu acima do nacional.
O PIB agropecuário foi destaque
na economia brasileira em 2013,
crescendo 7%, enquanto os setores
industriais e serviços cresceram 1,3%
e 2%, respectivamente. Na Bahia, a
agropecuária, segundo informações
da Superintendência de Estudos
Econômicos e Sociais da Bahia - SEI,
teve retração de 3,9%. Fato gerado
pelos impactos da seca, dos veranicos
e das pragas que atingiram algumas
regiões do estado - a exemplo da lagarta
Helicoverpa Armígera, que afetou
principalmente a produção de algodão
e soja na região Oeste.
Mesmo em um cenário adverso, a
pecuária de corte, o algodão e a soja
mantiveram as maiores participações na
composição do Valor Bruto da Produção
Agropecuária do estado, como pode ser
observado no (Gráfico 1). Neste mesmo
Gráfico, nota-se a representação de
outras importantes culturas no VBP do
estado:

GRÁFICO 1. BAHIA - VALOR BRUTO DA
PRODUÇÃO AGRÍCOLA - 2013
Fonte: IBGE ,Sindileite,
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Em se tratando do crescimento da
produção frente ao ano de 2012, de acordo
com o Levantamento Sistemático da
Produção Agrícola – LSPA/IBGE (Quadro
1), o destaque positivo da agricultura
baiana ficou por conta do feijão que teve
um crescimento bastante significativo de
132,5%, e dos seguintes produtos:
• Limão: 115%;
• Sisal: 79,9%;
• Batata-inglesa: 53%;
• Sorgo: 48%;
• Café: 14,5%;
• Tomate: 14%;
• Milho: 12,3%.
No entanto, com os efeitos das

intempéries climáticas e de algumas
pragas, a safra de grãos foi estimada
em 6,1 milhões de toneladas, estimando
retração de 6% em relação à safra anterior.
A soja, por exemplo, teve redução de 13,9%.
Houve também redução na produção das
seguintes lavouras: algodão (- 26,4%),
mamona (-52,6%), cebola (-48,1%), arroz
(-34,5%), mandioca (-5,5%) e cacau
(-0,8%).

VBP

PRODUÇÃO

Cacau

1º

1º

Coco-da-baía

1º

1º

Mamão

1º

1º

Mamona

1º

1º

Manga

1º

1º

Sisal

1º

1º

Algodão

2º

2º

Banana

2º

2º

Quantidade Produzida (ton.)

Borracha

2º

2º

QUADRO 1 - PRODUÇÃO AGRÍCOLA DA BAHIA / COMPARATIVO 2012 - 2013
CULTURAS

Quantidade Produzida (ton.)

CULTURAS

QUADRO 2. RANKING DOS PRODUTOS
AGRÍCOLAS BAHIA/BRASIL
PRODUTO

2012

2013

%

2012

2013

%

Cebola

2º

2º

6.894.350

6.753.539

-2,0%

Cacau

159.432

158.109

-0,8%

Laranja

2º

2º

Soja

3.212.789

2.765.533

-13,9%

Sisal

79.578

143.122

79,9%

12,3%

119.261

115,1%

4º

2.114.626

55.433

4º

1.882.938

Limão

Café

Milho
Mandioca

2.200.806

2.080.240

-5,5%

Cebola

217.352

112.858

-48,1%

Mandioca

4º

3º

Banana

1.083.346

1.113.304

2,8%

Abacaxi*

117.090

104.841

-10,5%

Uva

4º

6º

Laranja

1.036.841

994.841

-4,1%

Uva

62.292

52.808

-15,2%

Fumo

5º

5º

Borracha

47.340

47.475

0,3%

Alho

5º

5º

Abacaxi

6º

6º

Batata-inglesa

6º

6º

Cana-de-açúcar

Algodão
herbáceo

1.256.090

924.981

-26,4%

Sorgo

31.981

47.369

48,1%

Mamão

683.474

718.726

5,2%

Melão

34.719

33.431

-3,7%

Coco-da-baía*

553.759

566.214

2,2%

Palmito

26.715

26.287

-1,6%

Manga

422.763

441.985

4,5%

Arroz

24.455

16.027

-34,5%

Feijão

6º

7º

Maracujá

320.945

355.020

10,6%

Tangerina

14.143

11.056

-21,8%

Soja

6º

6º

Feijão

106.653

248.010

132,5%

Goiaba

8.277

9.677

16,9%

Tomate

6º

5º

Batata-inglesa

159.510

244.170

53,1%

20.329

9.645

-52,6%

Melancia

260.120

211.748

-18,6%

Cana-de-açúcar

9º

9º

Tomate

179.707

204.792

14,0%

Milho

9º

9º

Dendê

204.353

203.979

-0,2%

Mamona

*Unidade em mil frutos;
FONTE: LSPA - IBGE

FONTE: IBGE – PAM/2012.
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A produção de soja, bem como a produção de
laranja e coco-da-baía, apresentou redução
mesmo com aumento da área colhida.
O milho também enfrentou os problemas da
seca e das pragas, porém, os danos foram
minimizados em virtude desta cultura ser
relativamente mais preparada ao ataque
de lagartas. No algodão, além dos ataques
severos da Helicoverpa, houve também
uma forte pressão do bicudo (Anthonomus
grandis) – uma espécie de besouro que perfura
o botão floral e a maçã dos algodoeiros.
Mesmo com a redução da área em quase 14%
na região da Chapada Diamantina, devido à
seca, a produção de batata-inglesa aumentou

53%. Já a cultura da banana, na região de Bom
Jesus da Lapa, apresentou um incremento de
6% da área plantada.
A incidência do mosaico - doença do
mamoeiro de ocorrência generalizada nas
regiões produtoras do Brasil - erradicou
diversas plantas no Extremo Sul do Estado,
apesar disso, a Bahia registrou um aumento
de 5,2% na produção do mamão.
Situação semelhante foi observada na cultura
da manga que reduziu sua área em 9,6%,
na região de Livramento de Nossa Senhora,
devido à falta de chuvas e à restrição de
água para irrigação, principalmente no
primeiro semestre de 2013, ocasionando

a morte de diversas plantas pelo segundo
ano consecutivo. No entanto, esta cultura
apresentou crescimento de produção de
4,5% no Estado.
Em relação à produção pecuária de grande
porte, segundo dados da Agência Estadual
de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB),
entre maio de 2012 e maio de 2013, o
rebanho baiano sofreu uma redução de
3,6%, causada pelos efeitos da seca. Mesmo
com os grandes impactos da seca, entre
os 20 municípios que detêm os maiores
rebanhos do Estado, somente oito tiveram
redução de rebanho em 2013, sendo eles:
Itanhém, Wanderley, Vitória da Conquista,
Medeiros Neto, Angical, Brejolândia, Coribe
e Ipirá (Quadro 3).
Com relação aos caprinos e ovinos a
redução do rebanho foi de 31,46% e 22,56%,
respectivamente.
Em 2013 a agropecuária baiana mostrou
sua capacidade de recuperação, após uma
severa seca, com a adoção de boas práticas
de manejo agrícola e pecuário mostrou
a sustentabilidade do agronegócio em
época adversa, mantendo-se nas primeiras
posições no ranking nacional, conforme
(Quadro 2).

QUADRO 3. BAHIA: EFETIVO BOVINO DOS 20 PRINCIPAIS MUNICÍPIOS.

Ranking

MUNICÍPIO

EFETIVO ANIMAL
2012

2013

%

Ranking

MUNICÍPIO

EFETIVO ANIMAL
2012

2013

%

1º

Itamaraju

171.684

177.935

3,64

13º

Muquém de São Francisco

101.069

110.870

9,70

2º

Guaratinga

149.942

169.956

13,35

14º

Angical

117.218

105.000

-10,42

3º

Itanhém

164.105

163.013

-0,67

15º

Brejolândia

105.039

104.947

-0,09

4º

Itapetinga

139.906

154.252

10,25

16º

Riachão das Neves

96.654

104.787

8,41

5º

Itarantim

140.940

148.688

5,50

17º

Ibicuí

90.815

104.240

14,78

6º

Wanderley

149.740

136.050

-9,14

18º

Coribe

99.705

97.800

-1,91

7º

Itambé

125.555

135.816

8,17

19º

Ipirá

113.129

96.813

-14,42

8º

Vitória da Conquista

134.966

129.310

-4,19

20º

Santa Maria da Vitória

85.366

92.476

8,33

9º

Correntina

117.735

129.121

9,67

TOTAL

2.460.238

2.525.651

2,66

10º

Macarani

115.227

125.560

8,97

BAHIA

11.563.410

11.142.242

-3,64

11º

Medeiros Neto

128.080

125.098

-2,33

Fonte: LSPA/IBGE 2013.
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FAEB

AÇÕES FAEB

Ações da

FAEB

E

m 2013, a Faeb seguiu firme em seu papel de
defender os interesses e direitos dos produtores
do estado da Bahia. As ações foram diversificadas,
desde questões ligadas à plantação de eucalipto
no município de Porto Seguro, até o apoio
incondicional aos produtores que sofreram com invasões
indígenas no ano passado. Acompanhe algumas ações
realizadas pela Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado da Bahia, em 2013, em prol do produtor rural baiano.

20

Faeb garante aos produtores de Porto Seguro
direito de cultivo de Eucalipto e Pinheiro
A Faeb foi acionada por produtores rurais de Porto Seguro para
intervir no processo de implementação da Lei Municipal n° 786, de 30
de setembro de 2008, proibitiva do plantio eucalipto, que apresentava
irregularidades no seu texto. Cumprindo com o seu papel de defender
os interesses do produtor rural baiano, por intermédio de sua assessoria
jurídica, a instituição propôs uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADIN), respaldada nas normas descritas no Código Florestal. A lei
consistia na proibição do plantio de pinheiro e eucalipto nas Áreas
de Preservação Permanente e Reserva Legal, porém, com base no
Código Florestal, essa atividade não era considerada ilegal, desde que
se efetuasse o manejo sustentável.
Após intervenção jurídica da Faeb, foi publicada no Diário Oficial
Municipal, a nova Lei Municipal n° 1.028/2012, que alterou
exatamente os dispositivos questionados pela Faeb. Foram
corrigidas irregularidades do antigo texto, no que se refere à
competência municipal. Principal matéria-prima do processo de
produção de celulose, o cultivo e comercialização de eucalipto é a
única fonte de renda para muitos produtores da região. A adoção
de uma lei reformulada devolveu aos produtores de eucalipto o
direito de dar continuidade ao plantio e replantio das espécies
em questão, de forma sustentável, sem oferecer prejuízos ao
meio ambiente.

Diretoria da FAEB se reúne com Ministro
da Agricultura para discutir questões
cacaueiras

Faeb apoia cacauicultores baianos
contra a importação de cacau
Os produtores de cacau residentes em Salvador se
reuniram na sede do Sistema Faeb/Senar, em março deste
ano, com objetivo de chamar a atenção das autoridades
para reavaliar a real necessidade da importação do produto
no país.
No encontro com cacauicultores, João Martins pontuou a
importância de acionar o poder público para que reavaliem
as políticas de importação do cacau e assim provocar as
reais mudanças. A importação, mesmo sendo legal através
do sistema Drawback, achata os preços internos, visto que
os importadores têm dois anos para exportar esse mesmo
produto, o que está superabastecendo o mercado. “O
governo federal precisa mexer nesse prazo. Precisamos de
uma medida do governo federal para conter os impactos
para o produtor brasileiro”, ponderou Henrique Almeida,
produtor de cacau.
O vice-presidente de desenvolvimento agropecuário da
Faeb, Guilherme Moura, acrescentou ainda que “fazse necessário políticas bem definidas para que
seja restabelecido o mercado do cacau. É
necessário reavaliar essa importação, pois o
cacau ainda tem forte peso na economia
da região cacaueira da Bahia. E se os
preços continuarem nos níveis atuais
entraremos em um colapso sem
precedentes”, finalizou.

Os diretores da FAEB, José Mendes Filho e Guilherme
Moura, acompanhados por Helinton Rocha, diretor geral
da Ceplac, se reuniram com o Ministro da Agricultura,
Mendes Ribeiro Filho, na sede do Ministério, em Brasília.
O encontro foi reflexo da manifestação realizada por
produtores de cacau baianos, em frente ao Porto de
Ilhéus, no dia 5 de Março, que reuniu centenas de pessoas
e ganhou destaque em todo o país.
Na audiência, foram apresentadas as principais
reivindicações dos cacauicultores do Estado. As
propostas resultaram de uma reunião técnica realizada
na semana anterior ao encontro com Mendes Filho, que
contou com a presença de técnicos e do Secretário
Executivo do Ministério, José Carlos Vaz; representantes
do Governo do Estado; produtores de cacau, tanto da
agricultura familiar quanto da agricultura tradicional.
Para o vice-presidente da Faeb, José Mendes Filho, o
objetivo desse encontro, que era de reforçar as propostas
estabelecidas na reunião técnica, solicitando apoio,
agilidade e compromisso do Ministro foi alcançado com
êxito. “A audiência com o ministro foi altamente positiva
e culminou com o próprio ministro propondo a ida dele
para visitar a região cacaueira da Bahia. A expectativas
são as melhores possíveis e o setor produtivo está muito
otimista no encaminhamento desses pleitos”, explicou
José Mendes.
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Presidente do Conselho Nacional do Sebrae
visita sede do Sistema Faeb/Senar
No mês de maio, a Faeb recebeu, em sua
sede, a visita do presidente do Conselho
Deliberativo Nacional do Sebrae (CDN),
Roberto Simões, acompanhado de seu
assessor, Evandro Nascimento e de Mirela
Malvestiti, representante do Sebrae
Nacional no Conselho de entidade na
Bahia. No encontro estiveram presentes
o presidente da Faeb, João Martins,
o
vice-presidente
da
instituição,
José
Mendes,
o
vice-presidente
Administrativo-Financeiro, Edson Diogo,
o superintendente do Senar Bahia,
Geraldo Machado, além dos Gerentes e
Assessores das entidades.
O presidente da Faeb e também
presidente do Conselho Deliberativo
Estadual do Sebrae Bahia, João Martins,
destacou que a visita de Roberto Simões
foi importante porque houve uma troca
de informações, evolução no alinhamento
das diretrizes e busca de alternativas

sustentáveis para os empreendimentos
rurais baianos. “O Sebrae se apresenta
como o grande parceiro dessa mudança.
Precisamos oferecer capacitação de
qualidade aos nordestinos, promovendo
uma
transformação
estrutural
socioeconômica”, destacou.
Martins apresentou também, o trabalho
do Sistema Faeb/Senar e falou sobre os
efeitos da seca na Bahia, enfatizando
o apoio que as entidades vêm dando
aos produtores rurais do semiárido no
período de longa estiagem e de perdas
irreparáveis para o setor agropecuário
do Estado. O superintendente Geraldo
Machado expôs os programas e ações
do Senar, ressaltando a importância da
ascendência da agropecuária para a
Bahia, que, em 2011, teve um crescimento
de 9,8% no PIB do Estado, mas, por conta
do impacto devastador provocado pelos
efeitos da seca, sofreu uma queda de

9% em 2012. “Mesmo com esse quadro
lamentável, ressaltamos que a redução não
foi ainda maior por causa da diversidade
do clima, de culturas e da pecuária baiana,
que conta com três biomas diferentes”,
explicou.
Durante a reunião do Conselho do
Sebrae Bahia, o presidente do CDN
assinou junto com o presidente da
Faeb, o Convênio de Cooperação
Geral entre o Sistema Faeb/Senar e o
Sebrae. O documento visa aperfeiçoar
processos que envolvem tecnologia
do empreendimento rural, fomentar a
cultura empreendedora, contribuir para
a profissionalização do produtor rural e
promover a integração entre as cadeias
produtivas. Roberto Simões também
exerce o cargo de vice-presidente da
CNA e de presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária de Minas Gerais.

Reunião de diretoria em Porto Seguro
A primeira reunião da diretoria da Faeb aconteceu no dia
05 de abril de 2013, no município baiano de Porto Seguro.
Além da aprovação da ata anterior, de dezembro de 2012, a
reunião discutiu a proposta de instalação do novo Centro de
Treinamento Rural do Extremo Sul e promover a apresentação
das novas ações do Senar Bahia. “O ano de 2013 iniciou pautado
na proposta de reorganizar o trabalho do Senar. O Sistema
adotou nesse ano o conceito de trabalhar a propriedade rural
e todos os componentes ali inseridos. A capacitação assume
o papel de dar sustentabilidade e promover a viabilidade
econômica da propriedade, para, dessa maneira, manter o
produtor rural no campo, produzindo e com qualidade de
vida”, ressaltou o presidente da Faeb, João Martins.
Estiveram presentes no encontro: o presidente da Faeb, João
Martins; o vice-presidente da instituição, José Mendes; os vicepresidentes de Desenvolvimento Agropecuário, Guilherme
Moura e Humberto Miranda; os vice-presidentes Administrativos
e Financeiros, Edson Diogo e Eliane Meneses; os diretores
efetivos da entidade José Caetano Ricci, Henrique Brugni,
Mário César Magalhães, João Gomes e Guilherme Galvão; os
presidentes sindicais da região Waldenir Pinto de Belmonte,
Delson Gabriel e Edvaldo Oliveira de Caravelas, Marta Leal

de Itapebi, Whindson Moreira de Itanhém, Aloísio Barbosa de
Ibirapuã, Everaldo Santos de Itamaraju, Celso Cipitelli de Porto
Seguro, Rogério Moraes de Prado, Pedro Leite de Mucuri e
Romeu Gazinelli de Itanhém.
Também marcaram presença na reunião, o superintendente do
Senar Bahia, Geraldo Machado; o gerente técnico, Rui Dias; o
gerente de programas, Francisco Benjamin e a coordenadora
de supervisão de cursos, Daniela Lago.

Visita Técnica em Eunápolis
A diretoria da Faeb também visitou
plantações de eucalipto, em Eunápolis,
de propriedade do conselheiro da Aspex
– Associação dos Produtores de Eucalipto
do Extremo Sul, Erton Sanches. Durante o
encontro, foi apresentada a forma como
acontece o manejo florestal - utilização
racional e ambientalmente adequada dos
recursos da floresta.
Estiveram presentes na visita, toda a
diretoria da Faeb e os membros da
Aspex, o presidente da Aspex, Gleyson
Araújo; o vice-presidente, Albert Franco
Sartório, os diretores e conselheiros da
entidade, Leandro Mosello Lima, Armando
Rodrigues Gomes, Erton Sanches e
Flamarion Mattos.
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lançamento do
PAP 2013/2014
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O lançamento do Plano Agrícola e
Pecuário (PAP) 2013/2014 foi realizado no
mês de junho, em cerimônia no Palácio do
Planalto. Estiveram presentes a presidente
da República Dilma Rousseff; a ministra
da Casa Civil Gleisi Hoffmann; presidentes
de federações estaduais de Agricultura e
Pecuária e mais de 500 representantes de
sindicatos rurais de todas as regiões do
país.

A

delegação da Bahia, que
também esteve presente
na
cerimônia,
contou
com as participações do
vice-presidente da Faeb,
José Mendes Filho; do vice-presidente
Administrativo e Financeiro, Edson
Diogo; dos 1º e 2º. vice-presidentes
de
Desenvolvimento
Agropecuário,
Guilherme Moura e Humberto Miranda
e dos presidentes de Sindicatos dos
municípios de Jacobina, Ipirá, Seabra,
Feira de Santana, Nazaré, Irecê, Itaberaba,
Araci, Jequié, Serrinha, Itagibá, Itaquara,
Santo Amaro, Miguel Calmon, Nova
Ibiá, Camacã, Miguel Calmon, Mutuípe e
Senhor do Bonfim.

O vice-presidente da Faeb, José Mendes
Filho, declarou que a aprovação do Plano
Agrícola foi importante para o agricultor
em alguns aspectos, como por exemplo,
o aumento do volume de recursos para
subvenção ao prêmio do seguro rural de
R$ 400 milhões para R$ 700 milhões; o
valor de R$ 13,2 bilhões, aprovados para o
PRONAP – Programa Nacional de Apoio ao
Médio Produtor Rural, que anteriormente
era de R$ 11,15 bilhões e a redução na taxa
de juros para os programas de aquisição
de máquinas agrícolas, equipamentos de
irrigação e estruturas de armazenagem,
que atualmente está em 5,%, podendo
chegar, em alguns casos, a 3,5%.
O vice-presidente administrativo e

financeiro da Faeb, Edson Diogo,
considerou que o PAP atendeu às
expectativas propostas pela CNA.
“O ponto mais relevante do evento
foi quando a presidente Kátia Abreu
explanou os temas de interesse do
produtor rural. Além disso, o foco dado
pela presidente Dilma, dando esperanças
para que o médio e o pequeno
produtor rural - que vinham sendo, de
certa forma, excluídos em termos de
atendimento pelas áreas promotoras
do desenvolvimento agropecuário tivessem acesso ao crédito e um melhor
atendimento na assistência técnica
rural”, afirmou Diogo.
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Logo após o lançamento do PAP, a Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR) reuniram no Espaço Unique, mais de 500 líderes
rurais de todo o País para o Encontro Nacional de Dirigentes
Sindicais. O evento teve como objetivo aproximar as lideranças do
Sistema CNA/SENAR e mostrar os projetos e ações desenvolvidos
em benefício do setor agropecuário.
A presidente da CNA, senadora Kátia Abreu, destacou a importância
do encontro e da presença dos presidentes e diretores dos sindicatos
rurais, que passaram o dia na capital federal. “É muito importante
a presença de vocês aqui para fortalecer a relação do Sistema
CNA com os sindicatos rurais, que são os que mais conhecem as
necessidades do campo”, destacou a senadora.
A programação contou com diversas palestras. Além da senadora,
os produtores assistiram a uma aula motivacional de Omar
Hennemann, conselheiro da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Tocantins (FAPT), e a apresentações do secretário
executivo do SENAR, Daniel Carrara, sobre assistência técnica e
extensão rural e do ex-ministro e consultor da CNA, Roberto Brant,
sobre a questão da desindustrialização no Brasil.
Acompanhados pelo vice-presidente da Faeb, José Mendes FIlho;
por Edson Diogo Moniz, vice-presidente administrativo financeiro e
os vice-presidentes de desenvolvimento agropecuário da entidade,
Guilherme Moura e Humberto Miranda, cerca de 20 presidentes

de sindicatos estiveram presentes pela primeira vez no Encontro
de Dirigentes Sindicais. Os presidentes de Sindicatos elogiaram a
iniciativa. “Foi uma oportunidade para ver como a CNA defende os
interesses do produtor rural”, enfatizou Ivo Alberto, presidente do
Sindicato Rural de Senhor do Bonfim.

Faeb realiza treinamento de ITR
A Federação da Agricultura e Pecuária
da Bahia (Faeb) realizou em agosto o
treinamento para a declaração do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
O curso foi ministrado pelo assessor técnico
da Faeb, Jerenaldo Texeira, e contou com
cerca de 20 participantes, mobilizadores dos
sindicatos rurais. A declaração do ITR é anual
e obrigatória para pessoas físicas e jurídicas
que sejam proprietárias de imóveis rurais.
O treinamento de ITR acontece todos os
anos, e é mais um serviço que a Faeb presta
ao produtor de forma gratuita. “Todos os anos
são feitas algumas modificações na forma de
declarar o ITR, então a gente tenta atualizar

as informações para que o nosso pessoal
possa fazer uma declaração bem feita, que
não traga problemas para nosso produtor”,
explica o vice-presidente administrativo e
financeiro da Faeb, Edson Diogo.
Neste ano, o treinamento aconteceu
apenas para pessoas com formação
em contabilidade. Os profissionais que
estiveram presentes nas palestras puderam
aprender o método básico e o avançado de
realizar a declaração ou apenas se reciclar.
Edson Diogo explica que a ideia é treinar
esses profissionais, já que eles são muito
procurados pelos produtores rurais para
fazer a declaração.

Faeb participa de mesa redonda na
sede do jornal Tribuna da Bahia
O presidente da Federação da Agricultura
e Pecuária da Bahia (Faeb), João Martins
da Silva Júnior, foi o convidado escolhido
pelo jornal Tribuna da Bahia para falar
sobre o setor agropecuário na sede da
instituição, em Salvador. Ele e membros
da diretoria da Federação participaram
de uma mesa redonda, seguida de
almoço, para discutir o crescimento da
agricultura na Bahia e no Brasil. Esse foi
o sexto encontro do projeto “Repensar
Brasil, o país que queremos”, que marcou
os 44 anos de uma das mais tradicionais
publicações da Bahia.
“É muito importante a realização desse
tipo de encontro para discutir o Brasil e
as questões ligadas ao desenvolvimento
do nosso país, ainda mais se tratando
do setor agropecuário, que tem grande
relevância para a economia brasileira e
baiana”, ressaltou o presidente da Faeb,
João Martins.
A ideia destes encontros foi debater com
entidades e órgãos de relevância nacional,

Por iniciativa da Faeb,
Fórum Empresarial da
Bahia entrega proposta de
programa estratégico para o
semiárido ao Governador da
Bahia
Por iniciativa da Faeb, o Fórum Empresarial
da Bahia entregou ao governador Jaques
Wagner, um documento assinado pelas
25 entidades que compõem o Fórum,
com uma proposta de construção, pela
primeira vez em nosso estado, de um
programa estratégico para o semiárido,
para torná-lo competitivo e viável, como
única forma de reconstruir a economia
da região.

possíveis soluções para problemas que
atrapalham o desenvolvimento do país.
O diretor da Tribuna, Walter Pinheiro,
ressaltou que as questões escolhidas
para os encontros foram deflagradas pelo
movimento Acorda Brasil, que aconteceu
em junho passado – e teve como foco
central levar para as ruas reclamações
da sociedade brasileira sobre questões
como saúde, educação, segurança
pública, corrupção, entre outros temas.
Outras instituições participaram das
discussões como OAB, USUPORT,
ABM, CREMEB, CDL, ACB, FCDL,
FECOMERCIO e FIEB e os resumos
foram publicados na edição especial de
aniversário do jornal Tribuna da Bahia.
Foram ouvidas também as autoridades,
em suas mais variadas instâncias a
respeito das medidas tomadas em curto,
médio e longo prazo, fazendo assim um
diagnóstico histórico do momento pelo
qual passa a sociedade, na busca do
caminho do desenvolvimento.
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CNA
Card

Em 2013, cartão trouxe
ainda mais benefícios aos
produtores rurais baianos
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A

criação do CNA Card – cartão do
produtor rural, em 2012, foi importante
para facilitar a exportação de carne
bovina em diferentes estados do Brasil.
Com ele, o produtor pode emitir suas
Guias de Trânsito Animal (GTA) pela internet, pelo
celular ou pela máquina de POS (Point of Sale).
Em 2013, o cartão ganhou ainda mais benefícios e
facilidades.
Em setembro, foi realizado o primeiro Workshop
do CNA Card, na sede da CNA, em Brasília e reuniu
representantes dos estados que já aderiram ao cartão:
Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rondônia e Tocantins.
O Vice-Presidente Administrativo-Financeiro da Faeb,
Edson Diogo Moniz, que também é coordenador do
CNA Card na Bahia, exaltou a agilidade e a tecnologia
embutidas no produto e ressaltou que, além disso, o
cartão ainda pode beneficiar o produtor rural com
descontos em unidades comerciais. “Fechamos
parcerias com estabelecimentos comerciais para
oferecer descontos e prazos aos produtores que
possuem o cartão”, conta.

O presidente do Instituto CNA, Moisés Gomes, recebeu
com muito entusiasmo os representantes dos estados
no evento. “Estamos com uma ferramenta maravilhosa
nas mãos dos pecuaristas do nosso Brasil. Acredito
que o comércio internacional vai ganhar uma nova
dimensão”, disse.

FAEB assina Acordo de Cooperação
com a Frutosdias
Ainda em 2013, a Faeb assinou acordo para mais um serviço
para o Clube de Benefícios do CNA Card. Dessa vez a parceria,
de âmbito estadual, é com o Grupo Empresarial Frutosdias, que
possibilitou reduções de valores nas aquisições de veículos 0 km
e serviços exclusivos aos associados do cartão.
A assinatura do acordo de cooperação aconteceu na sede da
Faeb, em Salvador, e contou com a participação do presidente
da entidade, João Martins Junior; do vice-presidente, José
Mendes Filho; do vice-presidente Administrativo e Financeiro e
Coordenador do CNA CARD na Bahia, Edson Diogo Moniz; do
vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário, Guilherme
Moura; do Assessor Jurídico Carlos Bahia; do Superintendente
do Senar, Geraldo Machado e do diretor da Frutosdias, Frutos

Gonzalez Dias Neto.
A Frutosdias e o seu grupo de empresas: Ourense, Locadora
Locapark e Máquina Motos, vão oferecer aos produtores rurais
inscritos no CNA CARD – Cartão do Produtor - descontos
exclusivos na compra de toda a linha de automóveis,
motocicletas, peças, pneus, acessórios e serviços, seguros de
automóvel, pessoal, patrimonial e empresarial e locação de
veículos. Os descontos variam de 10% a 25%, de acordo com
o serviço adquirido. Nas compras de carros o desconto vai até
15%. O benefício vale tanto para aquisição à vista quanto para
parcelamento nos cartões, em até 4 vezes, sem juros, com a
parcela mínima igual ou superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

CNA firma parceria nacional com WALMART
Logo depois, foi a vez da CNA garantir mais benefícios ao cartão, e assinou, em novembro de 2013, a primeira parceria
nacional para oferecer serviços exclusivos aos produtores rurais que utilizam o CNA Card. Os usuários do cartão passaram a
ter descontos na compra de produtos no portal da rede de supermercados Walmart.
O acordo inédito entre a Confederação e o portal do Walmart faz parte do Clube de Benefícios do CNA Card, que proporciona
uma série de atrativos a seus associados. O convênio permite, entre outras vantagens, descontos para produtos disponíveis
no portal do Walmart, além de promoções em datas comemorativas que podem chegar a uma redução ainda maior nos
preços dos produtos adquiridos.
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Faeb apresenta suas
ações em assembleia

N

a
assembleia
geral
extraordinária de final de ano,
os delegados representantes
filiados à Federação da
Agricultura
e
Pecuária
do Estado da Bahia aprovaram, por
unanimidade, a ata anterior, a prestação de
contas do atual exercício e o orçamento de
2014.
João Martins destacou que todos os
esforços serão empreendidos para facilitar
a vida do homem do campo. “Também em
2014, a Faeb vai implantar uma linha direta

gratuita 0800 para que nossas assessorias
possam atender o produtor rural de
maneira rápida, esclarecedora e eficiente
nas questões fundiárias, trabalhistas,
sindicais e outras”, disse.
Martins acrescenta, ainda, a criação de
uma comissão formada por presidentes de
sindicatos, que terá como objetivo principal
a estruturação de um novo modelo
de sindicalismo na Bahia. “É possível
transformar o setor rural de nosso estado,
através de representantes comprometidos,
organizados e fortalecidos”, enfatizou.

PALESTRA
Além de informar as ações e metas
da entidade, as assembleias da Faeb
costumam contar com a presença de
outras personalidades do meio rural que
enriquecem e contribuem com novas
informações do campo. Neste ultimo
evento, o tema da palestra foi a “Economia
do Estado da Bahia”, com o professor da
Universidade Federal da Bahia - UFBA,
Osvaldo Guerra. Ele abordou temas
sobre os cenários internacional, nacional
e a economia baiana; sobre as políticas
macroeconômicas; o PIB no Brasil e na
Bahia; a inflação e os principais projetos
para o agronegócio.

PREMIAÇÃO
No final da assembleia, o Sistema Faeb/Senar
premiou com um smartphone, os presidentes dos
sindicatos rurais mais eficientes na execução dos
programas das entidades em 2013, com base nas
cadeias produtivas de Bovinocultura de Leite, de
Caprinocultura e de Apicultura.
A entidade criou uma comissão julgadora,
composta por três profissionais da equipe técnica.
Foram avaliados os aspectos relacionados à
capacidade de mobilização do sindicato; a atuação
do presidente na execução dos programas; a
proatividade da entidade e o nível de satisfação
dos produtores com o sindicato local.
Os premiados foram:
• Jorge Barreto Brito (Sindicato Rural de
Guaratinga) – Cadeia produtiva da apicultura.
• Eliane Meneses Oliveira (Sindicato Rural de
Eunápolis) – Cadeia produtiva da bovinocultura
de leite.
• Evódio Resedá - (Sindicato Rural de Conceição
do Coité, representado pelo 2º. Delegado, Sr.
Francisco Brandão) – cadeia produtiva da
Caprinocultura.
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m 2013, a Faeb apoiou o produtor
rural baiano que, ao longo do
ano, sofreu com invasões de
supostos índios, principalmente
no sul do e no extremo sul do
estado. Em maio, a Bahia foi representada
pelo presidente da Faeb, João Martins e
por mais de 150 produtores do Sul e do
Extremo Sul na audiência pública sobre
questões indígenas, realizada em Brasília.
A audiência contou com a presença de
mais de 1.700 produtores, trabalhadores
e assentados rurais de todo o Brasil. O
principal objetivo do encontro foi obter
esclarecimentos sobre as demarcações
de terras indígenas conduzidas pela
Fundação Nacional do Índio (Funai).
A então ministra chefe da Casa Civil, Gleisi
Hoffmann, que foi convocada pela Comissão
de Agricultura, ouviu dos parlamentares
o pedido de suspensão dos processos de
demarcações de terras indígenas em todo
o país. Os ruralistas também solicitaram a
retomada da portaria 303, da AdvocaciaGeral da União (AGU), que estende para
todos os processos demarcatórios de terras
indígenas as condicionantes estabelecidas
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do caso Raposa Serra do Sol, de
Roraima. Essa portaria proíbe a ampliação
de áreas indígenas já demarcadas e a venda
ou arrendamento de qualquer parte desses
territórios.
A ministra falou sobre as grandes
demarcações que já haviam ocorrido
nas regiões Norte e Centro-Oeste, mas
reconheceu que ainda havia questões
pontuais a serem resolvidas. Informou que
a Casa Civil pediu ao Ministério da Justiça a
suspensão de estudos da Funai referentes à

demarcação de terras indígenas no Paraná,
devido às divergências entre o estudo
apresentado pela Funai e a Embrapa. Ela
também declarou que os estados da Bahia
e de Mato Grosso seriam incluídos nesses
estudos para embasar a identificação
e a demarcação de terras indígenas.
Outro fato relevante foi o compromisso
firmado pela ministra de incluir outros
órgãos, além da Embrapa, para realizar
esse estudo, a exemplo dos Ministérios de
Desenvolvimento Agrário e da Agricultura.

Pronunciamentos
Dentre os 30 deputados inscritos para se
pronunciar, o vice-presidente da Frente
Parlamentar da Agricultura, Luiz Carlos

Heinze, um dos autores do requerimento
de convocação da ministra, falou que os
conflitos entre indígenas e produtores
rurais aumentaram muito no Brasil nos
últimos anos. Para ele, a demanda comum
do setor rural brasileiro é a necessidade
de mais transparência nos processos de
demarcação de terras indígenas feitos
pela Fundação Nacional do Índio (Funai).
“A entidade tem elaborado processos aos
quais os produtores rurais e os municípios
não têm acesso”, ressaltou.
O deputado federal Geraldo Simões disse
que a Frente Parlamentar, que atua em todo
o país, estava trabalhando para revogar o
relatório enviado pela Funai ao Ministério da
Justiça. “A Funai sempre decide em favor
dos indígenas e o Congresso Nacional tem

condições de agir de uma maneira em que haja o consenso,
através do diálogo e do bom senso, o que não houve no caso
da área destinada aos tupinambás”, afirmou.

Resultados
A ministra se comprometeu a apresentar, até o final do
semestre, uma definição sobre os procedimentos para
demarcação de terras indígenas no Brasil. Pediu, inclusive, que
todos os produtores que tiverem problemas de demarcações
e que possam comprovar a sua legalidade, encaminhassem as
documentações para a análise do Ministério. Declarou que o
governo iria buscar os procedimentos para medir e qualificar
os estudos e processos demarcatórios.
De acordo com ela, o novo processo de demarcação de terra
indígena seria regulamentado ainda este ano. “Estamos
criando sistema de informações em que participam diversos
órgãos do governo para qualificar os estudos solicitados
pela Funai. Já temos mais três Estados com informações
levantadas pela Embrapa, que são Mato Grosso do Sul,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Se as informações
mostrarem divergências, vamos adotar os encaminhamentos
devidos”, informou a ministra.

Faeb beneficia produtores rurais com
reintegração de posse
A Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), diante da
situação enfrentada pelos produtores rurais do Sul e Extremo Sul
do Estado, com a invasão de propriedade rurais durante o ano de
2013, decidiu subsidiar com as ações de reintegração de posse os
pequenos produtores rurais que não tinham condições de arcar
com as despesas processuais.

CNA propõe suspensão
de demarcação de terras
Para reagir ao avanço das invasões de propriedades produtivas
regularmente ocupadas e proteger o setor agropecuário, a
presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), senadora Kátia Abreu, apresentou, em setembro, um
projeto de lei propondo a suspensão de processos demarcatórios
de terras indígenas sobre propriedades invadidas por dois anos
seguintes à sua desocupação.
O projeto propõe ainda que, em caso de reincidência, seja dobrado
o prazo de dois anos de suspensão dos processos, tanto para
simples estudos como nos processos em curso para criação,
homologação, regularização ou ampliação de terras indígenas.
O projeto prevê também a apuração da responsabilidade civil e
administrativa daquele que propicie o descumprimento dessas
vedações, por ação ou omissão.
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m 2013, o Senar Bahia
completou 20 anos de rica
trajetória e excelentes serviços
prestados ao processo de
fortalecimento da agricultura
baiana. Não só cumpriu plenamente a
missão para a qual fora criado, como
sua própria atuação foi estabelecendo
patamares cada vez mais elevados para
a instituição. Ao longo dessas duas
décadas, o Senar desenvolveu expertise
original, sendo pioneiro na criação de
uma metodologia própria de capacitação
direcionada à área rural‚ denominada
“O aprender a fazer, fazendo”, que tem
como princípio o ensino-aprendizagem,
privilegiando as situações reais de
trabalho e a incorporação dos novos
saberes à experiência tácita dos alunos.
Além disso, há, também, a capacitação
de milhares de instrutores nessa
metodologia e a elaboração de cartilhas
e material instrucional apropriado
aos diferentes contextos. Os cursos
de formação inicial e continuada, que
abrangem cerca de 170 diferentes
profissões mais frequentes no meio rural,
têm a especificidade de serem realizados
nas propriedades rurais e ambientes de
produção.
O Senar Bahia também criou inúmeras
iniciativas e programas pioneiros ao
longo dessas duas décadas, alguns
deles adotados nacionalmente, como o
“FEM - Formação de Empreendedores”,
o “Sindicato Forte”, e o mais recente, o
“Viver Bem no Semiárido”, cujo objetivo
é mostrar ao produtor rural do semiárido
baiano que é possível viver com qualidade

de vida naquela região, mesmo durante
a estiagem. Desde sua criação, mais de
700 mil pessoas já foram capacitadas
em nosso Estado para as mais variadas
profissões do campo. Foram cerca de
50 mil cursos, ações sociais e programas
adotados pela instituição.
Esse grande avanço do Senar acompanha
a agricultura baiana que deu um salto
absolutamente extraordinário nos últimos

anos, tanto do ponto de vista qualitativo
como quantitativo, graças à nossa rede
acadêmica e institutos de pesquisa. Em
2011, o PIB da Bahia cresceu 2%, graças
principalmente
ao
impressionante
crescimento da agricultura, que chegou
a 9,7%. Por essas e outras razões,
como a perspectiva muito favorável do
crescimento das vendas internacionais,
empreende-se o esforço no sentido de

20 ANOS
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ampliar mais ainda a capacidade produtiva
agrícola do Brasil, e, consequentemente,
da Bahia.
Vivemos num contexto internacional
e nacional extremamente desafiador
que, se por um lado, nos entusiasma e
confirma os acertos e êxitos de nossas
políticas até aqui, por outro, nos desafia
a repensar nossas estratégias para a
capacitação do setor agropecuário.

As perspectivas de futuro mostram-se
amplamente favoráveis ao Brasil. O país
está no meio de uma corrida internacional
por produtividade e competitividade. As
descobertas científicas e tecnológicas se
aceleram. Daí a razão do Sistema Senar/
CNA/ICNA estar plenamente engajado
numa ampla revisão conceitual, revendo
estrategicamente seu papel futuro no
campo da formação profissional.

Senar Bahia e o
futuro do jovem
Um aspecto relevante a ser considerado,
diz respeito à crescente migração de
jovens para as cidades. É bem verdade
que isso corresponde a um fenômeno
mundial.
As
cidades
concentram
atualmente, em média, quase 80%
das populações. A Bahia ainda é uma
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exceção, pois 35% da sua população ainda
vivem em zonas rurais. Os jovens se sentem
altamente desestimulados a continuar
vivendo no campo, diante das opções
e estímulos que a cidade supostamente
oferece, e isso tem trazido sérios problemas
à agricultura, a exemplo do apagão de mão
de obra, da desestruturação da produção,
da interrupção na sucessão familiar das
propriedades, além de um envelhecimento
crescente da população rural.
Existem municípios onde praticamente toda
a população tem mais de 50 anos e encontrase despreparada do ponto de vista de
conhecimentos. Os jovens migram mais do
que outras faixas etárias. Trabalhar com os
jovens se converteu em absoluta prioridade.
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Nesse sentido, o Senar vem desenvolvendo
algumas iniciativas e atividades, a exemplo
do programa Jovem Aprendiz, cujos cursos,
rateados com as empresas, têm carga horária
expressiva: 800 horas. Seu grande diferencial
é que os jovens aprendem em um contexto
de teoria e prática empresarial. Mostra do
sucesso do programa, é que muitos dentre
eles já são efetivados como trabalhadores
empregados ao término do treinamento.
A segunda iniciativa importante oferecida
aos jovens é o Pronatec, em parceria com
a Secretaria Estadual de Educação, um
programa educacional que ora se inicia
na Bahia. O Pronatec, no âmbito da bolsa
formação estudante trabalhador, é o
despertar da vida profissional, pois são

cursos de formação inicial, com carga
horária mínima de 160 horas, voltados à
área rural, e visam oferecer uma primeira
iniciação profissional aos jovens, na tentativa
de inspirá-los e dar suporte a seus sonhos
e projetos de vida. Em geral, no campo, o
exercício profissional não é realizado com
demarcação clara, as pessoas fazem de
tudo, atuam em multitarefas, de maneira
indiferenciada.
Queremos que o jovem tenha uma formação
mais específica, com melhores possibilidades,
que lhe despertem um sentido de real profi
ssionalização. Esta é uma das variáveis a
serem consideradas na nova tipologia de
formação profissional a ser desenvolvida
pelo Senar. Trata-se de uma questão

absolutamente estratégica e prioritária
para a Bahia, pois, treinar jovens para
empregos de futuro é a única maneira
de desarticular ou pelo menos mitigar
essa bomba migratória que está em
curso, e já com o pavio aceso. Estratégias
que priorizem o espírito inovador, a
criatividade e o empreendedorismo
juvenil serão necessários para capturar o
interesse dos jovens.

Campo e a tecnologia
Estudo recente da Embrapa revela
que a incorporação de tecnologia é o
principal fator que permite o crescimento
da produção, e, consequentemente,
da renda do produtor. Em média, 68%
dos resultados alcançados dependem

diretamente do uso de tecnologias.
Pelo referido estudo, o valor do trabalho
representa aproximadamente 22% e o
fator terra apenas 10%. Esses dados clarifi
cam a importância vital da disseminação
e incorporação de tecnologias como o
principal vetor para assegurar a intensifi
cação do desenvolvimento agropecuário
do Brasil, qualquer que seja o tamanho da
propriedade, inclusive do ponto de vista da
agricultura familiar.
Além disso, foram pesquisadas as
práticas tecnológicas usadas em cada
uma dessas propriedades, e o número de
trabalhadores empregados nos diversos
segmentos da agricultura e da pecuária.
Salta aos olhos o fato que o uso crescente
de tecnologias é o passaporte que
permite a migração de uma classe social
para outra superior, ou seja, garante a

ascensão econômica e social do produtor
rural. Partindo dessa premissa é óbvio
constatar que a tendência inexorável
do campo será caminhar no sentido de
uma maior absorção tecnológica, o que,
naturalmente, implica em sistemas mais
avançados de gestão.
É evidente que a capacitação profissional
dos pequenos e médios produtores,
e, sobretudo, dos jovens, terá que ser
de muito melhor qualidade do que
aquela que é oferecida hoje. O nível
de formação requerido para lidar com
essas tecnologias vai ser cada vez mais
elevado, mais exigente. Principalmente
os jovens terão de ganhar novas
habilidades e ferramentas para fazer
face aos novos cenários e requisitos,
através, por exemplo, de sólidas noções
de tecnologia da informação, de gestão,
de mecânica, de mercado, de práticas
sustentáveis, de cultura de cooperação e
associativismo,entre outros.
Técnicas agropecuárias de ponta, como
as aplicadas na Agricultura de Baixo
Carbono - ABC, na Agricultura de Precisão
- AP, ou na Agroecologia, certamente
serão muito disseminadas no futuro e
demandarão trabalhadores muito mais
qualifi cados, o que implica em parâmetros
mais exigentes de ensino e aprendizado.
O Senar terá assim que investir em
educação profissional em modalidades
compatíveis com as necessidades, de
nível técnico e/ou tecnológico, e com
formatos customizados, para que o
próprio aprendizado já tenha por base a
manipulação direta dessas tecnologias.
Essa configuração já aponta para a
necessidade de serem utilizados Centros
de Treinamentos próprios ou conveniados.
Em comemoração aos vinte anos do
Senar Bahia, a instituição lançou um
selo comemorativo em parceria com os
Correios, que foi utilizado durante todo
o ano nas correspondências da entidade.
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a celebração de duas décadas
de história, o Senar Bahia
mais uma vez se reinventou.
As
organizações
mais
competitivas e modernas da
atualidade aprendem com suas próprias
experiências,
metabolizam
seus
aprendizados e deles retiram valiosas
lições, que lhes permitem evoluir e
galgar novos patamares de eficiência e
efetividade. É o caso do Senar Bahia,
que, ao longo dos últimos anos, vem se
reinventando e adaptando-se às lógicas
da moderna agricultura brasileira,
graças à criação de ferramentas
inovadoras e a um consistente conjunto
de iniciativas pioneiras e exitosas.
Destas experiências é que nasceu o
Pro-Senar, uma nova estratégia de
atuação que vai integrar, unificar e dar
maior coerência e visibilidade a essas
diversas linhas de trabalho.

“Trata-se da criação do conceito de uma
nova estratégia que, a partir de agora, irá
nortear os caminhos da instituição, pautando
nossas ações dentro de uma ampla visão de
programas, que representam o novo padrão
operacional e sinaliza a nova via de parceria e
colaboração com a rede de sindicatos rurais”,
explica o superintendente do Senar Bahia,
Geraldo Machado.
O superintendente ressalta que o ProSenar não representa um abandono dos
outros modelos de trabalho adotados pela
instituição ao longo do tempo, mas “significa
um amadurecimento e um grande avanço em
relação à forma anterior de operar, sem abrir
mão, no entanto, das conquistas recentes,
testadas e validadas do Senar Bahia”. Os
programas já existentes no Senar foram
readaptados e colocados sob uma nova
cobertura conceitual que, a partir de então,
passou a orientá-los de forma ordenada para
melhor desempenho e efetividade.

Pro-Senar e FPR
Dos mais de 170 cursos de Formação
Profissional Rural (FPR), por exemplo,
continua sendo usada a expertise alcançada
nas vertentes trabalhador rural e produtor,
contando com instrutores capacitados,
metodologia e cartilhas. Das ações do
Agetec foram aproveitados os resultados
práticos, o aprendizado em mobilizar a
cadeia produtiva, a experiência da assistência
técnica regular, o monitoramento online dos
índices zootécnicos e agronômicos, bem
como a medição dos resultados econômicos
da propriedade.
Ainda no Pro-Senar, do FEM – Formação
de Empreendedores, manteve-se a noção
de formação contínua e modular para
levar profissionalização ao produtor rural.
Os programas de Promoção Social (PS),
também continuam dando assistência às
famílias dos trabalhadores e produtores
rurais. O que aconteceu foi uma expansão

desses programas para além dos seus limites técnicos.
Quatro eixos de ação foram criados para o exercício
das novas estratégias: profissionalização tecnológica,
gestão rural, produção assistida e promoção social.
Outro grande diferencial do Pro-Senar é a
forte presença da assistência técnica para
acompanhamento e validação das ações do programa,
levando ainda novos conhecimentos tecnológicos aos
produtores rurais da Bahia. “Esse trabalho de assistência
técnica já acontecia em alguns programas do Senar,
como Geraleite e Moderpec, por exemplo. Mas agora
ganha mais corpo e se torna mais presente no campo”,
explica Francisco Benjamin, gerente técnico do Senar.
Vale ressaltar que as ações do Pro-Senar beneficiam
conjuntamente todos os que atuam no processo rural: o
produtor, o trabalhador rural, as famílias, o rebanho e a
propriedade em si. A ideia central é trabalhar de forma
personalizada para cada cadeia produtiva, associada a um
foco permanente na formação e qualificação do produtor
rural, o trabalhador e sua família, conforme ilustração da
página seguinte.
Hoje, o Pro-Senar já abrange as cadeias de apicultura, café,
banana, graviola, cacau, leite, caprinocultura, mandioca e
corte. A meta, no entanto, é abranger a maior quantidade
possível das cadeias produtivas existentes na Bahia.
“Vale ressaltar que o Pro-Senar tem foco na propriedade
rural e oferece itinerário formativo profissional para o
produtor e para o trabalhador rural, de acordo com
suas necessidades, além de atividades de promoção
social voltadas para suas famílias”, acrescenta Humberto
Miranda, Superintendente Adjunto do Senar Bahia.

O Pro-SENAR em números:
N°
N°
N°
N°
N°

de
de
de
de
de

turmas trabalhadas – 17
produtores – 340
trabalhadores - 400
instrutores – 51
assistência técnica – 17

TABELA 12- MUNICÍPIOS COM PROGRAMA PRO-SENAR
IMPLANTADOS NO EXERCÍCIO DE 2013.

PRO SENAR

MUNICÍPIO

N° TURMAS

PRO SENAR Leite

Coaraci

01

PRO SENAR Leite

Iguaí

01

PRO SENAR Leite

Ibicuí

01

PRO SENAR Leite

Nova Canaã

02

PRO SENAR Leite

Guaratinga

02

PRO SENAR Leite

Canavieiras

01

PRO SENAR Leite

Camacã

01

PRO SENAR Leite

Mairi

01

PRO SENAR Leite

Ipirá

01

PRO SENAR Leite

Uibaí

01

PRO SENAR Leite

Rui Barbosa

01

PRO SENAR Caprino

Senhor do Bonfim

01

PRO SENAR Mandioca

Nazaré

01

PRO SENAR Caprino

01

PRO SENAR Cacau

Conceição do Coité
Santo Antônio
de Jesus
Ilhéus

PRO SENAR Graviola

Gandu

01

PRO SENAR Mandioca

02
01

Fonte: GEPRO

Nas 17 turmas do PRO-SENAR iniciadas em 2013, observa-se que 91% dos
340 produtores trabalhados desenvolvem suas atividades produtivas em
propriedades de até 100 hectares.
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Senar Bahia
40 mil pessoas
capacitadas em 2013
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s
ações
de
educação
profissional realizadas pelo
Senar Bahia ultrapassaram
as metas estabelecidas no
Plano Anual de Trabalho e
ampliaram os conhecimentos das pessoas
do meio rural, por meio de uma formação
profissional mais consistente, planejada no
contexto de Programas, a partir de itinerários
formativos traçados para atender ao perfil
profissional requerido pelo mercado de
trabalho em diversas cadeias produtivas.
As demandas são intermediadas pela
parceria com os Sindicatos de Produtores
Rurais, conscientes da sua missão de
propagar resultados de efeito multiplicador

que representem renda e melhoria de vida
para os produtores e trabalhadores rurais
do seu município/região. Analisando o
cenário de cada município, seu potencial
produtivo e o mercado interno e externo, o
Senar Bahia tem ampliado sua atuação e
gerado resultados expressivos.
Em 2013, foram 82 sindicatos atuando
com extensão de base, o que permitiu a
realização de ações diretas em mais de 200
munícipios baianos.
Conforme distribuição dos eventos de FPR
e PS realizados no ano de 2013 (Tabela
1) pode-se verificar a realização de 2.159
eventos, envolvendo 39.982 participantes e
83.111 horas de formação.

TABELA 1 – EVENTOS DE FPR E PS REALIZADOS NO ANO DE 2013.

FPR

DRH

OS

PARTICIPANTES

CARGA HORÁRIA

JANEIRO

30

...

...

637

2.872

FEVEREIRO

90

2

1

1.364

5.135

MARÇO

115

...

2

1.904

6.096

ABRIL

158

1

6

2.743

8.360

MAIO

184

3

40

4.281

9.433

JUNHO

191

27

4.275

8.428

JULHO

182

31

4.074

7.896

AGOSTO

186

14

3.280

6.984

SETEMBRO

230

4

29

5.672

8.304

OUTUBRO

239

3

20

5.149

7.162

NOVEMBRO

301

2

13

5.751

9.912

DEZEMBRO

46

1

5

852

2.529

1952

19

188

39.982

83.111

TOTAL
Fonte: SISGE Senar

3

GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2013

Em 2013, foi
possível perceber
também que,
manteve-se a
tendência de
anos anteriores,
quando é
intensificada
a demanda
no último
quadrimestre.

Fonte: SISGE Senar

Fazendo um comparativo entre os eventos
realizados nos anos anteriores, constata-se um
aumento expressivo nas cargas horárias, o que

GRÁFICO 2 – EVENTOS REALIZADOS
DE 2010 A 2013

Fonte: SISGE Senar

comprova a realização cada vez maior de ações
de qualificação profissional em detrimento aos
antigos cursos de curta duração.

GRÁFICO 3 – CARGA HORÁRIA DE
2010 A 2013

Fonte: SISGE Senar
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No plano anual de trabalho foi prevista a realização de 1.800 ações
de formação profissional rural e 1.952 realizadas. Da promoção social,
foram planejadas 200 atividades e realizadas 188, sendo importante
destacar que a regional privilegia as ações de formação profissional
rural, tendo em vista a necessidade de conhecimento técnico dos
produtores e trabalhadores rurais. Em relação ao Desenvolvimento
de Recursos Humanos foram planejados 6 eventos e realizados 19.
O incremento nos eventos realizados deu-se em função de novas
capacitações formatadas para técnicos de campo que atuam nos
programas. Por fim, em relação aos programas especiais Sindicato
Forte, Geraleite, Moderpec e Capricorte, foram planejadas a execução

de 95 turmas e realizadas 107. Ressalta-se que nessas turmas
contabilizou-se a realização de 6.570 visitas de assistência técnica
com 8 horas de duração cada.
A Tabela 2 descreve os eventos por Linha de Ação e Áreas de
Atividades. De acordo com os dados, houve maior volume de
eventos nas de atividades de Apoio à Produção (36,5%), seguida
da Agricultura (22,9%), depois a Pecuária (18,8%) e Agroindústria
(8,2%). Em relação à promoção social (12%), destaca-se que as
atividades desenvolvidas pelo SENAR Bahia no ano de 2012
contemplaram o caráter educativo, preventivo e complementar às
ações produtivas.

TABELA 2 – EVENTOS POR LINHA DE
AÇÃO E ÁREAS DE ATIVIDADE
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FPR

PS

DRH

Fonte: PAT 2012 / GEAF

LINHA DE AÇÃO

Nº DE EVENTOS

%

PARTICIPANTES

Atividades de Apoio

789

36,5%

13128

Pecuária

495

22,9%

8337

Agricultura

406

18,8%

6685

Agroindústria

177

8,2%

3012

Prestação de Serviços

52

2,4%

886

Aquicultura

29

1,3%

506

Silvicultura

4

0,2%

92

Subtotal

1952

90,40%

32.646

ATIVIDADE

Nº DE EVENTOS

%

PARTICIPANTES

Educação / Despertar

174

8,1%

6874

Inclusão Digital

11

0,5%

131

Cozinheira Agrícola

3

0,1%

50

Subtotal

188

8,70%

7055

EVENTOS

Nº DE EVENTOS

%

PARTICIPANTES

Metodologia de FPR e PS

4

0,2%

86

Metodologia para Técnicos de Campo

3

0,1%

96

Metodologia para Mobilizadores

2

0,1%

25

Dirigentes Sindicais - Sindicato Forte

10

0,5%

74

Subtotal

19

0,90%

281

TOTAL GERAL

2159

100%

39.982

Como demonstrado na Tabela 3, 40,4% das ações de
formação profissional rural estão relacionadas às atividades
de apoio. Essas ações estão concentradas nas ocupações
de trabalhadores na operação e manutenção de tratores na

aplicação de agrotóxicos, ambas representam demandas de
empresas agrossilvipastoris, que procuram cumprir com suas
obrigações trabalhistas ao tempo em que priorizam a saúde e a
segurança dos seus trabalhadores.

TABELA 3 - OCORRÊNCIA DE EVENTOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL POR LINHA DE AÇÃO EXERCÍCIO DE 2013

LINHA DE AÇÃO

Nº DE EVENTOS

%

ATIVIDADES DE APOIO

789

40,4%

Mecanização Agrícola
Administração Rural
Segurança do Trabalhador Rural
Irrigação e Drenagem

609
146
25
9

31,2%
7,5%
1,3%
0,5%

PECUÁRIA

495

25,4%

Pecuária de Grande Porte
Pecuária de Médio Porte
Pecuária de Pequeno Porte

349
41
105

17,9%
2,1%
5,4%

AGRICULTURA

406

20,8%

Grandes Culturas Anuais
Grandes Culturas Perenes/Semiperenes
Fruticultura
Olericultura
Floricultura e Plantas Ornamentais
Produção de Sementes e Mudas
Produção Orgânica

6
143
134
2
4
13
104

0,3%
7,3%
6,9%
0,1%
0,2%
0,7%
5,3%

AGROINDÚSTRIA

177

9,1%

Beneficiamento e Tranformação Primária de
Produtos de Origem Agrossilvipastoris

177

9,1%

ATIVIDADES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

52

2,7%

Construções Rurais

52

2,7%

AQUICULTURA

29

1,5%

Criação de Animais Aquáticos

29

1,5%

SILVICULTURA

4

0,2%

Florestamento e Reflorestamento

4

0,2%

TOTAL GERAL

1952

100,0%
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Os eventos destinados à pecuária estão associados, de forma
direta ou indireta, às ações do Pro-Senar (novo programa do
Senar Bahia). Quanto à agricultura, registrou-se um aumento na
realização dos treinamentos relacionados à área ocupacional do
trabalhador na produção de plantas industriais, principalmente
na ocupação do trabalhador da cultura da mandioca. Também
houve destaque para a ocupação de trabalhadores na

fruticultura, principalmente nas culturas de graviola, maracujá e
abacaxi. O interesse cada vez maior pelo consumo de produtos
orgânicos tem refletido em um aumento de demanda nessa
área. Os dados apresentados na Tabela 4 confirmam o exposto,
trazendo uma listagem com os dez cursos mais executados
no exercício de 2013, que representam 55,1% da demanda da
Formação Profissional Rural.

TABELA 4 – CURSOS MAIS EXECUTADOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL
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Classificação

Ocupação

Eventos

%

1º

Trabalhador na Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas

263

13,5%

2º

Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos

183

9,4%

3º

Trabalhador da Cultura da Mandioca

143

7,3%

4º

Trabalhador na Apicultura

109

5,6%

5º

Trabalhador na Fruticultura Básica

93

4,8%

6º

Trabalhador na Agricultura Orgânica

91

4,7%

7º

Trabalhador na Doma Racional de Equídeos

88

4,5%

8º

Trabalhador na Administração de Empresas Agrossilvipastoris

36

1,8%

9º

Trabalhador na Inseminação Artificial de Bovinos

36

1,8%

10º

Trabalhador na Operação de GPS

33

1,7%

TOTAL

1.075

55,1%

O Senar Bahia estabeleceu como forma prioritária para executar a sua missão
institucional para promover a profissionalização de produtores e trabalhadores rurais
a implementação de programas, que têm como objetivo maior suprir as necessidades
de conhecimento, e da implantação de tecnologias de produção e gerenciamento
nas atividades agropecuárias, tornando as propriedades rurais empreendimentos
sustentáveis socialmente e economicamente.

C

om o aperfeiçoamento das experiências dos anos
anteriores, o ano de 2013, firmou-se como marco de
uma “nova era” na Formação Profissional Rural para
o Senar, onde ações planejadas de transferência do
conhecimento e assistência técnica se completam
para garantir o êxito profissional, econômico e ambiental dos
“homens do campo” e de suas propriedades rurais atendidas
pelos Programas. A execução articulada das ações mensais dos
cursos teóricos e práticos antecedendo a visita da assistência
técnica estabelece um formato sustentável de desenvolvimento
contínuo do produtor.
Os programas atualmente desenvolvidos no Senar-AR/BA são
sempre formatados a partir de uma demanda local de um grupo
de produtores, evidenciada pelo Sindicato de Produtores Rurais
local e ratificada pela Superintendência. A construção e o
planejamento da operacionalização do Programa cumpre a regra
de sempre trabalhar a transferência do conhecimento nos temas
produtivos e gerenciais de uma atividade produtiva comum ao

grupo de produtores selecionados, seguidos de uma assistência
técnica mensal na propriedade de cada produtor participante.
O monitoramento dos dados e os resultados são rigorosamente
acompanhados mensalmente pela equipe de coordenadores do
SENAR, que analisam a qualidade e a eficácia das atividades
abordadas nos cursos e na assistência técnica prestada. Como
feedback ao produtor participante emite-se mensalmente um
extrato com os principais indicadores produtivos e econômicos
da propriedade, apontando avanços e resultados alcançados
em cada propriedade, conforme exemplo abaixo.
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Uma característica importante dos programas
desenvolvidos pelo Senar-AR/BA, é a manutenção
da particularidade e especificidade de cada produtor
e da propriedade atendida, onde são estabelecidos
um planejamento e um plano de ação para atender
tecnicamente aos anseios do produtor. Desta forma,
o SENAR passa a ser, além de uma instituição de
formação, capacitação e assistência técnica, um
veículo real e prático de encaminhamento dos sonhos
de melhoria de qualidade de
vida de cada produtor.

Números dos programas
Cadeia
Cadeia
Cadeia
Cadeia
Cadeia
Cadeia
Cadeia

Produtiva
Produtiva
Produtiva
Produtiva
Produtiva
Produtiva
Produtiva

do Leite: 753 produtores
do Caprinovino: 461 produtores
do Corte: 100 produtores
do Cacau: 20 produtores
da Mandioca: 60 produtores
da Fruticultura: 20 produtores
da Apicultura: 60 produtores

Para avaliar o grau de satisfação dos produtores participantes dos Programas
do Senar-AR/BA, é realizada mensalmente uma pesquisa de satisfação e
monitoramento da qualidade do serviço prestado pelos técnicos e instrutores.
Esta pesquisa é realizada por contato telefônico diretamente com o produtor.
Entre os resultados desta pesquisa, verifica-se o alto grau de satisfação com a
qualidade da visita do técnico à fazenda, com 93% dos produtores dando notas
superiores ou igual a 8, numa escala de 0 a 10. No monitoramento da execução,
observa-se também que 80% das visitas realizadas estão acima de quatro
horas de duração.
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TEMPO DE PERMANÊNCIA NA PROPRIEDADE

DE 2 A 4H
DE 4 A 6H
DE 6 A 8H

Das 1.474 propriedades trabalhadas nos programas, 91% são propriedades com
menos de 100 hectares há de área total, caracterizando o público atendido, na sua
maioria, como pequenos e médios produtores rurais.
A cadeia que se destaca pelo volume de demanda é a da Bovinocultura do
Leite. Desta forma, na avaliação dos trabalhos realizados na aplicação das
metodologias e ferramentas dos programas do Senar Bahia, verifica-se melhoras
significativas no volume da produção de leite e aumento nos indicadores de
produtividade.
O Estado da Bahia, segundo dados oficiais do PPM-IBGE, produziu 1,07 bilhões
de litros de leite em 2012, situando o estado como o 7° maior produtor de leite
do Brasil e com um rebanho de 1,95 milhões de vacas ordenhadas.
Na avaliação dos resultados dos programas do Senar-AR/BA, que trabalham
na cadeia produtiva do leite em comparação com os dados do PMM-IBGE de
2012, foi observado que nas três principais bacias leiteiras do estado, as ações
de formação profissional para os produtores e seus trabalhadores, seguidas
de uma assistência técnica mensal, colocaram os produtores em condições
superiores na produção e rentabilidade frente aos produtores não trabalhados.
Na avaliação dos resultados diretos, foram condensados os produtores dos
programas da região do extremo sul - denominada microrregião de Porto
Seguro, os produtores da região de Itapetinga – denominada microrregião
de Itapetinga e a região do semiárido de Miguel Calmon – denominada micro
região de Jacobina, para serem comparados com os dados apresentados pelo
PPM-IBGE 2012 destas microrregiões.
GRÁFICO - PRODUÇÃO MÉDIA DE LITROS DE
LEITE POR FAZENDA
PRODUÇÃO MÉDIA DIÁRIA/PROPRIEDADE - IBGE 2012

JACOBINA
ITAPETINGA
PORTO SEGURO

GRÁFICO - PRODUÇÃO MÉDIA POR VACA / ANO
PRODUTIVIDADE VACA/ANO - IBGE 2012
MÉDIA GERAL DE PRODUTIVIDADE VACA/ANO - SENAR 2013
25% SUP. PRODUTIVIDADE VACA/ANO - SENAR 2013

JACOBINA
ITAPETINGA
PORTO SEGURO

No que se refere à produção de leite por vaca ano, observase que o leite produzido pelos produtores trabalhados nos
programas chega a ser oito vezes maior que produtores que
não acompanham os programas, nas microrregiões de Porto
Seguro, Itapetinga e Jacobina respectivamente. Quando se faz a
avaliação utilizando os 25% melhores produtores de cada região
a diferença pode chegar a até 10,5 vezes maior que produtores
que não acompanham os programas, na mesma sequência das
microrregiões citadas.
Quando avaliamos as produções médias por fazenda nestas
três microrregiões, observamos que o incremento trazido
pelos programas do Senar é 43%, 392% e 550% superior às
médias relatados pelos produtores do PPM-IBGE 2012 para as
microrregiões de Porto Seguro, Itapetinga e Jacobina. O destaque
entre os resultados apresentados está o grande diferencial
encontrado para a região semiárida de Jacobina, mostrando que
ações articuladas de formação profissional em conjunto com a
assistência técnica geram a aplicação de tecnologias de produção
compatíveis com os desafios do semiárido e, consequentemente,
geram maior produção, renda e rentabilidade aos produtores.
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Outro resultado que demonstra o avanço
dos produtores dos programas é a
produção de leite por hectare/ano nas
fazendas, pois este indicador expressa a
eficiência produtiva com reflexos diretos
nos resultados econômicos da atividade.
Nos grupos trabalhados no extremo
sul do estado – micro-região de Porto
Seguro, tem-se uma produção média de
3.000 litros de leite por hectare, o que
se considera um bom resultado. Já nos
grupos das microrregiões de Itapetinga
e Jacobina tem-se 2.800 e 2.250 litros,
que pelas condições da longa estiagem
de chuva registrada em 2013 podem-se
considerar resultados excelentes.
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GRÁFICO - MÉDIA DE LITROS
DE LEITE / ANO
MÉDIA GERAL LEITE HA / ANO

JACOBINA
ITAPETINGA
PORTO SEGURO

As turmas em andamento do Programa FEM estão sendo concluídas, para
completarem os módulos previstos. As demandas por novas turmas estão sendo
direcionadas para o formato do Pro-Senar. Até o final do 3° quadrimestre de 2013,
funcionaram 13 turmas, com uma média de 18 participantes cada. Os resultados da
execução das turmas são bons, com um nível de presença muito satisfatório, acima
de 80%, e um nível de evasão abaixo de 5%.

FEM
FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES

FEM
FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES

O Programa Geraleite continuou evoluindo em 2013 na promoção da integração dos elos
da cadeia produtiva. Apesar da grande dificuldade dos laticínios e produtores por causa
do período de seca extrema, o programa conseguiu manter o interesse e as principais
ações de produção. O programa trabalhou com 262 produtores cadastrados, divididos em
16 grupos.
Na avaliação dos indicadores técnicos, o percentual de vacas em lactação esta diretamente
ligado ao indicador persistência de lactação que, consequentemente, está relacionado ao
grau de sangue dos animais em ordenha, desta forma, existe uma indicação técnica que
se deve avançar na melhoria genética do rebanho, incrementando algum grau de sangue
europeu para assegurar a melhoria do indicador em 2014.

VACAS EM LACTAÇÃO
2012
2013
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PRODUÇÃO MÉDIA
MENSAL DE LEITE
POR PRODUTOR
2012
2013

REBANHO ASSISTIDO
PELO PROGRAMA
2012
2013
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O Programa Moderpec trabalha
com os produtores da cadeia
da carne bovina de forma
articulada com a EMBRAPA
- Gado de corte, em Campo
Grande – MS, disponibilizando o
conhecimento e promovendo a
aplicação de diversas inovações
tecnológicas a produtores e
propriedades
atendidas.
O
Moderpec finalizou o ano de
2013 com três grupos de 15
produtores cada.

O Programa Capricorte trabalha com os
pequenos produtores de caprinos e ovinos
nas regiões mais tradicionais e secas do
Estado da Bahia. Desta forma, a implantação
e implementação de uma nova metodologia
de trabalho e gestão da produção são
desafios rigorosos que exigem uma grande
atenção na execução das ações e constante
aperfeiçoamento do método de trabalho. O
Capricorte finalizou o ano de 2013 com 13
grupos de 20 produtores cada.
Na
caprinovinocultura,
observamos
o
desenvolvimento do peso vivo ao abate, que
ficou na média de 27,95 kg por animal, abaixo
do peso médio registrado em 2012; porém,
pode-se considerar um excelente resultado,
pela grande seca que se estabeleceu em 2013.

O Programa Negócio Certo Rural
trabalhou com 31 turmas em
2013, atendendo a formação dos
produtores ligados aos programas
produtivos do Senar-AR/BA. Desta
forma, foram trabalhados 837
produtores de 466 propriedades
rurais.

GRÁFICO – PESO VIVO(KG)
DE ANIMAIS VENDIDOS
PARA O ABATE

APRESENTAÇÃO:
Criado pelo Governo Federal, LEI Nº 12.513, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011,
o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
tem o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica. O Senar Nacional aderiu ao Pronatec em 2011 e o Senar Bahia
iniciou as suas atividades como ofertante do Pronatec em Fevereiro de 2012.

OBJETIVOS DO PROGRAMA
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Ampliar a oferta de cursos de educação
profissional e tecnológica;
Ampliar e diversificar a oferta de
educação profissional e tecnológica
gratuita no país;
Integrar programas, projetos e ações
de formação profissional e tecnológica;
Democratizar as formas de acesso à
educação profissional e tecnológica
para públicos diversos.
Expandir, interiorizar e democratizar
a oferta de cursos de educação
profissional técnica de nível médio e de
cursos de formação inicial e continuada
ou qualificação profissional presencial
e a distância;
Construir, reformar e ampliar as escolas
que ofertam educação profissional e
tecnológica nas redes estaduais;
Aumentar
as
oportunidades
educacionais aos trabalhadores por
meio de cursos de formação inicial e
continuada ou qualificação profissional;
Aumentar a quantidade de recursos
pedagógicos para apoiar a oferta de
educação profissional e tecnológica;
Melhorar a qualidade do ensino médio.

AÇÕES REALIZADAS – PRONATEC:
EXECUÇÃO PRONATEC EM 2013
Para 2013, foram pactuadas 48 (quarenta e oito) turmas, sendo: 13 (treze)
em parceria com o Ministério da Justiça, 22 (vinte e duas) em parceria com a
Secretaria Estadual de Educação Profissional e 13 (treze) em parceria com o
Ministério do Desenvolvimento Social.
Quarenta e seis turmas foram concluídas.

27
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MUNICÍPIOS

15
46 569
SINDICATOS

TURMAS CONCLUÍDAS

ALUNOS
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MUNICÍPIOS E SINDICATOS PARCEIROS
Em 2013, o Pronatec atendeu a 27 municípios e 15 Sindicatos.
MUNICÍPIO

SINDICATO

DEMANDANTE

ESPLANADA

-

MJ

ITABUNA

-

JEQUIÉ

-

JUAZEIRO

-

PAULO AFONSO

-

CURSOS MAIS EXECUTADOS

SALVADOR/LAFAIETE COUTINHO -
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O curso mais demandado foi o de Horticultor Orgânico e
Bovinocultor de Leite, seguido de e Auxiliar Administrativo e
Produtor de Mandioca.

SIMÕES FILHO

-

TEIXEIRA DE FREITAS

-

VITÓRIA DA CONQUISTA

-

CAMAMU

CAMAMU

SEC

CIPÓ

CIPÓ

SEC

CONCEIÇÃO DO COITÉ

CONCEIÇÃO DO COITÉ

SEC

EUNAPÓLIS

EUNAPÓLIS

MDS

FIRMINO ALVES

FIRMINO ALVES

MDS

BARRA DA ESTIVA

IBICOARA

SEC

IBICUI

IBICUI

MDS

IGUAI

IGUAI

MDS

AMÉRICA DOURADA

IRECÊ

SEC

IRAQUARA

SEC

IRECÊ

SEC

ITAJU DO COLÔNIA

ITAJU DO COLÔNIA

SEC

ITUBERÁ

ITUBERÁ

SEC

DOM MACEDO

NAZARÉ

SEC

MUNIZ FERREIRA

SEC

SÃO FRANCISCO

SANTO AMARO

SEC

SEABRA

SEABRA

MDS

TUCANO

TUCANO

SEC

Implantado há nove anos, o Programa Despertar, do Senar Bahia tem
contribuído de forma significativa para a Educação no Campo em diversos
municípios baianos, levando informação sobre os temas transversais a crianças
e jovens do meio rural. É a principal atividade de promoção social do Senar
Bahia, desenvolvendo um trabalho educacional transformador, à luz dos PCNs
(Parâmetros Curriculares Nacionais), com o foco no tema transversal Meio
Ambiente e o envolvimento da comunidade rural com práticas de colaboração
e participação das famílias, para levar informação aos pais, através das crianças,
e assim criar uma ampla rede de difusão de conhecimentos relativos à Educação
Ambiental. Trata-se de promover uma educação voltada para a formação de
uma consciência ecológica a fim de possibilitar mudanças comportamentais
relacionadas à saúde, à cidadania, à ética e ao trabalho e consumo.
No ano de 2013, o Programa atendeu a 52 municípios na Bahia e 63.426
mil alunos. Também neste ano, 13 novos municípios entraram no Programa:
Ibirapitanga, Barra do Rocha, Manoel Vitorino, Uma, Belmonte, Itamaraju, Ipirá,
Ibicuí, Iguaí, Nova Canaã, Nova Redenção, Utinga e Seabra.

63426
3594
880
escolas
professores
alunos
TABELA 1: MUNICÍPIOS DO PROGRAMA DESPERTAR EM 2013.

NÚCLEO 1

NÚCLEO 2

NÚCLEO 3

NÚCLEO 4

Boa Nova
Jaguaquara-itaquara
Jequié
Poções
Maracás
Ipiau
Itagibá
*Ibirapitanga
*Barra do Rocha
*Manoel Vitorino
10 municípios

Canavieiras
Eunápolis
Itapebi
Camacan
*Una
*Belmonte
*Itamaraju

Itapetinga
Itororó
Barro Preto
Firmino Alves
Itajú do Colônia
Itarantim
*Iguaí
*Ibicuí
*Nova Canaã

Jacobina
Piritiba
Ourolândia
Miguel Calmon
Baixa Grande
Mundo Novo
Pintadas
Várzea da Roça
*Ipirá

7 municípios

9 municípios

9 municípios

NÚCLEO 5

NÚCLEO 6

NÚCLEO 7

NÚCLEO 8

Andaraí
Barra da Estiva
Ibicoara
Mucugê
*Nova Redenção
*Utinga
Seabra

Araci
Conceição do Coité
Tucano
Euclides da Cunha
Ribeira do Pombal
Valente

Barreiras
São Desidério

7 municípios

6 municípios

2 municípios

Santo Amaro
*Nazaré

2 municípios

52 municípios | 13 novos municípios
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AÇÕES EM 2013
Encontro para Assinatura do
Convênio
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No mês de março foi realizado o Encontro
para assinatura do convênio com as
Prefeituras. No dia do evento, dos 52
municípios do Programa, 26 Prefeituras
estiveram presentes e Prefeitos e
Prefeitas assinaram o convênio com
o Senar. Ao todo, 46 pessoas entre
Prefeitos, Secretários e Coordenadores
da Educação do Campo participaram
do evento. As demais Prefeituras
compareceram durante o mês para
assinatura do Convênio.
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Encontro de Planejamento
Em abril, foi realizado o Encontro de
Planejamento do Programa Despertar
com a presença dos Coordenadores
Municipais e Coordenadores de Núcleo.
Neste encontro, compareceram 47
municípios dos 52 do Programa, ou seja,
90,3% dos municípios participantes.
O Público do encontro foi de 65
participantes.

SENAR BAHIA

Intercâmbio de Experiências
Pedagógicas e Dia de campo
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O VII Intercâmbio de Experiências Pedagógicas e Dia de
Campo do Programa Despertar aconteceram em outubro, no
município de Jacobina. Com o tema “Escolas Sustentáveis,
qual o Caminho?” O evento reuniu parceiros como a
Secretaria de Educação Estadual, Representante da CIEAComissão Interinstitucional de Educação Ambiental, UFBA,
entre outros. Participaram do evento 150 pessoas de 42
municípios.

Formação Continuada dos Professores
Durante o ano, os professores que integram o Programa
participam de Formações realizadas pelo Senar. Em 2013, foram
realizadas 13 Formações Estaduais para os Novos municípios, 52
Seminários de Temas Transversais e 50 Seminários de Pedagogia
por Projeto em Educação Ambiental.

Hortas e Mudas/ Escolas do Campo
Ações como o plantio de mudas e implantação de hortas
escolares foram intensificadas em 2013. Das mudas
plantadas, 13.000 foram do Núcleo 6.

Acompanhamento da Coordenação de
Núcleo- Empresa Produzir
Durante o ano de 2013, foram realizadas 315 visitas e foi
executada em 100% a meta do ano que era visitar 6 vezes cada
município do Programa Despertar.

Dia D- Dia do Despertar
No mês de junho, na semana do meio ambiente, todos os municípios
do Programa Despertar realizam um dia de atividade exclusiva do
Programa com a participação da comunidade. Neste dia são feitas
palestras de conscientização sobre a questão ambiental, plantio de
árvores, distribuição de mudas entre outros.

Dia de Campo
O Dia de Campo é uma atividade realizada com professores
e alunos. São visitas a parques, museus, centros históricos,
e outros locais. É uma atividade que acontece nos 52
municípios do Programa.

Agente Despertar
O Agente Despertar foi uma ação inovadora implantada em
2011 no município de Valente e atualmente adotada por 25
municípios do Programa Despertar. É uma ação de cidadã
do Protagonismo Infantil e Juvenil que tem promovido
a participação de crianças e jovens na liderança para
discutir e propor ações inovadoras e transformadoras em
prol das escolas sustentáveis e de municípios parceiros
da Educação Ambiental.. Em 2014 esta ação passa a ser
obrigatória para todos os municípios.

Encontro de Avaliação de 2013
Em dezembro todos os municípios do Programa
juntamente com os Coordenadores de Núcleo puderam
apresentar as ações que marcaram e se destacaram
nos municípios do Programa Despertar. Foram 16 horas
de apresentações com ações concretas que estão
contribuindo com a Educação Ambiental nas Escolas
do Campo. Estiveram presentes 72 participantes e 48
municípios. Neste encontro foi possível avaliar os avanços
dos municípios no Programa Despertar em 2013.
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GED- Grupo de Estudo Despertar
O GED é uma atividade implantada no Programa desde 2009,
que contribui para a formação dos professores do Programa
Despertar na Educação Ambiental. Cada ano é escolhido um
tema para ser discutido e um palestrante é convidado para a
explanação da temática.

SENAR BAHIA

O programa de Aprendizagem do Senar tem como objetivo capacitar, através
de parceria com empresas privadas, jovens da zona rural em ambientes reais de
trabalho, e preparar estas pessoas para a inserção no mercado de trabalho. Em 2013,
o programa ajudou a transformar a vida de centenas de jovens no interior do estado,
que participaram dos cursos.
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Além de serem preparados para o exercício
de uma profissão, os aprendizes passam, a
partir da experiência do curso, a lidar melhor
com diversas situações do cotidiano. “No
que tange à melhoria da qualidade de vida,
podemos perceber que eles adquirem novos
hábitos e atitudes que favorecem o melhor
desempenho nas relações interpessoais e o
aumento da autoconfiança e da capacidade
argumentativa e comunicativa”, avalia a
coordenadora de programas do Senar,
Daniela Lago.
O Senar realiza, há cerca de três anos,
a profissionalização para jovens da área
rural, por meio do Programa Jovem
Aprendiz. Embora a legislação adote a faixa
etária de 14 anos completos até 24 anos
incompletos, o Senar Bahia firmou acordo
com o Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), em reunião com ata datada de 12
de dezembro de 2010, para justificar a sua
restrição de se trabalhar com menores de
18 anos alegando questões de saúde e de
segurança ocupacional, uma vez que as
atividades laborais do campo podem
não ilidir o risco, sujeitando o aprendiz à
insalubridade ou periculosidade. Também
fez parte das tratativas com o MTE a oferta
de no máximo 20 turmas de aprendizagem
a cada ano pelo Senar Bahia.
Desse modo, nesses três anos de
funcionamento
o
Programa
de
Aprendizagem do Senar Bahia vem
realizando um trabalho que possibilita ao
jovem compreender a esfera do trabalho
não apenas como fonte de renda, mas como
um espaço de desenvolvimento social que
propicia conhecer o mundo do trabalho

a partir da compreensão
global do processo produtivo
referente à ocupação para a
qual está sendo preparado a
desempenhar, com a apreensão
do
saber
tecnológico,
a
valorização da cultura do
trabalho e da mobilização dos
valores necessários à tomada de
decisões no mundo do trabalho.
A metodologia adotada utiliza
mecanismos de interatividade,
criação coletiva e aprendizagem
construída,
contendo
aulas
diversificadas com dinâmicas, atividades
lúdicas, vídeos, visitas técnicas e palestras.
Ações teóricas e práticas são planejadas
considerando níveis de complexidade
progressiva, desenvolvidas no ambiente de
trabalho (empresa empregadora).
Em regiões de propriedades muito distantes,
como é o caso do oeste do estado, foi
encontrada uma solução de se realizar a
prática profissional em uma fazenda modelo.
Para viabilizar essa experiência piloto,

duas turmas estão sendo realizadas com a
parceria de instituições como o Ministério de
Trabalho de Emprego (MTE), a Associação
de Agricultores Irrigantes da Bahia (Aiba), o
Centro Territorial de Educação Profissional de
Barreiras (CETEP) e o Sindicato de Produtores
Rurais de Barreiras. Estão em andamento
as duas turmas que foram iniciadas em
novembro, e assim como as demais estão
quantificadas na Tabela 14.

Empresa

Município

Área de Atividade

Labronier, Agrobrás, Silvio Romero
Maricultura, Valença
Specialfruit
Global, Ibacem, Nova Fronteira
CAJ
Ebraz
Brasil Uvas
Expofrut, Sechi, Agrobrás, Santa Felicidade
Enflores, Bahia Norte
Carpelo
GF Florestal, Chico Moreira, Plantar
Suzano, GF Florestal
Agrifirma, Irmãos Franciosi, Arakatu
GF Florestal

Casa Nova
Valença
Juazeiro
Curaçá
Curaçá
Curaçá
Curaçá
Casa Nova
Alagoinhas
Itagimirim
Teixeira de Freitas
Teixeira de Freitas
Luíz Eduardo Magalhães
Teixeira de Freitas

Fruticultura
Caprinocultura
Fruticultura
Fruticultura
Fruticultura
Fruticultura
Fruticultura
Fruticultura
Silvicultura
Silvicultura
Silvicultura
Silvicultura
Cultivo de Grãos
Silvicultura

Qtd de
Aprendizes
30
25
21
25
32
20
20
26
25
20
47
47
24
20

26 Empresas

Barreiras

Cultivo de Grãos

60
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Seca na Bahia

A

esperança do sertanejo nordestino,
acostumado com a dura rotina da roça,
era que a chuva chegasse para diminuir o
sofrimento causado pela seca. Mas após três
anos de estiagem, o estado de calamidade
por conta da falta de água só aumentou. O sentimento no
semiárido, região que representa 68% da área territorial
do estado, foi de total desespero. Dos 265 municípios do
semiárido do estado, 251 tiveram decreto de emergência.
As perdas chegaram a 100% em muitas culturas, como a
do feijão, do milho e da mandioca. Mais de oitocentos mil
bovinos morreram de fome e de sede em toda a Bahia e
o abate de ovinos e caprinos cresceu 70%. Na cultura do
café, os prejuízos chegaram a 80% apenas nos últimos
três anos de estiagem.

66
Faeb na luta pelo produtor rural do
Semiárido da Bahia
Em 2013, a Faeb continuou ao lado do produtor rural
baiano, com ações para ajudar a conter os efeitos
causados pela longa estiagem que atingiu o estado,
além de se aliar ao produtor na cobrança por ações do
governo. Um encontro foi organizado pela instituição
com centenas de produtores, lideranças rurais do
semiárido e autoridades para documentar a dramática
realidade vivida pelo sertanejo baiano.
Através
de depoimentos, os produtores revelaram todo o
sofrimento e dificuldades enfrentadas no período.
Também foram discutidas as estimativas de perdas e
possíveis soluções para amenizar os efeitos da seca,
com a proposta de, serem realizadas mobilizações de
tomada de consciência.
“Temos, inicialmente, que buscar maneiras de
convencer o produtor nordestino, de que é preciso
adotar uma nova cultura. Não adianta ficar esperando

que o ano seja bom ou ruim. O produtor
do semiárido tem que ter a cultura de
armazenar água e alimento para enfrentar
o período de escassez, como fazem os
povos nórdicos, por exemplo, que sabem
que vai ter gelo, e se preparar para não
morrer”, explicou João Martins. Para ele,
o Nordeste sempre estará suscetível
a viver em períodos de estiagem, pois
ela é cíclica, portanto extremamente
previsível. “O que sempre ocorreu foi um
verdadeiro descaso do poder público
sobre o problema da estiagem na Bahia
e no Nordeste”, afirmou.
Os estados nordestinos de Pernambuco,
Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, do
século XIX até os dias atuais, construíram
70 mil açudes, enquanto a Bahia
construiu apenas 150. O então secretário
da Agricultura da Bahia, Eduardo Sales,
compartilhou, durante o evento, sua visão
sobre atual problema vivido na Bahia. “A
agropecuária vinha crescendo em nível
exponencial, mas infelizmente teremos
que retroagir. Sabemos que todas as
medidas já tomadas para amenizar os
efeitos da seca foram insuficientes, em
se falando da proporção dessa estiagem.
O que precisamos é preparar toda a
recuperação, com ações emergenciais e
de longo prazo”, ressaltou Sales.
O encontro promovido pela Faeb ganhou
grande destaque na imprensa nacional. Os
maiores veículos de comunicação
da Bahia repercutiram a iniciativa
da entidade para todo o país.
Os principais jornais e emissoras
de rádio e TV, participaram da
cobertura do evento, que gerou
notícias também na imprensa
online.

67

AÇÕES CONJUNTAS SISTEMA FAEB SENAR

Resultados

68

O presidente da Faeb, João Martins Júnior,
reuniu, no dia 1° de abril, seus Assessores
Técnicos para traçar algumas medidas
e posicionamentos para as próximas
ações de convivência com a seca. Essas
orientações foram resultados das propostas
e sugestões apresentadas pelos produtores
e presidentes de sindicatos na mobilização
que foi realizada no dia 26 de março.
A primeira ação do Sistema FAEB/SENAR, foi
disponibilizar aos produtores dos municípios
atingidos pela seca, médicos veterinários
e agrônomos, para darem orientações
técnicas, para ajudá-los a manter o que
ainda restam dos seus rebanhos.
A Federação, juntamente com a CNA,
começaram a programar ações para ajudar
os produtores e municípios a enfrentarem
a situação, com a intenção de criar uma
infraestrutura hídrica com condições de
produção e geração de emprego e renda
no semiárido baiano.

Pacote de Medidas
Após o encontro realizado na Faeb e
o apelo dos produtores, prefeitos e
governadores de todo o Nordeste, a
presidente Dilma Rousseff anunciou
pacote
de
medidas
emergenciais
para reduzir os impactos negativos
causados pela longa estiagem. O pacote
foi lançado no mês de abril, durante
a 17ª reunião ordinária do Conselho
Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene),
realizado em Fortaleza-CE. De acordo
com a presidente Dilma, as medidas
emergenciais apresentadas pelo governo
desde o início da seca chegariam a R$
9 bilhões. Entretanto, a Federação da
Agricultura e Pecuária da Bahia repudiou
as medidas apresentadas por meio
de nota enviada à imprensa e obteve
destaque nos principais jornais do

estado.
O pacote de medidas frustrou as
expectativas gerais do setor agropecuário
e dos produtores rurais baianos. Segundo
o presidente da Faeb, João Martins,
infelizmente não foram anunciadas
medidas efetivas que pudessem sinalizar
o desenvolvimento futuro do semiárido
ou promover a recuperação da economia
agropecuária, que vive um processo
acelerado de degradação.
De acordo com ele, a maioria dos recursos
já era carimbada e não iria, de forma
alguma, irrigar a economia nordestina. Isso
porque, aponta, dos 9 bilhões anunciados
pela presidente, 37% desse valor era, na
verdade, dinheiro que o governo deixaria
de arrecadar. Ou seja, não era dinheiro
novo investido para melhorar a situação
do Nordeste. Outros 33% foram recursos
que já vinham sendo gastos desde 2012, no
PAC ou em outros programas. Então, nessa
rápida análise do tão aguardado pacote,
foi possível perceber que quase 70% desse
dinheiro não seria aplicado na prática.
A construção de 267 mil cisternas, que
também fazia parte do pacote da seca,
poderia ser visto como um grande
avanço para o semiárido entretanto, “se
dividirmos essas cisternas pelos mais de
1.415 municípios em estado de emergência
em todo o nordeste, iremos perceber
quão irrisória é essa ação. Somente com
medidas estruturantes de médio e longo
prazo vamos evitar que o nordeste sofra
periodicamente com a estiagem”, explicou
o presidente da Faeb. Ele acrescentou
ainda que a expectativa era por anúncio
de novos programas, inclusive com
medidas estruturantes, como: canais,
transposição de água, perenização de
rios, novas adutoras, grandes barragens
e poços artesianos. Isso não amenizaria
o problema emergencial, mas criaria
a expectativa de se ter, no futuro uma
estrutura melhor para enfrentar novos
problemas com a seca.

Reunião com o
Governo em Irecê

Faeb cobra ações do Governo Estadual
Uma série de encontros foi realizada
nesse sentido. Na primeira, foram
apresentados os resultados das ações
e as metas de realização do Governo
do Estado para ajudar o produtor
rural baiano que sofreu com a seca.
O evento aconteceu na sede da Faeb,
com a presença do secretário da Casa
Civil, Rui Costa; o então secretário
da Agricultura, Eduardo Salles e o
presidente da CODEVASF, Elmo Vaz,
além de reunir produtores rurais e
presidentes de sindicatos do semiárido.
O presidente da Faeb, João Martins,
destacou as ações da entidade e
ressaltou que “o encontro foi um
ingrediente da democracia, no qual
as discussões tiveram o objetivo de
estabelecer o que fosse mais lógico,
racional e produtivo para ajudar o
produtor do semiárido”, ponderou.
Martins aproveitou a ocasião para
apresentar alguns projetos que já
foram implantados pela Federação,
dentre eles, o Programa Viver Bem no
Semiárido, que foi lançado em 2012 e

já construiu doze unidades de difusão
de palma adensada e onze barragens
subterrâneas no semiário baiano. “Os
produtores inseridos no Programa
Viver Bem no Semiárido já estão
duplicando essas barragens com a
experiência e a tecnologia aprendidas
com a Faeb”.
O então secretário da Casa Civil, Rui
Costa, aproveitou o encontro para expor
aos produtores rurais um panorama
geral da situação das barragens em
todo o estado, evidenciando o nível
crítico em que se encontravam, por
conta da longa estiagem. Rui Costa
fez, também, um balanço das medidas
tomadas pelo governo do estado que,
segundo ele, de 2007 até dezembro de
2012, já perfurou 3.376 poços de água
e construiu mais de 93 mil cisternas
para consumo humano. A previsão,
acrescentou, é construir mais 94 mil
cisternas para consumo humano entre
2013 e 2014 e outras 15.650 estruturas
hídricas para produção agropecuária
até dezembro deste ano.

Continuando seu papel de defender
os interesses e direitos dos produtores
rurais, a Faeb esteve presente na 9ª
reunião do Comitê Estadual para Ações
de Convivência com o Semiárido, no
município baiano de Irecê. O evento fez
parte da série de encontros itinerantes
promovidos pela Secretaria Estadual da
Casa Civil do Governo da Bahia, para
discutir ações de convivência com a seca.
Em nome dos produtores rurais da Bahia,
a Faeb buscou garantir ações imediatas
de assistência ao sertanejo do semiárido
além de medidas estruturantes de médio
e longo prazo.
Durante a reunião, a Faeb propôs
ações como a promoção de reservas
hídricas (perenização de rios e riachos),
construção de barragens de médio e
pequeno porte, perfuração e instalação
de poços artesianos e construção
de açudes, barragens subterrâneas,
cisternas de produção, dentre outras
medidas imprescindíveis para melhorar a
produção e qualidade de vida ao homem
do campo.
Para facilitar o acesso à aquisição do
milho da Conab, a Federação solicitou
mais agilidade na abertura dos novos
postos de distribuição nas cidades
e no transporte do grão para os
depósitos regionais, dando prioridade
ao atendimento dos cadastros enviados
pelas entidades de classe (sindicatos,
associações e cooperativas). Em relação
aos alimentos volumosos, (silagem de
milho, bagaço de cana, cevada, resíduos
de indústrias, entre outros) a principal
proposta é que o Estado aproveite as
áreas irrigáveis no polo de Juazeiro e em
outras regiões possíveis, para efetuar o
plantio de milho e produção de silagem.
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“Solicitamos também a intermediação do
governo com as indústrias de cervejaria
e de produção de álcool, para aquisição,
respectivamente, de cevada e bagaço
de cana, para serem distribuídos entre
pequenos produtores ligados aos sindicatos e
associações”, ressaltou Miranda.
Vinte e um prefeitos dos municípios da
região semiárida também participaram do
encontro. As principais reivindicações dos
gestores foram: a continuidade das ações
do Comitê mesmo após as chuvas; agilidade
na distribuição da “Patrulha Mecanizada” do
Governo Federal; a recuperação do Projeto
Mirorós; a abertura de novos poços e instalação
dos existentes; a renegociação das dívidas dos
produtores rurais; maior quantidade de carrospipa; agilidade no repasse dos recursos para
os municípios; o oferecimento de condições
para que os produtores da região concorram
à licitação do Projeto Baixio de Irecê e a
perenização de rios, riachos e veredas.

Novo encontro realizado na
sede do governo
Dando continuidade ao trabalho do Comitê
Estadual, a Casa Civil realizou no dia 14 de
maio de 2013, em Salvador, uma reunião
com as entidades da sociedade civil. A Faeb
apresentou os programas da instituição

em execução, em especial o “Viver Bem no
Semiárido”, programa lançado em junho de
2012 que, através de ações estruturantes e
duradouras, busca mudar a realidade dos
produtores da região semiárida.
“Estamos trabalhando para melhorar as
condições de vida no semiárido baiano,
com o foco na capacitação do homem do
campo”, explicou João Martins, presidente
da entidade. O secretário da Casa Civil, Rui
Costa, apresentou as ações do governo e
destacou que a participação de todas as
entidades é fundamental para consolidar
um trabalho que possa refletir, de fato, na
melhora da vida do homem e da mulher no
campo. Ele destacou ainda que as ações
das entidades são fundamentais por ajudar
os municípios em situação de emergência.
Além disso, Rui Costa acrescentou que a
proposta da Casa Civil é agrupar as ações de
cada entidade num periódico mensal. Esse
boletim será distribuído entre as associações,
cooperativas e entidades do semiárido da
Bahia.
Estiveram
presentes
no
encontro,
representantes da FAEB, SENAR, EBDA,
ADAB, Unicafis - União de Cooperativas da
Agricultura Familiar e Economia Solidária
do Estado da Bahia; Apaeb – Associação
de Desenvolvimento Sustentável e Solidário
da Região Sisaleira; MOC - Movimento de

Organização Comunitária; CAA - Centro de
Assessoria do Assuruá; IRPAA - Instituto
Regional
da
Pequena
Agropecuária
Apropriada, dentre outras entidades.

Coletiva da Faeb sobre os
prejuízos da seca na Bahia
Para chamar atenção da sociedade para o
grave problema da seca, a Faeb divulgou,
em maio de 2013, a primeira projeção
com o prejuízo causado pela estiagem nas
principais culturas do Estado em 2012. O
número ultrapassou os quatro bilhões e o
detalhamento destes números foi realizado
em coletiva na sede da instituição.
No estudo realizado pela assessoria
econômica da Faeb, foram comparados
os dados das principais atividades da
agropecuária baiana com os de 2011,
como bovinocultura de corte e leite;
caprinovinocultura; frutas; cereais e grãos.
A seca foi considerada uma das maiores da
história, e os prejuízos econômicos “ainda são
piores se levarmos em conta, por exemplo,
a perda do dinamismo do comércio, a
redução na área de serviços (como logística),
o impacto negativo na renda nos municípios
devido ao alto índice de desemprego, além do
êxodo rural”, finalizou João Martins.

AÇÕES DO VBSA – EXERCÍCIO DE 2013

P

resente em 26 municípios do
sertão baiano e com o objetivo
de ajudar o produtor rural a
continuar produzindo, através do
o uso de tecnologias, capacitação

e fortalecimento da gestão rural, mesmo
durante a seca, o programa “Viver Bem no
Semiárido”, passou, em 2013, por um processo
de consolidação do conteúdo programático e
uma expansão para atender ao produtor rural
em termos de produção, assistência técnica e
tecnologias para serem adaptadas e surtirem
efeitos positivos no Semiárido.
As ações realizadas e a aplicação das

NEGÓCIO
CERTO RURAL

TURMAS

PARTICIPANTES

Conceição do Coité
Ipirá
Jacobina
Mairi
Ruy Barbosa
Seabra
Serrinha
Tucano
Pé de Serra
Iraquara
Itaberaba
Riachão do Jacuípe
Senhor do Bonfim
Total

3
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
18

61
30
38
22
24
32
14
43
23
23
28
24
23
385

tecnologias de convivência com a seca
foram baseadas em cursos de formação
de empreendedores – FEM e formação
profissional rural – FPR, além da assistência
técnica

mensal

para

cada

produtor

beneficiado nos grupos de trabalho.
Como resultados práticos da implantação de
tecnologias de convivência com a seca têm-se
nas propriedades trabalhadas pelo Programa,
a construção de barragens subterrâneas, a
implantação campos de palma forrageira
adensada e a implantação de unidades de
produção de mandioca.
O

Programa

Viver

Bem

no

Semiárido,

intensificou as capacitações área de gestão
rural, onde através do NCR – Negócio Certo

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
RURAL
Cipó
Feira de Santana
Iaçu
Ipirá
Irecê
Jacobina
Jequié
Mairi
Miguel Calmon
Morro do Chapéu
Ruy Barbosa
Seabra
Serrinha
Tucano
Total

CURSOS/
SEMINÁRIOS

PARTICIPANTES

14
17
2
4
43
17
29
12
9
19
30
52
27
18
293

240
336
25
49
677
305
441
198
156
331
505
766
429
344
4.802

BARRAGENS
SUBTERRÂNEAS

FASE

Capela do Alto Alegre
Conceição do Coité
Mairi
Iaçu
Baixa Grande
Capela do Alto Alegre
Senhor do Bonfim
Ruy Barbosa
Baixa Grande
Capela do Alto Alegre
Conceição do Coité
Itaberaba
Mairi
Ruy Barbosa
Senhor do Bonfim
Total

4 Construídas
4 Construídas
1 Construídas
1 Construídas
1 Em Construção
4 Em Construção
2 Em Construção
1 Em Construção
17 Locadas
4 Locadas
11 Locadas
10 Locadas
17 Locadas
7 Locadas
6 Locadas
89

PROGRAMA
DESPERTAR

PROFESSORES

ALUNOS

Araci
Baixa Grande
Conceição do Coité
Ipirá
Jacobina
Jequié
Miguel Calmon
Mundo Novo
Piritiba
Poções
Seabra
Tucano
Total

26
35
60
80
41
28
40
90
50
75
35
121
681

803
1.776
2.455
1.405
2.026
330
720
3.845
560
3.200
695
2555
20.370

Rural, capacitou produtores proporcionando
discernimento

técnico

para

gerir

sua

propriedade e fazer as melhores escolhas
baseadas na economicidade e na melhoria da
rentabilidade do seu negócio rural.

PRO-SENAR

CADEIA

PRODUTORES

Conceição do Coité
Ipirá
Mairi
Ruy Barbosa
Senhor do Bonfim
Total

Caprinocultura
Bovinocultura de Leite
Bovinocultura de Leite
Bovinocultura de Leite
Caprinocultura
5

20
20
20
20
20
100
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Além das ações angterirmente citadas,
para dar melhor suporte às demandas por
plantas de produção no semiárido da Bahia,
o Programa está finalizando a implantação da
segunda biofábrica de produção vegetal pela
tecnologia de micropropagação no município
de Miguel Calmon, onde serão produzidas
mudas de palma, mandioca e abacaxi para
os produtores. A primeira foi inaugurada no
município de Guanambi, em um evento que
aconteceu no Núcleo de Ceraíma, distrito local.
Na unidade foi construído um laboratório para
multiplicação de mudas de palmas forrageiras
e de outras espécies criadas através de
métodos inovadores.
Em 2013 o Programa Viver Bem no semiárido,
no conceito básico da sua metodologia de
trabalho, foi aprovado pelo Senar e Sebrae
em âmbito nacional para ser o modelo de
programa a ser desenvolvido nos demais
estados da Federação. O Senar-AR/BA e o
Sebrae-BA e o Sebrae Nacional assinaram
convênio (também modelo nacional) para as
execução de ações previstas nos próximos
quatro anos.
Expansão - Assim, após a parceria com
o Sebrae Bahia, o programa “Viver bem
no Semiárido” foi lançado em mais cinco
municípios baianos. Segundo o diretor
técnico do Sebrae Bahia, Lauro Ramos,
as ações foram ampliadas, de forma que
os produtores atendidos passaram a ter à
disposição iniciativas de acesso a mercado,
crédito e tecnologia. “Nos apropriamos do
que já fazíamos e aperfeiçoamos as nossas
ações para atender a essa demanda do
semiárido, castigado pela seca”, afirmou. Para
o coordenador do Programa Viver Bem no
Semiárido, Humberto Miranda, o programa
é um grande diferencial na revitalização
do semiárido. “É necessário que se leve ao
produtor a esperança de que é possível viver
e produzir com eficiência no semiárido”, disse.
Saiba com foi o lançamento do programa em
cada cidade:

UIBAÍ
“O semiárido nos mostra oportunidades, e, com capacitação e tecnologia,
poderemos viver bem no nosso sertão”, acredita Sérgio Machado, produtor
rural e presidente da Cooperativa Mista Agropecuária de Uibaí (Comagru), no
lançamento do Viver Bem no Semiárido na cidade de Uibaí, em julho de 2013.
Para Sérgio, o segredo do sucesso é o investimento em capacitação”.
“Posso dizer que programas como esse servirão de exemplo para muitos
produtores da nossa região. As ações desenvolvidas irão auxiliar a cooperativa
na busca de alternativas para a convivência com a estiagem que vivemos aqui
no sertão”, avaliou o produtor. A coordenadora da Unidade de Agronegócios
do Sebrae Bahia, Célia Fernandes, destacou a importância do programa para
o produtor. “É um desafio constante a convivência com o semiárido, mas hoje
temos tecnologias disponíveis que minimizam
os impactos e possibilitam essa convivência”.
Para o presidente do sindicato rural de Irecê,
José Carlos Oliveira de Carvalho, a tecnologia
é um dos principais benefícios gerados pelo
programa. “O produtor pode aperfeiçoar
seu trabalho e, desta forma, produzir mais”.
Ele também fala da perspectiva para o
futuro. “Estamos felizes pelo lançamento do
programa e contando com a execução dele
para melhorar a vida no campo”.

MAIRI

SENHOR DO BONFIM

“É minha vocação trabalhar no campo. A seca trouxe exemplos
fortes de que devemos estar mais preparados. Tivemos vários períodos de
longa estiagem e, recentemente, vimos, mais uma vez, poucos produtores
com reservas para alimentar os seus rebanhos”. O relato foi do produtor
João Martins, que participou do lançamento do Programa Viver Bem no
Semiárido, em Mairi, no dia 16 de julho. O evento aconteceu no Auditório
da Cooperativa de Crédito Rural do município, e reuniu cerca de 80
participantes.
O produtor rural João da Silva Mendes contou que a seca devastou a sua
criação, mesmo assim ele manteve a esperança por dias melhores. “Perdi
tudo, mas, com a ajuda dessas instituições, sei que posso recomeçar”.
Para o coordenador da Unidade Regional do Sebrae em Jacobina,
Geronilson Ferreira, o maior ganho dos produtores com o programa
é a mudança de postura, através do conhecimento adquirido. “O
Viver Bem no Semiárido surge para promover medidas estruturantes.
Possui como eixo a formação continuada do produtor, do trabalhador
rural e de sua família, fomentando a cultura de cooperação e o
empreendedorismo”, explicou.
O presidente do sindicato de Mairi, Vandevaldo Teixeira tem uma
visão otimista para o desenvolvimento do programa. “Com a prática
do que foi apresentado, a gente vai ver os resultados. Tenho certeza
de que serão muito bons. Estamos acreditando no resultado com
efeito multiplicador”, ressalta.

No dia 18 de julho, foi a vez de Senhor do Bonfim receber os
representantes das entidades responsáveis pelo Programa
para o lançamento no município. Mais de 150 produtores
rurais lotaram o auditório da Cooperativa Mista para o
evento de lançamento do programa. “Por conta da seca, tive
que deixar com meus filhos a administração do comércio e
fui cuidar mais de perto da nossa terra. Mesmo assim, perdi
diversas cabeças de caprinos, bovinos e até dois cavalos”,
disse José Evandro dos Santos, que mostrou interesse em
ser um dos produtores atendidos pelo Programa Viver Bem
no Semiárido.
O presidente do Sindicato Rural de Senhor do Bonfim,
Ivo Alberto Alves Santiago, destaca a funcionalidade do
programa. O “Viver Bem no Semiárido é um programa que
tem praticidade e acompanhamento técnico, e isso é um
diferencial que conta muito para as respostas positivas,
disse”. O Sindicato dos Produtores Rurais de Senhor do
Bonfim, através do presidente Ivo Santiago, e a Prefeitura
de Senhor do Bonfim, por intermédio do prefeito Edivaldo
Correia, assinaram o termo de adesão e se tornaram
parceiros do programa no município.

SERRINHA

No dia 19 de julho, cerca de 100 produtores rurais marcaram
presença no lançamento do programa no município de Ruy
Barbosa, e passaram a conhecer melhor os seus objetivos.
O empreendedor Jorge Brito cresceu observando o
trabalho do pai em uma propriedade rural da família, na
região de Ruy Barbosa, e resolveu seguir no mesmo ramo:
o de criação e engorda de gado. Para Jorge, os prejuízos
com o período prolongado de estiagem foram grandes.
“Devido à seca, tive que levar gado para o sul e vender
algumas cabeças. Agora, surgiu uma esperança, que é esse
programa”, contou o produtor.
O presidente do sindicato rural de Ruy Barbosa, Pedro
Augusto da Silva Neto, considera o “Viver Bem no
Semiárido” como uma esperança de melhoria da qualidade
de vida dos produtores. “Possibilita a geração de emprego
e renda no campo e a tecnologia aplicada no campo ajuda
muito no desenvolvimento e crescimento das propriedades
de forma que sejam reconhecidas como verdadeiras
empresas rurais”, ressalta.

Em Serrinha, mais de 80 produtores rurais acompanharam a solenidade
de lançamento do Programa, no dia 17 de julho. Aristeu Alves foi um
deles. Criador de ovelhas há 10 anos, ele herdou do pai o ofício e a
fazenda, mas a seca quase o fez abandonar a produção rural. “Posso
dizer que quando as águas secaram, destruindo parte do nosso
rebanho, quase saí dessa atividade. Refazer pastos é muito difícil, se
não tivermos recursos sufi cientes”, desabafou.
Segundo o presidente do Sindicato Rural de Serrinha Josevaldo Luiz
Ferreira da Silva, “foi uma excelente iniciativa do Sistema Faeb/Senar,
como órgão não governamental, lançar esse programa que é tão
importante para a vida no semiárido”, destacou.
O apicultor Antônio Ramalho, que trabalha com produção rural
há 20 anos, demonstrou ansiedade de se tornar um multiplicador
de conhecimentos. “Percebo que esse programa tem providência
duradoura e espero participar para, não apenas melhorar meu
negócio, como também ser multiplicador das ideias do Viver Bem no
Semiárido”, disse o produtor.

RUY BARBOSA
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O Programa Sindicato Forte em 2013 atendeu a 72 sindicatos e suas ações
foram focadas no fortalecimento da Cadeia Produtiva, na Gestão Sindical
e na Prestação de Serviços, conforme descrito na Tabela 13.
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Durante o ano de 2013 foram realizadas
406 visitas técnicas entre os 72 Sindicatos
que aderiram ao Programa. As visitas foram
realizadas entre os meses de maio a novembro
por cinco (05) instrutores selecionados para
prestarem serviço de consultoria aos Sindicatos
Rurais envolvidos no Programa, atendendo
aos três eixos: Gestão Sindical; Prestação de
Serviço e Fortalecimento da Cadeia Produtiva.
Foram realizadas 58 palestras sobre Política
Pública para Agricultura, comercialização e
Aposentadoria Rural – INSS, executados 44
projetos de fachadas, implantados 53 GEFINES,
concluídos o planejamento estratégico de
22 sindicatos e aplicados 91 IDS, que é um
documento diagnóstico que possibilita a
mensuração dos dados de gestão e facilita o
direcionamento das ações a serem realizadas
em cada sindicato.

Programas do SENAR
FORTALECIMENTO
Seminários
DAS CADEIAS
Palestras
PRODUTIVAS
Consultoria – Cooperativismo e Associativismo
Aplicação do IDS – Índice de Desenvolvimento Sindical
PE - Planejamento Estratégico
GESTÃO

GEFINE
Fachadas Padronizadas dos Sindicatos
Palestra Liderança
Elaboração do Manual do Colaborador

Comercialização de produtos agrícolas
PRESTAÇÃO
Palestras sobre Políticas públicas para agricultura
DE SERVIÇOS
ITR, CCIR, Contribuição Sindical, INSS

GRÁFICO 9 – AÇÕES DO PROGRAMA SINDICATO FORTE – EXERCÍCIO DE 2013

Uma inovação do Programa Sindicato Forte em 2013 foi a avaliação de
desempenho, aplicada no terceiro quadrimestre. Essa avaliação teve o
objetivo de aferir o desempenho dos sindicatos envolvidos no PSF após
a aplicação das ações propostas, englobando as questões dos blocos
do IDS: Obrigações Legais, Atuação Institucional, Gestão e Prestação de
Serviços. Foi aplicada pelos consultores em 39 sindicatos, obtendo nesse
universo 74,21% de desenvolvimento, com uma média de avaliação acima
de sete (7), que é classificado como muito bom.

GRÁFICO 3 – VISITA CONSULTORIA
2013.

Saiba outras ações
do Sindicato Forte:
•

•

•

•

•

464
V I S I TAS

•

Índice de Desenvolvimento Sindical – IDS – é um
documento diagnóstico que possibilita a mensuração
dos dados de gestão e facilita o direcionamento das
ações a serem realizadas em cada sindicato. O IDS foi
reaplicado com Marco zero em 2013 nos sindicatos
inseridos no Programa. Após a aplicação do IDS –
Marco zero os consultores do Programa realizaram
visitas para monitoramento e acompanhamento das
ações. O comparativo para mensuração do índice de
desenvolvimento dos sindicatos será realizado com a
aplicação do Marco 1 em 2014.
Planejamento Estratégico – PE – para 2013, foram
selecionados sessenta (60) sindicatos, que receberam
as consultorias de aplicação da metodologia para
construção do Planejamento Estratégico. Desses,
vinte e dois (22) concluíram 100% o Planejamento
Estratégico, vinte (20) estão com 50% a 90% do PE
realizado e 18 sindicatos não atingiram a margem de
50%.
Gestão Financeira de Eventos – GEFINE – foi priorizada
no segundo e terceiro quadrimestres a implantação
e atualização do Gefine com suas novas ferramentas,
sendo implantados em cinquenta e três (53) sindicatos
do Programa.
Fachadas
Padronizadas
–
visando
melhor
identificação dos Sindicatos dos Produtores Rurais
em seus respectivos municípios, o Projeto Fachadas
Padronizadas entregou, em 2013, quarenta e quatro
(44) projetos aos sindicatos.
Acompanhamento do Programa – foram realizadas
quatro reuniões de acompanhamento com a equipe
do PSF e 26 visitas de acompanhamento pelas
gerências, com objetivo de assessorar e acompanhar
as atividades propostas pelo Programa aos sindicatos.
Avaliação de Desempenho dos Sindicatos – foi aplicada
no terceiro quadrimestre com o objetivo de avaliar o
desempenho dos sindicatos envolvidos no PSF após
a aplicação das ações propostas. Essa avaliação
engloba as questões que compõem os blocos do IDS:
Obrigações Legais, Atuação Institucional, Gestão e
Prestação de Serviços. Foi aplicada pelos consultores
em 39 sindicatos, obtendo nesse universo 74,21% de
desenvolvimento, com uma média de avaliação acima
de sete (07) sendo classificado como muito bom.
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Encontro sobre Crédito
Assistido do BNB

78

O Sistema Faeb/Senar recebeu, no dia 20 de
fevereiro, o Encontro Estadual dos Agentes do Banco
do Nordeste do Brasil (BNB). O evento semestral
foi realizado na sede da Faeb, com o objetivo de
promover a integração dos coordenadores do
Programa Crédito Assistido e elaborar plano de
ação conjunto para 2013.
De acordo com o gerente de Desenvolvimento
Territorial do BNB, José Meneses, a operacionalização
do programa ganha força com a parceria da Faeb.
“O sistema vem reforçar e respaldar a disseminação
do programa em toda a Bahia, podendo atestar, bem
como ampliar a difusão de melhores práticas para
as atividades produtivas da agropecuária baiana,
considerando a expertise do seu quadro de técnicos
e aproximação com o agricultor familiar”, ressaltou
Meneses, que, durante o evento, apresentou a
proposta de ação do programa para 2013.
O Crédito Assistido é um acordo firmado desde
outubro 2009, com ações efetivas a partir de julho
de 2012. O programa é uma iniciativa do Governo do
Estado, por intermédio da Seagri, e do BNB, e conta
com a parceria do Sistema Faeb/Senar, Sebrae,
Ceplac e Desenbahia.

Presidente da Faeb recebe
homenagem no Agrocafé 2013
O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado da Bahia (Faeb), João Martins, foi o
homenageado do ano como Destaque do Agronegócio
em 2012, no Agrocafé, evento realizado entre os dias
11 e 13 de março, no Hotel Bahia Othon Palace, em
Salvador. A premiação, concedida pela Associação
dos Produtores de Café da Bahia (Assocafé), é o
reconhecimento à influência positiva de pessoas e
empresas que contribuíram de alguma forma para o
desenvolvimento da cafeicultura baiana e nacional. Na
cerimônia de premiação, que contou com a presença
de autoridades e personalidades baianas, o presidente
da Assocafé, João Lopes, justificou a escolha de João
Martins como personalidade do Agronegócio de 2012.
“Pelo trabalho histórico desenvolvido ao longo dos
anos no agronegócio, tanto na atuação das atividades
de apoio aos produtores que vêm sofrendo com a seca,
quanto nas questões voltadas para a cadeia produtiva
do café, pelo somatório de todo esse trabalho,
ele mereceu esse prêmio”, declarou. João Martins
agradeceu a homenagem e ressaltou que, como
produtor rural e presidente da Faeb, sairá sempre em
defesa dos interesses do homem do campo.
Além do presidente da Faeb, também foram
homenageados: na categoria veículo de comunicação,
o Jornal a Tarde; em exportação, Jair Rocha, da JR
Exportador; na categoria café conilon, Olival Couvres,
da Fazenda Luciana; e no arábico, Marcel Sander, da
Fazenda Santa Colônia.

Primeiro Interleite Nordeste
O Simpósio Internacional sobre Produção Competitiva de Leite
foi realizado pela primeira vez no Nordeste, e reuniu cerca de 500
participantes. Na ocasião, o presidente da Faeb, João Martins,
destacou a possibilidade de crescimento da atividade pecuária na
Bahia. “A Bahia é o estado que mais parece com o Brasil, possui
diversos tipos de semiáridos, é extremamente diversificado, por
isso, nós temos também capacidade de sermos grandes produtores
de leite e fazermos a atividade pecuária crescer cada vez mais”.
Além disso, ele ressaltou que “é importante proporcionar a estes
produtores o senso de produzir com competitividade, e este é
um conceito já inserido nos programas do Sistema Faeb/Senar e
passado para os produtores no campo”.
O Interleite, que já acontecia no Brasil há 17 anos, foi adaptado
às necessidades do Nordeste, principalmente à realidade de seca
enfrentada na região. Para o presidente do Sindleite, Paulo Cintra,
o evento aconteceu em um momento oportuno. “É uma hora de
superação em que a gente precisa que os produtores fiquem mais
informados e com mais condições de encarar os novos períodos de
seca. Precisamos trazer e divulgar as novas tecnologias, para que o
Nordeste possa lidar melhor com a estiagem”.
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Projeto Cidadania Rural

Seminário sobre a Legislação para a
produção orgânica de alimentos
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É do desejo de viver bem e longe de doenças que vem a
busca cada vez maior das pessoas por uma alimentação
diferenciada. Nos últimos 20 anos, a demanda por produtos
orgânicos tem sido crescente em todo o mundo, devido à sua
qualidade nutricional, social e ambiental. Para discutir sobre a
produção desse tipo de alimento, sob o ponto de vista legal,
foi realizado, no dia 16 de julho, em Salvador, o Seminário
sobre Legislação para a produção orgânica de alimentos,
que contou com cerca de 30 participantes, entre técnicos
da área de agronomia e membros da Comissão Estadual da
Produção Orgânica, da qual o Senar faz parte.
Outras entidades integrantes da Comissão estiveram presentes,
como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola
(EBDA), a Universidade Federal da Bahia (Ufba) e o Ministério
da Agricultura (Mapa).
“O seminário objetivou dar conhecimento ao público da
importância que se tem sobre as leis, decretos, instruções
normativas específicas da produção de alimentos orgânicos,
tanto da agricultura como da pecuária”, diz o assessor da
Superintendência do Senar, Fernando Albiani Alves, que
esteve no encontro.
Conduzido pelo agrônomo do Ministério da Agricultura
e fiscal federal agropecuário Max Leal, que também é
responsável pelo acompanhamento de orgânicos do Estado
da Bahia, o seminário foi organizado pelo Ministério da
Agricultura, Superintendência Federal da Bahia e Senar. O
evento marcou o início do desenvolvimento do programa de
produção orgânica de alimentos, resultante da parceria dos
dois órgãos.

O Senar participou do Seminário da
Legislação Previdenciária na Área Rural,
que aconteceu nos dias 17 e 18 de julho, nos
municípios de Luís Eduardo Magalhães e
Barreiras. O seminário integrou o Projeto
Cidadania Rural, do qual a instituição é
parceira, junto com Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, e a Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB.
Nos dois eventos, reuniram-se cerca de
200 profissionais da área contábil, entre
eles, os representantes do Senar Bahia: a
gerente administrativa Carine Magalhães,
a coordenadora adjunta de arrecadação
Liziane Rocha e o analista de arrecadação
Luiz Cláudio Lemos. A ideia foi reunir
produtores, profissionais de contabilidade do setor rural,
sindicatos e outros interessados, para discutir sobre direitos e
deveres previdenciários da área rural.
O Cidadania Rural foi criado em 1998, com o objetivo de
promover a inclusão social do homem do campo, pelo
pleno exercício de seus direitos e deveres, na condição de
usuário ou beneficiário da Previdência Social e do Senar. O
programa garante o cumprimento da sua missão institucional
desenvolvendo ações da Formação Profissional Rural – FPR e
atividades da Promoção Social – PS voltadas ao homem rural,
que contribuem para a sua profissionalização, integração na
sociedade e melhoria da qualidade de vida.

XI Convenção dos Contabilistas da Bahia
Com o objetivo de divulgar a aplicabilidade correta da Legislação Previdenciária
Rural e também a missão da instituição, o Senar participou da XI Convenção dos
Contabilistas da Bahia, realizada em Salvador de xxx a xxxx e que contou com a
presença de profissionais, estudantes e autoridades contábeis de todo o Brasil.
O público tirou dúvidas e teve acesso a materiais informativos durante os três
dias do evento. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC),
Wellington Cruz, destacou que foi uma participação bastante ativa e que “o
Senar tem sido um parceiro fundamental nesses eventos, pelo conhecimento que
tem na área contábil e principalmente pela influência nos municípios baianos”.
A parceria entre o Senar e o CRC existe desde 2011. A Convenção de
Contabilidade foi realizada pelo CRC-BA, com o apoio do Conselho Federal de
Contabilidade e organização da Fundação Brasileira de Contabilidade – Setorial
Bahia com o objetivo de promover a educação continuada. O evento acontece a
cada dois anos e conta com a presença de diversas entidades e vários níveis de
profissionais da área contábil.

XXIII Congresso Nacional de Irrigação
Palestras, oficinas e exposições marcaram o XXIII Congresso
Nacional de Irrigação e Drenagem (Conird), no município
de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Este ano,
o tema do evento foi “Evolução e Tecnologia na irrigação”
e reuniu produtores, pesquisadores e técnicos da área. Os
visitantes puderam ainda conhecer os programas e cursos
do Senar no estande da instituição no evento.
Segundo o gerente técnico do Senar, Rui Dias, foi um evento
importante e que, mais uma vez, a instituição foi uma
fonte de informação para os produtores rurais. Ele ainda
acrescenta que “a irrigação é um case de sucesso e todos
que fizerem o uso racional e tecnológico desta ferramenta
terão bons resultados e lucro nos negócios”.
O diretor de Águas e Irrigação da Associação de Agricultores
e Irrigantes da Bahia (Aiba) e produtor rural, José Cisino,
conta que o congresso foi muito proveitoso, além de ter
sido um passo rumo ao grande objetivo da instituição,
que é a ampliação da área irrigada do estado. ”Estamos
criando novas estratégias e percebemos que elas estão
sendo muito bem aceitas pelo produtor e têm tudo para
dar certo”, conta.
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Parceria com a Caixa
Econômica

Sistema Faeb/Senar é destaque
na Feira do Empreendedor
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Considerada o maior evento do Norte Nordeste, a Feira do Empreendedor da Bahia,
promovida pelo Sebrae em novembro, foi realizada no Centro de Convenções,
em Salvador, e recebeu durante cinco dias mais de 38 mil visitantes interessados
em informação, capacitação e oportunidades de negócios. Para atender a esse
público, o Sistema Faeb/Senar disponibilizou informações sobre cursos, programas
e serviços voltados para o homem e a mulher do campo, através do estande
institucional no evento.
A diversidade de materiais oferecidos pelo Sistema Faeb/Senar, além das
consultorias prestadas por técnicos especializados nas diversas cadeias
produtivas, atraíram centenas de visitantes que passaram pela Feira a visitar o
estande do Sistema. O produtor rural Jeferson Matos da Silva encontrou o que
precisava para auxiliar no seu trabalho no campo. “Meu tema de interesse era
o Associativismo e eu consegui encontrar esse e outros tantos temas entre as
publicações disponibilizadas pela Faeb e Senar, além de ter sido recebido com um
excelente atendimento”, conta.
Palestra – Com o sucesso de visitação e
atendimento ao público, a participação
do Sistema Faeb/Senar na sexta edição
da Feira do Empreendedor foi além do
estande institucional. No espaço das
oficinas foram realizadas três palestras
gratuitas sobre “Agronegócio: Saiba
como se tornar um Empreendedor
Rural”, que faz parte do Programa
Negócio Certo Rural (NCR) do Senar
Bahia.

O presidente do Conselho Administrativo
do Senar Bahia, João Martins, e outros
representantes da instituição, como o
membro do Conselho Administrativo,
José Mendes, o superintendente,
Geraldo Machado e o superintendente
djunto, Humberto Miranda, se reuniram,
no dia 27 de agosto, na sede do Sistema
Faeb/Senar, com o gerente de filial
do FGTS em Salvador, Antônio José
Cavalcanti para a assinatura de Termo
de Cooperação Técnica com a Caixa
Econômica Federal.
A ideia foi firmar parcerias, a exemplo
das que haviam sido firmadas com a
Receita Federal e o Conselho Regional de
Contabilidade, para oferecer palestras
que irão abordar assuntos de interesse
da área contábil, como Preenchimento
da GFIP/SEFIP, Certificação Eletrônica
e Conectividade Social, entre outras
solicitadas pelos contadores.
Para o superintendente do Senar,
Geraldo Machado, “esta parceria com
a Caixa Econômica é fundamental
para a aproximação do Senar com os
contadores do setor rural, que cumprem
o papel de facilitadores da relação
entre o setor de arrecadação do Senar
e os produtores rurais”. Além deles,
também se beneficiam da parceria os
sindicatos, associações de produtores,
agroindústrias
e
cooperativas
agropecuárias.
Para o gerente de filial do FGTS em
Salvador, Antônio José Cavalcanti, a
parceria da CEF com Senar é importante
para o alcance de público. “A Caixa,
como agente operador do FGTS, tem
todo interesse em fomentar parcerias
como esta, porque elas nos abrem
canais de comunicação com públicos
específicos que, às vezes, não temos
o mesmo poder de penetração agindo
isoladamente”, destaca.

Produtores do Nordeste
participam de Missão no
Canadá
Sebrae, Senar e profissionais ligados à
cadeia produtiva de leite do Nordeste
participaram da Missão Institucional e
Privada ao Quebec, no Canadá, com o
objetivo de conhecer o sistema de produção
de leite no país, além da organização do
setor, as políticas públicas para o segmento,
e o sistema de assistência técnica e
extensão rural do Canadá. O Senar Bahia
participou da missão, sendo representado
pelo superintendente adjunto, Humberto Miranda, e pelo
gerente técnico, Francisco Benjamim.
“A missão ao Canadá foi muito importante para promover
o conhecimento de outras experiências de organização e
estabelecer alguma forma de intercâmbio e de integração de
conhecimento entre as instituições visitadas no Canadá e o
Senar”, conta Benjamim.
Humberto Miranda destaca que na Bahia, mesmo com a
realidade da seca, é possível aplicar algumas das práticas
utilizadas no Canadá. “A grande diferença é a organização do
setor, que conta com uma política pública de apoio intenso,
produtores culturalmente esclarecidos, bem capacitados e
organizados em entidades representativas, além de ensino e
pesquisa com forte ligação com o setor e uma remuneração
justa ao produtor, o que lhe permite se dedicar e viver
exclusivamente da atividade leiteira”, ressalta.
Os participantes da missão visitaram instituições como o
Parque Tecnológico do Leite, Instituto de Tecnologia de
Pesquisa Agroalimentar,
universidades, centros
de
inseminação
artificial,
federações
de
produtores
de
leite, o Conselho de
Laticínio do Quebec,
propriedades rurais e o
Ministério das Relações
Internacionais
do
Comércio Exterior.
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Expo Jacobina reúne 30 mil pessoas durante os cinco dias de evento
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Com o objetivo de alavancar a agropecuária
da região, a 25ª Exposição Agropecuária de
Jacobina reuniu cerca de 30 mil pessoas e
movimentou a cidade entre os dias 19 e 22 de
setembro. Neste ano, o evento contou com
a exposição de mais de mil animais, entre
bovinos, equinos, caprinos e ovinos, além
de produtos da agricultura familiar. Um dos
destaques da programação foi a realização
do 1° Workshop do Semiárido, com diversas
palestras voltadas para os produtores rurais

que sofreram com o período de estiagem.
“A exposição foi muito boa, superou nossas
expectativas, além de ser uma forma de
levar autoestima para o produtor rural da
região, que foi tão castigada pelo período de
seca”, conta o presidente do Sindicato dos
Produtores Rurais de Jacobina, José Rocha.
O presidente da Faeb, João Martins da Silva
Júnior, participou da abertura da Exposição
e elogiou a iniciativa do Sindicato em
promover o evento que, segundo ele, “é muito

importante para o município e chega à sua
25ª edição trazendo esperança e motivação
ao produtor rural”. Também estiveram
presentes: o vice-presidente da Faeb,
José Mendes; o primeiro vice-presidente
administrativo e financeiro, Edson Diogo; o
primeiro vice-presidente de desenvolvimento
agropecuário, Guilherme Moura; e o
superintendente e o superintendente
adjunto do Senar, respectivamente, Geraldo
Machado e Humberto Miranda.

CNA

REPRESENTAÇÕES

SEAGRI

CEPRAM

COMISSÕES NACIONAIS VERTICAIS E HORIZONTAIS
COMISSÃO NACIONAL DE CAPRINOS E OVINOS-CNA
CONSELHO JURÍDICO DA CNA
FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DE PECUARIA DE CORTE -CNA
COMISSÃO NACINAL DE PECUÁRIA DE LEITE -CNA
COMISSÃO NACIONAL DO CAFÉ -CNA
COMISSÃO NACIONAL DE AVES E SUINOS-CNA
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - CDES
CONSELHO DA REPÚBLICA REP. DA CNA
COMISSÃO DE FRUTICULTURA - CNA
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE- CNA
COMISSÃO NACIONAL DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA
COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
COMISSÃO DE FIBRAS, OLEAGINOSAS E GRÃOS- CNA
CÂMARAS SETORIAIS DA AGROPECUÁRIA BAIANA
CÂMARA SETORIAL DA FRUTICULTURA-SEAGRI/BA
CADEIA PRODUTIVA DO SISAL ( FIBRAS NATURAIS) -SEAGRI/BA
CÂMARA SETORIAL DE FLORESTAS -SEAGRI/BA
COMISSÃO ESTADUAL DO CAFÉ-SEAGRI
CÂMARA SETORIAL DA APICULTURA
CÂMARA SETORIAL DA BORRACHA NATURAL
CÂMARA SETORIAL DE BOVINOS E BUBALINOS
CÂMARA SETORIAL DO CACAU
CÂMARA SETORIAL DA MANDIOCA
CÂMARA SETORIAL DO LEITE
CÂMARA SETORIAL DE GRÃOS
CÂMARA SETORIAL DA CARNE
CÂMARA SETORIAL DE CAPRINOS E OVINOS
CÂMARAS TÉCNICAS
CEPRAM
ASSUNTOS JURÍDICOS
GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA:
POLÍTICAS PÚBLICAS E DES. SUSTENTÁVEL:
ESPAÇOS ESP. PROTEGIDOS, BIODIVERSIDADE E BIOSSEG
OUTRAS REPRESENTAÇÕES

PEDRO CORREIA LEITE
EDSON JOSÉ SOARES DE MATOS
JOSÉ MÁRCIO CARÔSO
JOSÉ MENDES FILHO
DEMÉTRIO SOUSA D´EÇA
FRANCISCO BENJAMIN
MOISÉS DE ALMEIDA SCHMIDT
FRANCISCO BENJAMIN
IVO ALBERTO ALVES SANTIAGO
TITULAR
GUILHERME MOURA
VANESSA MELLO
VANESSA MELLO
VANESSA MELLO
LEILA OLIVEIRA
TITULAR

SUPLENTE
WASHINGTON SERAFIM (SENAR)
CARLOS BAHIA
ADRIANO CÉSAR ALCANTARA (ITAPETINGA)
FRANCISCO BENJAMIN
JOÃO LOPES

ALBERTO FRANCO SARTORE - ASPEX BA

FERNANDA FERNANDES
VANIR KOLN
SUPLENTE
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO

CLERI SANTANA PERELO
SÍLVIO OLIVEIRA
GUILHERME MOURA
RENATO DIAS SOUZA
RUDELVI S. BOMBARDI
JOSÉ MÁRCIO CARÔSO
WASHINGTON SERAFIM
SUPLENTE

SUPLENTE

COMISSÃO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA
LOGÍSTICA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA

JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR

COMISSÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB
COMISSÃO ESTADUAL TRIPARTITE E PARITÁRIA DE EMPREGO DA BAHIA- SETRAS
COMISSÃO DE CRÉDITO RURAL - FAEB

AURÉLIO PIRES
VIRGINIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO

CARLOS ARTHUR RUBINOS BAHIA NETO
FERNANDO ALBIANI ALVES
NELSON MARTINS QUADROS

COMISSÃO PERMANENTE REGIONAL RURAL - DRT

PAULO RUWER
IVAN PINTO DA COSTA
JOÃO LOPES ARAÚJO

MAURO CARNEIRO BANNACH
EDUARDO ORTOLAN
ALÉX JOSÉ RASIA

COMISSÃO ESTADUAL DE AGROTÓXICOS - CEA
COMISSÃO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA- CPORG/EFS
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DA BAHIA

HÉLIO ANTONIO MATIAS DA SILVA
WAMILSON PALMA FAHING

ARY DA SILVA CARVALHO

COMISSÃO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO E SACRIFÍCIO - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - DFA/BA

WASHINGTON LUIS GONÇALVES SERAFIM
DA SILVA

JOSÉ MÁRCIO CARÔSO
CARLOS ALBERTO SEIXAS RIO

COMITÊ ESTADUAL DA AGROINDUSTRIA - CEAGRO
COMITÊ ESTADUAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA

EDSON DIOGO MONIZ PINTO
GUILHERME DE CASTRO MOURA

RICARDO MUJAES MEIRA
GUILHERME GALVÃO

COMITÊ GESTOR ESTADUAL DO PACTO "UM MUNDO PARA A CRIANÇA E O
ADOLESCENTE DO SEMI-ÁRIDO" GOV. DO ESTADO DA BAHIA

LÍCIA QUADROS CORTES

JAQUELINE ÉRRICO
GUILHERME GALVÃO
JOSÉ MENDES FILHO

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRÍCOS- CONERH

EDSON DIOGO MONIZ PINTO
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR
HUMBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA
EDSON DIOGO MONIZ PINTO
SÉRGIO LUIZ DA SILVA SANTOS
HÉLIO ANTONIO MATIAS DA SILVA
NELSON GOMES DA SILVA
DANIELA LAGO
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
ELIANE MENESES DE OLIVEIRA
EVILÁSIO FRAGA

CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE- CEPRAM

GUILHERME DE CASTRO MOURA

CÂMARA TECNICA DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS - CTPPP- VINCULADA AO CONERH
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

EVILÁSIO FRAGA

CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO DO CACAU- FAEB
CÂMARA TEMÁTICA BOVINOS/ BUBALINOS

GUILHERME DE CASTRO MOURA
JOSÉ MÁRCIO CARÔSO

COMITÊ GESTOR DO TRABALHO DECENTE
CONSLEHO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO)
CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA- COELBA
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE -CIST
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CEDRS-PRONAF
CONSELHO DIRETOR- ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INÊS
CONSELHO DIRETOR- ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA DE GUANAMBI
CONSELHO DIRETOR DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA - CEFET
CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - CONAGRO

DEMAIS
ORGÃOS

TITULAR
NORBERTO NETO
AURÉLIO PIRES
ANTONIO BALBINO
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
RICARDO COVRE
MARCELO PLÁCIDO CORREA
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR
FLAMARION MATOS - ITAPEBI
IVAN PINTO DA COSTA
VANESSA DE MELLO BATISTA
AURÉLIO PIRES
VANESSA DE MELLO BATISTA
MOISES DE ALMEIDA SCHMIDT
TITULAR
IVAN PINTO DA COSTA
JOSÉ MÁRCIO CARNEIO RIOS
FLAMARION MATTOS

FÓRUM PERMANENTE DE PECUARIA DE CORTE DA BAHIA- SISTEMA FAEB/ SENAR

FERNANDO ALBIANI ALVES
MARIA MÁRCIA VIANA DAS VIRGENS
LUIZ CARLOS FERNANDES
BARBARA LETÍCIA CORDEIRO
EDSON DIOGO MONIZ PINTO
FABIANO BORRÉ(IBICOARA)

ISIDORO LAVIGNE GESTEIRA
SILVIO OLIVEIRA

JOAQUIM MARCELO MOREIRA MARTINS

ELIANE MENESES DE OLIVEIRA

GUILHERME DE CASTRO MOURA

EDSON DIOGO MONIZ PINTO

GUILHERME DE CASTRO MOURA
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR
SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA

JOSÉ MENDES FILHO
JOAQUIM MARCELO MOREIRA MARTINS

CONSELHO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA- JUCEB

FERNANDO DE FIGUEIREDO PIMENTA
DEMÉTRIO SOUZA D'EÇA

EDSON DIOGO MONIZ PINTO
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
ARY DA SILVA CARVALHO

CONSELHO DE FAZENDA - CONSEF
CRÉDITO ASSISTIDO DO ESTADO DA BAHIA
GRUPO GESTOR DO PROGRAMA DA AGICULTURA DE BAIXO CARBONO
CÂMARA SETORIAL DA CADEIA DA AGROINDUTRIA
COMITÊ TÉCNICO DE PREVENÇÃO À MONILIASE DO CACAUEIRO - CTPMC
SEMA- COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
COMISSÃO DE SEMENTES E MUDAS- SUP. FEDERAL AQUICULTURA NA BAHIA
CÂMARA TRANSVERSAL SOBRE POLÍTICA TRIBUTÁRIA - SICM
FÓRUM BAIANO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA E MARCAS COLETIVAS
CONSELHO DE ADM DO IMIC
CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO IMIC
CONSELHO DO COMITÊ ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE - CELT

FÁBIO DE ANDRADE MOURA
BÁRBARA LETICIA CORDEITO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
GERALDO MAGALHÃES MACHADO
ISIDORO LAVIGNE GESTEIRA
FIEB
JOSÉ MENDES FILHO
JOSÉ MENDES FILHO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
JOSÉ MENDES FILHO
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR

FÓRUM REGIONAL PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SICM

WILSON ANDRADE

GRUPO OPERACIONAL DE EMERGÊNCIA FITOSSANITÁRIA

VANIR KOLLN

FÓRUM PERMANENTE DE DEBATE SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DO AGRONEGÓCIO BAIANO - AGROFORUM
FÓRUM BAIANO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
SÉRVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE/BAHIA
FUNDAP - FUNDO DE APOIO À PECUÁRIA
PLANO DE AÇÃO DO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIO - IPIAÚ- CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DE VALE DO RIO DAS CONTAS

VANESSA MELLO
GUILHERME GALVÃO
EDSON DIOGO
BARBARA LETÍCIA CORDEIRO
ITATELINO DE OLIVEIRA LEITE JUNIOR
JAQUELINE ÉRRICO
FERNANDO ALBIANI ALVES
JERENALDO TEIXEIRA
BARBARA LETÍCIA CORDEIRO

HUMBERTO MIRANDA
1° JACKSON ORNELLAS
2° BÁRBARA LETÍCIA
MOISES SCHIMIDT

