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O
“MAIS UMA VEZ, CONCLAMAMOS OS
PRODUTORES A NÃO DESANIMAR, POIS
NÃO PODEMOS NOS ABATER DIANTE
DESSE CENÁRIO. DEVEMOS MOSTRAR A
GARRA DO PRODUTOR RURAL, BUSCANDO
ALTERNATIVAS E AJUSTANDO AS NOSSAS
ATIVIDADES À REALIDADE CLIMÁTICA QUE
NOS ESTÁ SENDO IMPOSTA PELA NATUREZA.”

ano de 2015 foi de grandes conquistas e êxitos para o Sistema
FAEB/SENAR/SINDICATOS e, consequentemente, para o setor
agropecuário baiano.
Apesar de o país viver uma das piores crises de sua história, com
alta inflação e grande índice de desemprego, a agropecuária continuou pujante e firme sustentando o Brasil e a Bahia. Os números comprovam isso. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), o país perdeu 1.5 milhão de empregos em 2015. A indústria liderou
as perdas, seguida pela construção civil, serviços e comércio. Na contramão
dessa queda, a agropecuária foi a única atividade com saldo positivo no
ano, com a criação de 9,8 mil vagas e crescimento de 2,1% do PIB.   Nossa
expectativa é que o setor continue atravessando essa crise ajudando a economia nacional e estadual.
O Estado da Bahia, depois de enfrentar três anos de seca impiedosa, tida
como a maior da história, experimentou em 2015, até setembro, uma expectativa de que estávamos entrando na normalidade climática, mas o que
vimos foi a partir de setembro até dezembro, um sol inclemente, com temperaturas tidas como as mais altas dos últimos 50 anos, levando à degradação e destruição de pastagens em todas as regiões do Estado, afetando áreas
irrigadas, inclusive a cultura do cacau.
Essa nova ocorrência, que poderíamos até chamar de catástrofe, atingiu
a pecuária em cheio, reduzindo drasticamente a oferta de leite e animais
prontos para o abate, o que levou a Bahia ter as maiores cotações desses
produtos no mercado nacional.
Mais uma vez, conclamamos os produtores a não desanimar, pois não podemos nos abater diante desse cenário. Devemos mostrar a garra do produtor rural, buscando alternativas e ajustando as nossas atividades à realidade
climática que nos está sendo imposta pela natureza.
O ano de 2015 foi também marcado pela eleição da FAEB, com acontecimentos desagradáveis de interferências político-partidárias, mas serviu
para testar a maturidade do Sistema Sindical da Bahia e, acima de tudo, a

convicção dos presidentes dos Sindicatos dos Produtores Rurais, da necessidade de separar a política sindical da política partidária. O resultado não
era outro que não o esperado, da total independência do Sistema, prevalecendo a lógica e os melhores interesses da classe.
Também no ano de 2015, a instituição completou 50 anos, um privilégio
ímpar por ter esta, no decorrer de sua história, construído uma referência
na luta pelos interesses e direitos dos produtores rurais, com total independência e sem estar subjugada a interesses que não os verdadeiros do Setor.
Em 2015 realizamos o “AGROPEC Semiárido e IV Congresso Brasileiro de
Palma e Outras Cactáceas”, o maior evento específico para região semiárida, com a participação de todas as Federações do Nordeste, em parceria
com a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), o SENAR
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), SEBRAE (Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas Bahia) e a Associação Brasileira de Palma e
Outras Cactáceas. Esse evento promoveu mais de 60 palestras e contou com
a participação de mais de 2000 produtores de toda região nordestina.
O Sistema FAEB/SENAR pôde demonstrar em 2015, com absoluta certeza,
que a sua estratégia de ações e procedimentos estão no rumo certo. Sabemos, também, que novos ajustes serão necessários, pois nada deve ser estático. Temos a convicção que é imperativo buscarmos ser mais eficientes
na defesa dos interesses do homem do campo. Essa é a nossa missão e será
sempre o nosso compromisso.

JOÃO MARTINS DA SILVA JUNIOR
Presidente do Sistema FAEB/SENAR

PALAVRA DO PRESIDENTE

AGROPECUÁRIA BAIANA EM

12

2015

13

AGROPECUÁRIA BAIANA EM 2015

ÚNICA ATIVIDADE PRODUTIVA
QUE APRESENTOU
CRESCIMENTO EM 2015: + 6.8%

O país está passando por um período de recessão econômica, caracterizada por aumento de juros, queda nos
investimentos, aumento de desemprego, redução do consumo e diminuição do produto. Além disso, a instabilidade
política influencia negativamente as decisões econômicas por parte do setor privado, visto que essas diretrizes criam
um cenário de incerteza na economia.

GRÁFICO 1 - TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB EM 2015

FONTE: IBGE; SEI
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este cenário, e mesmo com a forte queda nas
cotações das commodities agrícolas no mercado mundial, a produção agropecuária se
destaca como o sustentáculo da economia
brasileira e baiana apresentando índices positivos na composição do Produto Interno Bruto - PIB
(valor agregado de todos os bens e serviços produzidos dentro do território nacional, estadual e municipal). Conforme pode ser visto no gráfico ao lado, a
agropecuária baiana em 2015 apresentou crescimento
de 6,8%, 3,7 vezes maior que o crescimento apresentado pelo setor a nível nacional. O resultado do setor
rural foi fundamental para evitar uma queda maior
do PIB, visto que a indústria recuou 6,2% na Bahia e
no Brasil, e o setor de serviços reduziu 2,2% e 2,7%,
na Bahia e no Brasil, respectivamente. O fraco desempenho desses setores contribuiu para que o PIB, no
período analisado, apresentasse redução de 3,2% na
Bahia e de 3,8% no Brasil.
No ano em análise, o desempenho da agropecuária
baiana apresentou altos níveis de produtividade, destacando-se em alguns casos a nível mundial, a exemplo
da produção de café arábica na região Oeste do estado.
O bom desempenho da agropecuária deve-se ao aumento da produção física de diversas culturas agrícolas do Estado, com destaque para: Soja: (+40,6%), Sorgo
(+38%), Sisal (+ 32%), Feijão (+22%) e Algodão (+ 3%).

VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA BAIANA

CACAU 3%
OUTROS 2%

GRÁFICO 2. COMPOSIÇÃO DO VBP
Fonte: MAPA (novembro/15).

UVA 1 %

BATATA INGLESA 1%

CANA-DE-AÇÚCAR 2 %

CEBOLA 3%

GRÃOS 40%

LARANJA 3%

TOMATE 4%

BANANA 6%

PECUÁRIA 19%

CAFÉ 7%

ALGODÃO 9%
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O gráfico 2 evidencia a distribuição do Valor Bruto da Produção (VBP). A categoria Grãos, que
engloba soja, milho e feijão, tem participação
de 40%. Nessa categoria, o grande destaque foi
a soja que teve crescimento de 40%. A Pecuária
(bovinos, suíno, frango, leite e ovos) representa
19% do VBP, seguida de algodão (9%), café (7%)
e banana (6%).
Neste ano, evidenciou-se o crescimento da renda
gerada pelos seguintes segmentos:
• Algodão (35%)
• Café Conillon (39%)

QUADRO 1. COMPARAÇÃO DO VALOR BRUTO
DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA BAIANA
CULTURAS
Algodão herbáceo

Amendoim

Arroz

Banana

Batata - inglesa

Cacau

Café Total

Café Arábica

Café Conilon

Cana-de-açúcar

Cebola
Feijão

Fumo

Laranja

Mamona

Mandioca

2014

2015 VAR (%)

1.581.487.100

2.134.737.435

9.315.139

7.108.742

14.836.812

1.662.808.878
443.834.442

12.033.556

1.470.772.760

1.544.733.047

15,83

366.347.977

509.831.618

39,17

690.149.165

967.319.744

688.304.702

1.034.901.429

CULTURA

2015

VAR (%)

1.276.369

1.438.108

12,67%

Milho

1.278.383

857.266

-32,94%

Feijão

582.156

576.219

-1,02%

Cacau

563.811

480.397

-14,79%

Algodão Herbáceo

341.690

332.312

-2,74%

Mandioca

342.626

226.008

-34,04%

Café

171.142

178.198

4,12%

Cana-de-açúcar

128.802

102.606

-20,34%

Banana

77.078

78.048

1,26%

Laranja

71.873

71.179

-0,97%

Fonte: LSPA/ IBGE.

MERCADO EXTERNO

O câmbio favoreceu a exportação das commodities agrícolas. As exportações de soja em 2015 tiveram incremento de 13,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, a participação
da soja nas exportações baianas chegou a 12,8%.
O quadro 3 mostra os principais produtos da pauta de exportação da Bahia e identifica a soja como
o segundo principal produto exportado pelo estado no ano.

-0,27

QUADRO 3 - PRINCIPAIS PRODUTOS DA PAUTA DE EXPORTAÇÃO DA BAHIA 2014 E 2015
2014

6,99
CATEGORIA

2015
PART %

2015/2014

1.059.464.950

13,44

1.139.356.708

12,24

-7,01

1.008.920.148

12,80

891.282.852

9,57

13,20

CATODOS DE COBRE REFINADO/SEUS
ELEMENTOS,EM FORMA BRUTA

559.259.692

7,09

295.890.820

3,18

89,01

4º

"FUEL-OIL"

419.813.415

5,33

1.224.189.800

13,15

-65,71

127,68

5º

AUTOMOVEIS C/MOTOR
EXPLOSAO,1500<CM3<=3000,ATE 6
PASSAG

366.397.461

4,65

396.889.973

4,26

-7,68

854.428.584

-17,67

6º

356.847.696

4,53

419.150.222

4,50

-14,86

226.866.331

221.577.496

-2,33

15.922.250.929

17.949.613.318

12,73

356.751.225

4,53

441.287.427

4,74

-19,16

243.064.053

3,08

376.455.059

4,04

-35,43

162.030.429

2,06

179.354.850

1,93

-9,66

158.232.582

2,01

122.647.590

1,32

29,01

TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS
EXPORTADOS

4.690.781.651

59,50

5.486.505.301

58,93

-14,50

TOTAL GERAL

7.883.181.210

1.194.547.597

1.308.158.467

808.614.380

637.283.463

-21,19

3º

59.389.188

-56,82

165.875.336

272.062.403

31.872.494
62.317.610

137.543.650
72.855.170

1.037.834.325
-

588.280.887

116,23

33.087.917

3,81

101.806.566

-

Frango

797.792.335

889.645.848

Ovos

33.664.593

358.755.686

-17,23

38.850.705

9,51

63,37

27,08

1º
2º

40,31
-

13,85
15,41

11,51

210.160.834

272.434.043

214.884.906

-24,06

TOTAL PECUÁRIA

4.028.443.931

4.360.027.726

8,23

TOTAL LAV.+ PEC.

19.950.694.861

22.309.641.044

11,82

2,25

Fonte: MAPA
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2014

Soja

US$ FOB

2.991.940.878

Leite

QUADRO 2 - BAHIA: ÁREA PLANTADA DAS
PRINCIPAIS CULTURAS EM HECTARES

PART %

2.628.070.484

Suínos

No início do ano, a produção de leite no Estado
apresentou incremento na produção, representando a recuperação das atividades perdidas com a
seca nos anos anteriores. Porém, o produtor de leite
sofreu com o encerramento das atividades de algumas unidades de processamento na Bahia, fato
que limitou o crescimento da remuneração.

Verificou-se um aumento da área destinada ao
cultivo da soja em substituição à área do milho.
Isso ocorreu devido a melhor rentabilidade com
a produção da soja e ao menor custo de produção com a plantação da oleaginosa.

US$ FOB

5.076.339.139

Bovinos

Em relação à pecuária, a produção leiteira foi o
único segmento que apresentou retração do VBP
(-24%), fato que explica o recuo da participação
da pecuária na composição total. É importante
ressaltar a participação positiva das outras atividades que compõem a pecuária: suínos (+15,4%),
frango (+11,5%) e ovos (+2,2%).

ÁREA PLANTADA

394.463.695

3.617.868.757

Uva

O preço do litro de leite, cotado nas principais praças produtoras do Estado, apresentou recuperação a partir de julho, fato explicado pela redução da oferta decorrente da
seca que atingiu os municípios produtores.

476.584.194

Soja

TOTAL LAVOURAS

-11,55

1.333.667.720

2.855.779.576

Trigo

-23,69
-34,09

2.247.184.763

Tomate

-18,89

292.510.920

Milho

Pimenta-do-reino

34,98

• Cebola (116%)
• Feijão (9,5%)
• Milho (27%)
• Soja (40%)
• Bovinos (14%)

7º
8º
9º
10º

PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A
SODA/SULFATO,SEMI/BRANQ

SOJA, MESMO TRITURADA, EXCETO
PARA SEMEADURA

ALGODAO SIMPLESMENTE
DEBULHADO,NAO CARDADO NEM
PENTEADO

BAGACOS E OUTS.RESIDUOS SOLIDOS,DA
EXTR.DO OLEO DE SOJA

PASTA QUIMICA DE MADEIRA,PARA
DISSOLUCAO

PNEUS NOVOS PARA AUTOMOVEIS DE
PASSAGEIROS

BULHAO DOURADO,PARA USO NAO
MONETARIO

100,00

9.309.739.676

100,00

-15,32

FONTE: MIDIC-SECEX ELABORAÇÃO: ASSESSORIA ECONÔMICA
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QUADRO 5 - REBANHO BAIANO | MAIORES MUNICÍPIOS
QUANTIDADE DE CABEÇAS

MUNICÍPIO

REBANHO BAIANO

Em se tratando das participações, no acumulado do ano de 2015 a soja representou 34,3% das
exportações desse segmento. Nota-se também a
importância da categoria Produto Florestais, que
tem uma participação de 34,5% no total das exportações do agronegócio baiano.
É válido ressaltar a importância de outros segmentos: Fibras e produtos têxteis (+12,04%), Cacau e seus produtos (+6,74%) e Frutas, nozes e
castanhas (+3,6%).

QUADRO 4 - EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO BAHIA EM 2015
CATEGORIAS

VALOR (US$)

PART (%)

PRODUTOS FLORESTAIS

1.375.828.475

34,53

COMPLEXO SOJA

1.365.671.373

34,28

FIBRAS E PRODUTOS TÊXTEIS

479.563.060

12,04

CACAU E SEUS PRODUTOS

268.675.871

6,74

FRUTAS (INCLUI NOZES E CASTANHAS)

144.392.801

3,62

COUROS, PRODUTOS DE COURO E PELETERIA

137.527.426

3,45

CAFÉ

100.911.492

2,53

FUMO E SEUS PRODUTOS

28.009.449

0,70

CARNES

21.632.668

0,54

CHÁ, MATE E ESPECIARIAS

19.883.284

0,50

CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES

18.602.581

0,47

PESCADOS

10.298.701

0,26

PRODUTOS OLEAGINOSOS (EXCLUI SOJA)

7.468.282

0,19

DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

3.305.865

0,08

SUCOS

784.333

0,02

PRODUTOS APICOLAS

617.744

0,02

BEBIDAS

371.694

0,01

RAÇÕES PARA ANIMAIS

214.000

0,01

ANIMAIS VIVOS (EXCETO PESCADOS)

207.328

0,01

DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

67.032

0,00

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS

7.225

0,00

PRODUTOS HORTÍCOLAS, LEGUMINOSAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS

5.655

0,00

76

0,00

3.984.046.415

100,00

COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO
TOTAL

FONTE: MAPA - AGROSTAT ELABORAÇÃO: ASSESSORIA ECONÔMICA
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Devido à seca que ainda atinge o estado, o rebanho bovino apresentou redução de 3%, fato ocorrido também no ano de 2014 em relação a 2013. Do
lado positivo, houve aumento de rebanho nos municípios de Ipirá (+2,8%), Ibicuí (+2,2%), Wanderley (+1,6%), Cotegipe (+1,6%) e Angical (+0,5%).
Entre os vinte municípios que detêm o maior
número de bovinos, destacam-se com grande
redução Itapetinga (-11,8%), Correntina (-11,7) e
Riachão das Neves (-10,%). (vide quadro 5)
Já em relação ao abate de animais, no segundo
trimestre de 2015 houve um pequeno aumento
de 0,36% em relação ao primeiro trimestre do
ano. No entanto, no terceiro trimestre a Bahia
abateu 279.865 cabeças, apresentando assim uma
redução de 8,9% em relação ao trimestre anterior,
como pode ser visto no gráfico abaixo.

2014

2015

VAR(%)

1º

ITAMARAJU

184.929

182.188

-1,48%

2º

ITANHEM

161.683

151.081

-6,56%

3º

GUARATINGA

164.287

149.806

-8,81%

4º

ITARANTIM

149.200

139.497

-6,50%

5º

ITAMBÉ

134.306

130.446

-2,87%

6º

ITAPETINGA

147.093

129.790

-11,76%

7º

CORRENTINA

144.212

127.345

-11,70%

8º

MEDEIROS NETO

128.552

127.125

-1,11%

9º

VITORIA DA CONQUISTA

120.648

112.640

-6,64%

10º

MACARANI

118.752

111.485

-6,12%

11º

WANDERLEY

106.568

108.301

1,63%

12º

IBICUI

102.797

105.043

2,18%

13º

COTEGIPE

101.867

103.507

1,61%

14º

IPIRÁ

92.116

94.725

2,83%

15º

RIACHAO DAS NEVES

99.699

89.636

-10,09%

16º

ITAPEBI

95.283

88.705

-6,90%

17º

ANGICAL

88.153

88.611

0,52%

18º

SANTA RITA DE CÁSSIA

89.584

88.295

-1,44%

19º

TEIXEIRA DE FREITAS

91.840

87.424

-4,81%

20º

EUNAPOLIS

91.681

86.584

-5,56%

2.413.250

2.302.234

-4,60%

10.792.730

10.469.134

-3,00%

TOTAL
TOTAL BAHIA

Fonte: ADAB/2015.

GRÁFICO 3 – BAHIA: BOVINOS ABATIDOS

330

300

270

janeiro-março

abril-junho
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Fonte: IBGE /Elaboração: Assessoria Econômica do Sistema FAEB
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MERCADO

Nas principais praças pecuárias acompanhadas pelo Sistema FAEB/SENAR, verificou-se movimento ascendente dos preços do boi gordo durante
o ano. Sendo que as maiores cotações foram registradas em Salvador e Feira de Santana, locais onde a arroba foi comercializada por R$ 153,60 e R$

151,50, conforme pode ser observado no gráfico 4.
No cenário nacional, as elevações nos preços foram ocasionadas pela
redução de animais para abate decorrente do abate de matrizes nos anos
anteriores.

GRÁFICO 4. BAHIA: COTAÇÃO DO BOI GORDO
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FAEB 50 ANOS

22
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HOMENAGEADOS

1

Os funcionários mais antigos da FAEB foram homenageados
na cerimônia. Antônio Carlos, há 27 anos trabalha na área
administrativa da Federação. Ele recebeu uma placa comemorativa das mãos de Guilherme Moura e Edson Diogo,
vice-presidentes de Desenvolvimento Agropecuário e Administrativo Financeira, respectivamente.

FAEB 50 ANOS - O EVENTO

P

oucas instituições têm o privilégio de chegar aos 50 anos com a representatividade
que hoje possui a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), uma
entidade respeitada em todos os setores e
uma referência na luta pelos interesses e direitos
dos produtores rurais do estado. Para marcar estas cinco décadas, uma grande celebração aconteceu no Fiesta Convention Center, em Salvador.
Um evento pensado unicamente para festejar a
data com produtores rurais – representados pelos Sindicatos dos Produtores Rurais -, colabora-
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dores da FAEB e suas respectivas famílias.
Diferente dos eventos que geralmente marcam
esse tipo de data, o presidente do Sistema FAEB/
SENAR, João Martins, solicitou que o tom de informalidade tomasse conta da festa. “Eu pedi, inclusive, que esquecessem a gravata em casa. Essa
é uma festa para nós, produtores rurais, celebrarmos esse marco tão importante de forma descontraída”, disse no palco montado para o evento,
sendo aplaudido pelo público presente.
A cerimônia foi conduzida pela jornalista Georgina Maynart, repórter do Bahia Rural, da TV

Bahia, afiliada da Rede Globo, sempre, claro, seguindo a linha da informalidade. Por isso, não
aconteceram discursos no evento. Um vídeo foi
apresentado com depoimentos dos diretores, colaboradores e ex-colaboradores da casa, que contaram um pouco da história da instituição.
Pouco depois, João Martins deu boas-vindas aos
convidados presentes no salão. “Não farei discurso. Quero apenas agradecer a todos que fizeram parte dessa história e dizer que o trabalho
continuará sempre pautado nos interesses dos
produtores baianos”.

2

O advogado e professor Aurélio Pires, assessor jurídico da Federação, há 50 anos atua na FAEB. Ele recebeu, ao lado da filha, Paula Pires, a placa de homenagem dos colegas do setor jurídico da Federação, os
advogados Fernanda Fernandes e Carlos Bahia.

3

Além deles, Evódio Ducas Resedá,
presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Conceição do Coité,
um dos mais antigos do Sistema Sindical foi também homenageado. O
desembargaddor Salomão Resedá,
filho de Evódio, recebeu da superintendente do Senar Bahia, Carine
Magalhães, a placa representando
o pai, que por um imprevisto não
pode comparecer ao evento.
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PREMIAÇÕES

No total, foram onze prêmios! Todos sorteados, exclusivamente, para os Sindicatos dos Produtores
Rurais presentes no local: 5 (cinco) computadores, 5 (cinco) motos e um Trator Massey Ferguson 4275.
Confira abaixo fotos e depoimentos dos vencedores de todos os prêmios.

“Uma moto para um pequeno sindicato como o nosso
é de uma utilidade incrível, porque as estradas vicinais
no interior são muito ruins. E temos muitas dificuldades
para o deslocamento de nossas equipes que
acompanham os produtores participantes dos nossos
programas. Queremos agradecer a administração da
Faeb pela nova mentalidade que está sendo implantada
no sistema. Toda organização evolui com o tempo e a
Faeb está evoluindo bastante”.
Sérgio Luiz da Silva Santos

“Os 50 anos da Faeb vai ficar na história, foi uma festa
muito boa e eu tive a sorte de ganhar o notebook que
além de ser uma ferramenta de trabalho para o nosso
sindicato, vai auxiliar nos cursos que nós realizamos”.
José Domingos

SINDICATO DOS PRODUTORES
RURAIS DE IGUAÍ

“Hoje com a tecnologia avançando em todos os
segmentos da sociedade nada mais importante do que
o setor agrícola também faça parte desse avanço da
tecnologia. Esse notebook vai melhorar bastante o nosso
trabalho, já que tudo hoje no Senar é informatizado e
assim as informações serão transmitidas com muito mais
rapidez, facilitando a nossa comunicação”.
João Barreto

SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMPO FORMOSO

“É uma emoção muito grande! No meio de tantos
sindicatos você ganhar um prêmio, é uma benção.
É mais um computador que chega para atender as
pessoas que trabalham com a gente e os produtores
da região que visitam o nosso sindicato”.
Júlio Cotias

SINDICATO DOS PRODUTORES
RURAIS DE BAIXA GRANDE

SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMBÉ

“Essa moto que ganhamos vai nos ajudar bastante, porque
temos muitas propriedades para visitar, e ela facilitará
a locomoção dos nossos técnicos e pessoal que vai a
campo, com um custo bem mais em conta por se tratar
de uma moto econômica. Certamente esse prêmio não é
nosso e sim de todos os produtores de Mutuípe e região”.
Manoelito Brito Machado

“O nosso sindicato é pequeno e realiza um trabalho
expressivo, então acho que esse prêmio é muito
merecido e certamente essa moto será muito útil
para facilitar o trabalho e as visitas de campo dos
nossos colaboradores do Sindicato”.
José Raimundo

SINDICATO DOS PRODUTORES
RURAIS DE CIPÓ

SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MUTUÍPE
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“É gratificante a participação e o novo entusiasmo que estamos vivendo com o
sindicalismo baiano e brasileiro. Já temos um computador na nossa sede e agora
esse notebook que ganhamos aqui hoje, ajudará bastante os nossos técnicos de
campo nas visitas aos produtores da nossa região”.
Genesito Santiago

“Ser presenteado é sempre emocionante, ainda mais no meio de tantos
amigos. Me sinto lisonjeado pelo presente que será de grande utilidade para
o nosso sindicato. Temos em nossa região uma turma do Pro-Senar Leite e
duas do Pronatec, e com certeza será uma ferramenta a mais para os nossos
produtores”. Oderval Ferreira Costa

SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE IPIRÁ

SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MACARANI

“Foi uma emoção muito grande, porque o aniversariante
nos convidou para a festa e nós que ganhamos o presente.
Nós agradecemos muito à Faeb, pois essa moto vai facilitar
muito no deslocamento dos mobilizadores do nosso
sindicato, principalmente nesse momento de seca que
estamos atravessando, para dar suporte aos produtores
afetados em Ipiaú e região.”
Edwar Bastos

SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE IPIAÚ

“Foi muito emocionante ganhar um prêmio na
Confraternização. Essa moto vai melhorar a nossa
locomoção na zona rural, sendo usada pelos técnicos
e engenheiros agrônomos para se deslocar para as
fazendas da região realizando a mobilização , convidando
agricultores para as nossas ações”.
Sócrates Manoel Esteves Santos

SINDICATO DOS PRODUTORES
RURAIS DE IBICARAÍ
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TRATOR MASSEY FERGUSON

O

prêmio mais esperado da noite, sem dúvida alguma, era o Trator Massey
Ferguson 4275 . Para o sorteio, João Martins, acompanhado pelo secretário executivo Senar Brasil, Daniel Carrara e pelo vice-presidente do FAEB,
Humberto Miranda, subiram ao palco. Depois de muita expectativa, foi
anunciado o nome do Sindicato sorteado: Ibicuí. O atual presidente do Sindicato, Sérgio Augusto, subiu ao palco e agradeceu aos presentes. Segundo ele, o trator
vai transformar ainda mais a realidade do local, além de servir também aos municípios
vizinhos.

“Fomos contemplados com um trator na festa de 50 anos da
Faeb, e vai ser uma ferramenta muito boa que vai dar uma melhor condição de trabalho para os nossos produtores. É uma honra para a gente participar do Sistema FAEB/SENAR/Sindicatos
que tem melhorado muito a condição dos produtores rurais de
Ibicui. Esse trator vai servir para preparar terreno, plantar re-

28

servas estratégicas e pastagens para os produtores que participam dos nossos programas e os associados ao sindicato rural de
Ibicui”.

G A L E R I A

D E

F O T O S

SÉRGIO AUGUSTO
(SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE IBICUÍ)
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G A L E R I A
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D E
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ELEIÇÃO FAEB

EM 2015, ACONTECEU ELEIÇÃO NA FAEB.

Com quase 80% dos votos, João Martins
foi reeleito presidente da Federação
32

C

om maioria absoluta dos votos, João
Martins da Silva Junior foi reeleito presidente da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado da Bahia. A chapa
encabeçada por Martins recebeu quase
80% dos votos válidos, totalizando 67 votos a favor e 16 contra. A eleição ainda contou com um
voto nulo e um branco. O anúncio do pleito foi
feito pelo presidente da Comissão Eleitoral, Saul
Quadros: “Com cem por cento de votos apurados, anuncio João Martins da Silva Junior reeleito presidente da Faeb para o triênio 2015/2018”.
No discurso, logo depois do resultado, o presidente reeleito afirmou que “essa não é uma vitória pessoal ou da chapa que estou à frente. Essa é
uma vitória da classe. É uma vitória do sindicalismo! Eu tenho orgulho de participar de um sistema que soube se posicionar com altivez diante
de toda pressão externa”. Martins acrescentou
ainda que “pela primeira vez tivemos uma eleição com todos os sindicatos regulares presentes,
o que representa mais uma vitória dos produtores
rurais baianos que fazem da Faeb uma das instituições mais respeitadas do país, sendo referência nacional na defesa dos interesses da categoria”, disse
João Martins, emocionado.
Presidente do Sistema FAEB/SENAR e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
João Martins recebeu as felicitações dos produtores, familiares e amigos que compareceram ao pleito. Também estiveram na sede da FAEB o Secretário Executivo do Senar Central, Daniel Carrara
e os presidentes das Federações da Agricultura e
Pecuária de Goiás, José Mário Schereiner; de Sergipe, Ivan Sobral; da Paraíba, Mário Borba; do Ceará,
Flávio Saboya; de Alagoas, Álvaro Almeida e do
Amazonas, Muni Lourenço Junior.

ELEIÇÃO DA FAEB
REPERCUTE NA MÍDIA

“ESSA NÃO É UMA VITÓRIA
PESSOAL OU DA CHAPA QUE
ESTOU À FRENTE. ESSA É UMA
VITÓRIA DA CLASSE”
33

AÇÕES SISTEMA FAEB/SENAR
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CAMPO FUTURO

HEVEICULTURA (SERINGA)

O painel de Seringa foi realizado na região de Ituberá em parceria com a Dendrus - Projetos
Florestais e Ambientais, empresa vinculada ao Centev/Universidade Federal de Viçosa.
Como resultado, verificou-se que a propriedade típica da região possui em média 7 hectares, característica de agricultura familiar , sendo a heveicultura a principal atividade econômica, respondendo por 60% da renda da propriedade moda. A outra parte da renda (40%)
é constituída de outras culturas como o cacau, cravo, mandioca, guaraná, dendê, pupunha,
cupuaçu e outras frutas. Na região, o preço da terra nua gira em torno de R$ 3.000,00 por hectare
e para a heveicultura é destinado uma área de 2 hectares (28,57%) da área total.

A

través do Projeto Campo Futuro, a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a FAEB e outras Federações de Agricultura e Pecuária do país, em
parceria com instituições de ensino e pesquisa, realizam o levantamento e acompanhamento de dados
econômico-financeiros de importantes produtos da agropecuária com objetivo de gerar informações para administração
de custos, de riscos de preços e gerenciamento da produção.
O levantamento das informações é realizado por meio de painéis que acontecem nas principais regiões produtoras e consistem reuniões técnicas em determinado município produtor, com
a participação de produtores, técnicos e representantes de lojas
de insumos para definição de uma propriedade modal na região.
Após a realização dos painéis, as informações são atualizadas
mensalmente pelas instituições parceiras e reunidas trimestralmente em um boletim técnico, denominado Ativos do Campo.

06
05

Nos municípios de Eunápolis, Gandu e Itajuípe em parceria com o Centro de Inteligência em
Mercados (CIM) da Universidade Federal de Lavras (UFLA).
TIPO DE PRODUÇÃO

ÁREA PRODUTIVA
(HECTARES)

PRODUTIVIDADE
(ARROBAS)

COE1/ ARROBA (R$)

EUNÁPOLIS

Irrigado

Semimecanizado

50

150

65,95

GANDU

Não irrigado

Manejo manual

10

40

84,26

ITAJUÍPE

Não irrigado

30

7,5

27,93

Manejo manual/
Cabruca

¹ Custo Operacional Efetivo – COE: soma de todos os custos desembolsados no ano agrícola, gastos
administrativos e custos financeiros do capital de giro.

CAFÉ

Foram realizados os painéis de café arábica, em Luís Eduardo Magalhães, e café conilon, em
Itabela, em parceria com o Centro de Inteligência em Mercados (CIM) da Universidade Federal de Lavras (UFLA), cujas propriedades típicas estrão retratadas no quadro abaixo:
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MUNICÍPIO

TIPO DE CAFÉ

SISTEMA DE CULTIVO

TIPO DE PRODUÇÃO

ITABELA

Conilon

Irrigado

Semimecanizado

LEM

Arábica

Irrigado

Mecanizado

ÁREA PRODUTIVA
(HECTARES)

PRODUTIVIDADE
(SACAS/HA)

50

70

300

300

O painel de Itabela considerou a propriedade típica da região
como sistema de cultivo irrigado e manejo semimecanizado.
Nesta localidade, a produção de café se restringe à espécie Coffea canephora, sendo as cultivares (clones) Conilon Vitória, Robustão e G35 as predominantes. A comercialização é realizada
principalmente por meio de “cooperativa” e “corretores”, sendo o café tipo 7/8 o mais produzido. Em Luís Eduardo Magalhães, o painel considerou a propriedade típica da região como
sistema de cultivo irrigado e manejo mecanizado. Nesta localidade, a produção de café se restringe à espécie Coffea Arábica,
sendo a cultivar Catuaí 144 a predominante.

Área com seringueira

2 ha

Valor do hectare da terra nua

R$ 3.000,00/ha

Espaçamento de plantio

(3 x 2) x 18m

Ano de início da sangria

7º ano

Comercialização do coágulo

53 % de DRC

Preço médio da borracha

R$ 1,85/ Kg

01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES: 0,37%
02 | MANUTENÇÃO: 19,02 %
03 | MÃO-DE-OBRA E BENEFÍCIOS: 29,16%
04 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: 7,94%

CACAU

SISTEMA DE
CULTIVO

7 ha

Em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP,
foi realizado o levantamento dos custos de produção da avicultura integrada no município de
Feira de Santana (BA). Foram convidados avicultores e outros agentes que atuam direta ou
08
indiretamente no mercado agropecuário da região. Os custos de produção apurados neste
painel correspondem apenas aos dispêndios exclusivos do avicultor, desconsiderando os
gastos da indústria.
O Custo Operacional Efetivo (COE) totalizou R$ 9.478,71/lote. Entre os componentes que
mais pesaram no COE, destacam-se mão de obra (29,16%), manutenção de benfeitorias,
máquinas, implementos, equipamentos e utilitários (19,01%), energia elétrica (16,88%) e
09
gás para sistema de aquecimento (11,60%) – somando uma participação de 76,7%.

03

MUNICÍPIO

PARÂMETROS
Tamanho médio da propriedade

AVES

07

04

NO ESTADO DA BAHIA, EM 2015,
FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES PAINÉIS:

Característica da Propriedade moda em Ituberá:

05 | INSUMOS PARA CAMA DE FRANGO: 6,02%
06 | VESTIMENTA E PROTEÇÃO: 0,6%
07 | GÁS - SISTEMA DE AQUECIMENTO: 11,6%
08 | ADMINISTRATIVOS E IMPOSTOS FIXOS: 8,42%
09 | ENERGIA ELÉTRICA: 16,88%

01

02

DENDÊ

Realizado em Nazaré das Farinhas, com a participação do Sindicato dos Produtores Rurais de Nazaré, produtores de dendê do município e circunvizinhos, Petrobrás, Ministério
do Desenvolvimento Agrário. A propriedade típica, estabelecida durante o painel, possui
uma área total de 5 hectares, sendo 2 hectares direcionados para a cultura extrativista do
dendê, conforme quadro abaixo:
INDICADORES TÉCNICOS
Área total da propriedade

5 ha

Produtividade

5 ton /ha

Sistema de cultivo

Não irrigado

Área com dendê
Produção

Tipo de produção
Variedade

Comercialização

2 ha

10 toneladas

Manual/extrativista
Dura

Indireta, via repassadores

A variedade mais comum de dendezeiro é o tipo “dura”, originário da África. A
produtividade média é de 5 toneladas de cachos de frutos frescos por hectare/ano. A
comercialização ocorre por venda indireta, por meio de repassadores.
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DIA DE MERCADO DE GRÃOS

Com mais uma ação do Projeto Campo Futuro, a
CNA, FAEB e os Sindicatos dos Produtores Rurais de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães realizaram o Dia de Mercado de Grãos, seminário
que levou informações estratégicas para os produtores rurais da região.
O evento, através de palestras de especialistas
nos temas, levou análises técnicas e econômicas,
com base em conclusões a respeito das condições
de produção na própria região, obtidas a partir de
dados levantados pelo programa Campo Futuro.
O evento abordou temas como produção, logística, mercado e controle de doenças e pragas.

GOVERNO ATENDE PEDIDO DA FAEB DE REVISÃO
DO DRAWBACK DO CACAU

FAEB trabalhando em prol dos cacauicultures

E

m função da franca retomada da produção de cacau
do Brasil, que atingiu 279 mil toneladas em 2014, e
dos grandes problemas de comercialização enfrentados pelos produtores brasileiros – cujo deságio já
atinge a ordem de 500 dólares a tonelada –, a CNA
– Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil solicitou em 2015, a pedido da FAEB – Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, a revisão do drawback do Cacau na reunião do Conselho Consultivo do Setor Privado
(Conex). Esse foi o pedido prioritário da CNA no Conex.
Esse conselho tem a importante função de assessorar a Câ-
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mera de Comércio Exterior (Camex) do Governo Federal
nas definições de estratégias e ações voltadas à política de
comércio exterior do Brasil. A Camex é presidida pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), Armando Monteiro.
O pedido foi baseado, principalmente, na recuperação da
produção brasileira de cacau, que no ano passado foi de 279
mil toneladas, conforme IBGE. Vale ressaltar que a moagem
foi na ordem de 229 mil toneladas, evidenciando, claramente,
uma sobra no mercado interno. Ainda assim, a importação
via drawback em 2014 foi de 35.000 toneladas, produto este

importado e exportado com total isenção de impostos.
A CNA também propôs que o critério de reexportação por valor seja substituído pela equivalência de cacau no produto final e
que o prazo dessa reexportação seja reduzido dos atuais 24 meses, para 6. “Esse é o tempo máximo que a amêndoa pode ficar
estocada, mantendo a garantia do produto. Esse prazo de dois
anos beneficia apenas a indústria”, pontuou João Martins, presidente da instituição.
A Bahia é responsável por aproximadamente 73% da produção
nacional do cacau, sendo o principal estado produtor do fruto.
Em função disso, a Faeb solicitou à CNA que o tema fosse levado
ao Conex.

Em evento realizado em Salvador, com as presenças da presidente da República, Dilma Rousseff e
do presidente da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) e da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), João Martins, a
ministra da Agricultura e Pecuária, Kátia Abreu, e o
ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, confirmaram que o drawback do cacau vai ser revisto pelo
governo federal.
O presidente da Câmara Nacional do Cacau, Guilherme Moura, que também é vice-presidente de
Desenvolvimento Agropecuário da Faeb, ressaltou
que a retomada da produção de cacau na Bahia e
no Brasil já é uma realidade. “A revitalização do

mercado interno é um dos itens mais importantes
da nossa pauta. Um plano estruturante vai acelerar
esse processo”. Segundo ele, a revisão da política
de drawback do cacau (importação de insumos
para reexportação com isenção de impostos) é outro ponto estratégico para o fortalecimento do mercado.
Para o diretor do Instituto Biofábrica do Cacau,
Henrique Almeida, o drawback, da forma que vem
sendo praticado, agrava os problemas de comercialização enfrentados pelos produtores. Ele explicou
que atualmente a indústria importa a matéria-prima em volume, devendo exportar o produto industrializado também em volume, mas exporta em
valor. “Isto prejudica o produtor nacional”.

O QUE É DRAWBACK?*

O regime aduaneiro especial de drawback, instituído em 1966 pelo Decreto Lei nº 37, de 21/11/66, consiste
na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto
exportado. O mecanismo funciona como um incentivo às exportações, pois reduz os custos de produção de
produtos exportáveis, tornando-os mais competitivos no mercado internacional.
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Prodesianos: Em busca da solução

A

ssessores técnicos da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
e do Sistema FAEB/SENAR se reuniram
na sede da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado da Bahia para auxiliar produtores com operações de crédito rural
inseridas no Programa de Apoio à Reorientação
da Pequena e Média Unidade Produtiva Rural
do Semiárido Nordestino – PRODESA.
Na reunião foram discutidos os problemas de
forma individual e os encaminhamentos necessários para a solução das dívidas dos Prodesianos, como são chamados os técnicos e produtores que contrataram operações do Programa. Os
valores originalmente contratados até R$ 200 mil
foram enquadrados na Lei 12.844/13, podendo
renegociar suas dívidas. Os contratos que não
podem ser enquadrados nesta Lei, pois ultrapassam esse valor, terão outros encaminhamentos.
Criado na década de 90, o PRODESA foi uma
das linhas de crédito financiadas pelo Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste
- FNE, destinado aos técnicos de nível superior
com formação em Ciências Agrárias. Direcionado
para engenheiros agrônomos, médicos veterinários
e zootecnistas, o programa tinha como principal
objetivo fortalecer e reestruturar unidades produtoras, priorizando a integração e a diversificação
de atividades com a introdução e intensificação do
uso de tecnologias adaptadas, de modo a ensejar o
progresso econômico e social sustentável dos agricultores e comunidades e torná-los elementos de
difusão das tecnologias adotadas.
O principal diferencial do programa era que para obter o financiamento o profissional de ciências agrárias
era submetido a diversas etapas obrigatórias:
• Exame de seleção;
• Processo de capacitação;
• Aprovação do projeto de financiamento, inclusive nas condições especifícas do PRODESA;
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• Dedicação exclusiva à exploração econômica
do imóvel rural;
• Residir no imóvel rural objeto do financiamento ou no centro urbano mais próximo;
• Compromisso de introduzir no imóvel rural
diversificação e a integração de atividades com
tecnologias adequadas ao meio, a fim de enfrentar as adversidades do semiárido e de difundir o
modelo de exploração do programa;
• Prestar assistência técnica aos produtores rurais beneficiados do FNE/PRODESA;
O Banco financiava:
• Aquisição de uma propriedade, rural com área
máxima de 500 ha, situadas no semiárido;
• Aquisição de um veículo utilitário novo ou usado em bom estado de conservação;
• Aquisição de maquinas e equipamentos de ultima geração;
• Aquisição de semoventes;

• Suprimento dos gastos com as transferência e
manutenção da família nos seis primeiros meses
de execução do projeto;
• Custeio e investimento das atividades a serem
empreendidas no imóvel rural a ser adquirido;
Porém uma série de problemas na condução
do Programa levou os produtores à situação de
inadimplência e endividamento. O programa
acabou sendo extinto. A CNA e a FAEB estão
trabalhando intensamente para auxiliar os prodesianos na retomada de suas atividades e a solução da inadimplência.
“É muito importante contar com o apoio da CNA
e da Faeb na busca de soluções para esse problema, apresentando condições para que essa situação chegue a um final digno para esses produtores rurais”, ressaltou o presidente do Sindicato
dos Produtores Rurais de Campo Formoso, João Barreto, que também fez parte do programa.

FAEB EM DEFESA DOS
PRODUTORES DE LEITE
EM ITABUNA E REGIÃO

A

Federação da Agricultura e Pecuária
da Bahia recebeu, em 2015, com muita
preocupação a notícia de que a empresa
Nestlé, em Itabuna, deixaria de comprar
leite fresco da região e operaria, com leite pré-concentrado, tornando essa unidade apenas um Centro de Distribuição de produtos. Essa
medida desarticula totalmente os produtores de
leite do município, com reflexos diretos em outras regiões do Estado, que há mais de 35 anos
fornecem o produto para a multinacional.
Cumprindo seu papel de defender os interesses
dos produtores rurais de todo território baiano,
a FAEB entrou em contato com a empresa em
busca de soluções para a situação. A Nestlé informou por Nota Oficial que está realinhando suas
operações em Itabuna e que, por isso, “vai descontinuar a compra de leite fresco de produtores
do Estado da Bahia”, pontua a nota.
A FAEB enviou um ofício ao Governo do Estado,
à Comissão de Agricultura e Pecuária da Assembleia Legislativa da Bahia, e também para
as Secretarias Estaduais de Planejamento, de
Agricultura, e de Desenvolvimento Econômico, para que medidas fossem adotadas no sentido de que a produção leiteira local continuasse sendo absorvida.

A produção de leite é um dos principais produtos do setor agropecuário baiano, movimentando
milhões de reais por mês. É a atividade que tem
a maior capilaridade no estado, como a maior
geradora de mão de obra, presente em praticamente toda Bahia. Com essa ação da Nestlé,
grande parte do leite produzido está deixando de ser negociado, ou então sendo vendido
de forma clandestina, o que é extremamente
prejudicial para o setor, para os produtores e
para a economia baiana. “A FAEB garante que

a cadeia do leite, que gera milhares de empregos diretos e indiretos e ajuda na fixação
do homem no campo e viabiliza a atividade
rural nas pequenas propriedades, terá apoio
irrestrito desta Federação, que representa os
produtores, principalmente os pequenos, e
espera que o governo nos ajude a solucionar
esse impasse, para que não seja mais um caso
de indústria de leite desativada na Bahia”, finalizou João Martins, presidente do Sistema
FAEB/SENAR.

FAEB, FIEB E FECOMÉRCIO
UNIDOS EM PROL DA BAHIA

A Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), juntamente com
a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e da Federação do
Comércio, Serviço e Turismo da Bahia (FECOMÉRCIO) lançaram em 2015
uma campanha para valorizar o papel dos empresários baianos, que são
responsáveis pela geração de emprego e renda e ainda movimentam a
economia local e nacional. Mas, para isso o empresariado precisa investir
para crescer. Mesmo em tempos difíceis. E é isso que a campanha alerta!
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“Claro que sabíamos do nosso trabalho
realizado aqui na região, com muita
dedicação e profissionalismo, mas é sempre
uma surpresa ganhar. E que ótima surpresa! O
Pro-Senar está atendendo uma nova geração
de produtores, que buscam cada vez mais
conhecimento e capacitação”.
Maria Fátima Mendes
Sindicato dos Produtores Rurais
de Medeiros Neto

“Foi uma surpresa muito agradável.
Esse prêmio é fruto do bom trabalho
feito no Sindicato com a CNA, FAEB
e SENAR. Eu dedico esse prêmio
aos produtores rurais da região, que
executaram as boas práticas do Prosenar. E, claro, esse carro vai ajudar
muito o nosso trabalho”.
Alfredo Bezerra
Sindicato dos Produtores
Rurais de Itaberaba

Assembleia aprovou contas do ano
e orçamento para 2016

O

s Delegados Representantes dos Sindicatos Rurais filiados à Faeb
aprovaram, por unanimidade, a retificativa orçamentária de 2015
e o novo orçamento para 2016. A mesa dos trabalhos foi composta
pelo presidente da Faeb, João Martins; pelo vice-presidente Humberto Miranda; pelo vice-presidente Administrativo e Financeiro,
Edson Diogo e pelo vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário,
Guilherme Moura.
No encerramento do evento, o presidente João Martins falou sobre o Con-
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curso Boas Práticas do Senar (Pro Senar), salientando o alto nível dos sindicatos participantes e o crescimento do programa em vários municípios
da Bahia. Mostrou, também, os critérios que foram adotados para a avaliação dos ganhadores e declarou os vencedores: o primeiro colocado foi o
Sindicato Rural de Itaberaba, que recebeu como prêmio uma caminhonete
Strada; os Sindicatos de Medeiros Neto e Guanambi, que ficaram com o
segundo e terceiro lugares, respectivamente, foram contemplados cada um
com uma moto.

“QUANDO COMEÇAMOS AQUI NO SINDICATO, O LEITE CUSTAVA 0,40/L. E AINDA
ASSIM, NINGUÉM QUERIA COMPRAR POR CAUSA DA BAIXA QUALIDADE. COM
O PRO-SENAR LEITE, MUDAMOS ESSA REALIDADE E O LEITE HOJE CUSTA R$1 (UM
REAL) E É DISPUTADO NO MERCADO. É MUITO IMPORTANTE RESSALTAR TAMBÉM
O TRABALHO REALIZADO COM A PALMA, QUE MODIFICOU MUITO A ALIMENTAÇÃO
DO GADO LEITEIRO”.
NELSON GOMES
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE GUANAMBI

EXTREMO SUL, OESTE,
SEMIÁRIDO E SUDOESTE
GANHAM ASSESSORIA
REGIONAL DO SISTEMA
FAEB/SENAR

Em mais uma ação para fortalecer o setor agropecuário baiano e estreitar a relação dos produtores rurais com o Sistema FAEB/SENAR, foram
lançadas em 2015 mais quatro assessorias Regionais na Bahia. Depois de Itajuípe, na região Sul,
o Extremo Sul também passou a contar com uma
assessoria do Sistema FAEB/SENAR, para atender toda a região. A reunião de lançamento aconteceu em Eunápolis, na sede do Sindicato dos
Produtores Rurais do município, e contou com
a presença do presidente da CNA e do sistema
FAEB/SENAR, João Martins da Silva Júnior. A
nova assessora regional também foi apresentada
aos presentes. A produtora rural Eliane Meneses,
que já presidiu por dois mandatos o Sindicato
dos Produtores Rurais de Eunápolis, onde atualmente é secretária. No Oeste, Marcus Bastos assumiu o cargo; no Semiárido, Raul Magno; na região sudoeste, Mário César Magalhães. Eles têm
a missão de estreitar o relacionamento entre os
sindicatos e levar até eles toda a gama de programas e projetos colocados à disposição pela CNA
e o sistema FAEB/SENAR.
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FAEB PARTICIPA DE LANÇAMENTO DO
MATOPIBA EM LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

FAEB BUSCA SOLUÇÕES
PARA AS ÁREAS
EMBARGADAS DO
OESTE DA BAHIA

O presidente da CNA e do Sistema FAEB/
SENAR, João Martins, participou de audiência com a Ministra do Meio Ambiente (MMA),
Izabella Teixeira, e com a presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) , Marilene
Ramos em Brasília. Na ocasião, João Martins
apresentou uma solicitação da Associação de
Irrigantes da Bahia (Aiba) sobre a necessidade
de padronização de procedimentos considerando a legislação ambiental vigente, para desembargos das áreas produtivas que já estejam
regularizadas.
O motivo da solicitação é que alguns produtores rurais ainda têm enfrentado problemas
para o desembargo de suas áreas produtivas,
uma vez que o Ibama ainda tem exigido, entre outros documentos, o Licenciamento Ambiental da Atividade Agrícola. A legislação do
Estado da Bahia não prevê mais a necessidade
deste documento, entretanto obriga a adesão
ao Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (Cefir) conforme o Decreto Estadual n°
15.682/2014; Decreto Estadual n° 15.180/2014
e Resolução do Cepram n° 4.327/2013.
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ao máximo com a atividade, recebendo todas as
orientações necessárias.

PESQUISA E ENSINO

EMBAIXADORA E MINISTRO DA COLÔMBIA
VISITAM SISTEMA FAEB/SENAR

Com a proposta de estreitar os laços entre Brasil e a Colômbia e conhecer um pouco mais da produção
agropecuária da Bahia, principalmente a fruticultura, a embaixadora da Colômbia, Patrícia Cárdenas,
e o ministro conselheiro do país, Juan Pablo Hernandez de Alba visitaram a sede do Sistema FAEB/
SENAR e também foram a campo conhecer mais de perto a produção local.
As autoridades foram até a unidade da Embrapa Mandioca e Fruticultura, localizado na cidade de Cruz
das Almas, que fica a 146 quilômetros de Salvador. O vice-presidente da Faeb, Humberto Miranda; a
superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães; o gerente técnico, Rui Dias e o assessor regional da
instituição, Raul Magno acompanharam as autoridades na visita. A Embaixadora da Colômbia ficou entusiasmada com o que viu e ressaltou que “esse trabalho realizado em Cruz das Almas é muito importante.
A estrutura do centro e a dedicação dos funcionários merecem destaque. Temos uma boa produção no
campo da fruticultura, e se agregarmos a essas técnicas vistas aqui, certamente vamos crescer ainda mais”,
afirmou.
No dia seguinte, a comitiva visitou a sede do Sistema FAEB/SENAR, em Salvador, onde foi recebida pelo
presidente da instituição e da CNA, João Martins. Ele explanou para as autoridades colombianas um panorama da agricultura na Bahia. “Temos uma produção muito diversificada aqui no estado, desde a fruticultura, pecuária, grãos, agricultura. É muito importante essa troca de experiências”, explicou. Em seguida, João Martins apresentou ainda os programas e cursos que são oferecidos pela entidade que atendem
mais de 50 mil produtores rurais por ano, gratuitamente, nas mais diversas cadeias produtivas do estado.

O

presidente CNA da FAEB, João Martins,
afirmou que o Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba, que
abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é “arrojado e futurista, e vai levar o melhor para o produtor rural
da região”. A afirmação foi feita em Luís Eduardo
Magalhães, durante solenidade de lançamento
do plano na Bahia, com a presença da ministra
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia
Abreu, e do governador da Bahia, Rui Costa.
João Martins lembrou que sempre foi um defensor de medidas voltadas para os municípios do
Matopiba, e que já discutiu o tema com a própria
ministra da Agricultura e com a Empresa Brasileira de Pesquisa agropecuária (Embrapa). “Sempre defendi que a Embrapa fosse para as várias
regiões do país”, ressaltou. O Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba prevê uma
série de ações para promover o crescimento da
região. Criada oficialmente por decreto da presidente Dilma Rousseff, a região se tornou, nos
últimos anos, uma das principais produtoras de
grãos e fibras do país.
Em seu discurso, a ministra Kátia Abreu elegeu

três prioridades para a região: infraestrutura, informação e tecnologia. Sobre o primeiro ponto,
ela listou investimentos que estão sendo feitos
em rodovias, ferrovias, hidrovias e portos para
melhorar a logística regional. Em relação ao segundo, afirmou que a pesquisa e a tecnologia são
fundamentais para que o produtor consiga lucrar

A região abrange 337 municípios e 31 microrregiões do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia,
numa área de 73 milhões de hectares, e tem três
biomas: Cerrado, que ocupa mais de 90% da área,
Amazônico e Caatinga. Uma das medidas para
alavancar a produção local foi a criação de uma
agência de desenvolvimento regional voltada
para tecnologia, com forte investimento em capacitação, inovação, pesquisa, agricultura de precisão e assistência técnica.
O Matopiba tem hoje mais de 250 mil propriedades rurais, das quais 85% têm área superior a 100
hectares. A principal produção da região é a soja,
mas outras atividades têm se destacado, como algodão e milho. Produz também: horticultura, bovinocultura de corte e de leite e criação de aves e
suínos. A região ainda tem amplo potencial para
irrigação.
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ALÉM DE VALORIZAR AINDA
MAIS A FRUTICULTURA
PUJANTE DA REGIÃO, A
INSTALAÇÃO DO CENTRO
VAI IMPULSIONAR A
ECONOMIA LOCAL.

Centro de Excelência de Fruticultura em Juazeiro

CNA, FAEB E SEAGRI ASSINARAM EM 2015 TERMO DE COOPERAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA, EM SALVADOR

P

olo nacional de fruticultura, o Vale do São Francisco produz em média 98% das frutas exportadas in natura no País. Com objetivo de
fortalecer e impulsionar ainda mais a fruticultura brasileira, o Senar
vai instalar, em 2016, um moderno Centro de Excelência no município de Juazeiro, norte do Estado. Em reunião realizada na sede da
Secretaria Estadual da Agricultura (Seagri), o secretário da Agricultura do
Estado na ocasião, Paulo Câmera, e o presidente da Confederação da Agri-
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cultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Sistema FAEB/SENAR, João Martins, assinaram o termo de concessão real de uso de parte das instalações
do Distrito Industrial do São Francisco, para construção dessa unidade de
fruticultura do Senar. A área cedida pela Seagri é um domínio de 18.613 m².
“Além de valorizar ainda mais a fruticultura pujante da região, a instalação
do centro vai impulsionar a economia local. A união de esforços só incrementa a política de desenvolvimento no campo, portanto é imprescindí-

vel expandir essa parceria”, afirmou o secretário
Paulo Câmera.
O centro de formação profissional e tecnológico é
voltado para gestão e cadeias produtivas, destinado a ofertar cursos técnicos de nível médio. A
unidade faz parte de uma rede integrada de ensino, que irá disseminar o conhecimento nacionalmente, com previsão de instalação inicial de
10 centros. “Esse centro em Juazeiro faz parte de
um projeto nacional, com objetivo de alocar dez
grandes centros no Brasil, e para a Bahia foi destinado o de fruticultura. Tivemos do governo do
Estado e da Secretaria da Agricultura a agilidade necessária na transferência do terreno para a
construção da unidade, uma parceria que vai impactar na fruticultura do Brasil, porque o centro
não vai servir só à Bahia, mas abranger estados
desde o Acre até o Rio Grande do Sul”, ressaltou o presidente João Martins, destacando que a
construção da unidade terá um investimento de
mais de R$ 8 milhões. De acordo com ele, a meta
é capacitar mais de dez mil técnicos e qualificar
20 mil em formação inicial e continuada por ano,
nos dez centros.
Os Centros De Excelência foram criados com o
objetivo de contribuir para a competitividade e o
desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro, por meio da qualificação profissional de produtores e trabalhadores rurais, da capacitação
de instrutores do Senar e de técnicos para atuar
na assistência técnica rural, da formação de técnicos de nível médio e do incentivo à pesquisa,
empreendedorismo e inovação nas principais cadeias produtivas do agronegócio.

CENTRO DE EXCELÊNCIA
DE FRUTICULTURA, EM JUAZEIRO

META ANUAL
• QUALIFICAÇÃO ANUAL DE 544 INSTRUTORES DO SENAR;
• QUALIFICAÇÃO DE 1.568 PRODUTORES E TRABALHADORES
RURAIS, EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA,
PROPORCIONANDO APERFEIÇOAMENTO, ATUALIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZAÇÃO;
• FORMAÇÃO DE 3.328 TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO, ATÉ 2019, NAS
MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, PROPORCIONANDO
QUALIFICAÇÃO, HABILITAÇÃO OU ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA;
• QUALIFICAÇÃO DE 1.632 TÉCNICOS DE CAMPO, ATÉ 2018, PARA
ATUAR NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL.
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MISSÃO TÉCNICA DO SENAR TROCA
EXPERIÊNCIAS EM VIAGEM À OCEANIA

N

atural de Barreiras, Cézar Augusto Tumelero Busato, de 27 anos, foi um dos
vencedores do Programa CNA Jovem.
Ao todo, seis baianos participaram do
projeto: dois ficaram entre os onze primeiros colocados. Cézar teve o seu nome anunciado durante o encerramento da 1ª edição, realizado na sede do Sistema CNA/SENAR, em
Brasília. Ele e os outros quatro jovens selecionados em todo país que vão liderar ações no campo
junto ao sistema. No entanto, a primeira missão
do grupo foi uma viagem técnica para China,
onde conheceram instituições de pesquisa, modelos de empreendedorismo e prospecção de negócios.
Para Busato, a experiência no país asiático foi
“visceral”. “Vi a inventividade chinesa, a sagacidade deles e pude ter ideia dos seus desejos e an-
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Programa CNA
Jovem: baiano
é selecionado
seios e vislumbrei oportunidades. O mercado de
alimentos tende a crescer muito, a urbanização
altera hábitos, gera necessidades, como de produtos de qualidade, pois comida para os chineses
é status, quase sagrada, levada muito a sério. Eu
como produtor de commodities vi que a comercialização direta com o mercado chinês é impossível
até que tenhamos uma logística interna adequada,
portos de águas profundas em quantidade e qualidade instalados no Brasil”, acredita.
Criado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar) com o objetivo de
formar novos líderes para o campo, o CNA Jovem envolveu mais de 120 jovens com idades
entre 22 e 35 anos, de 24 Estados. O processo
de formação teve aproximadamente 300 horas e
uma metodologia inovadora, que permitiu o de-

senvolvimento pessoal e profissional dos participantes. Dos 120 selecionados, onze chegaram até
a final, e apresentaram Planos de Ação alinhados
com os principais desafios do Agro e com a linha
de atuação do Sistema CNA/SENAR

PLANO DE AÇÃO

Cézar explicou o plano de ação que lhe rendeu a
vaga entres o cinco primeiros colocados. “É um
projeto de integração comercial regional que consiste em disseminar tecnologias para o Vale do Rio
Grande e Corrente e o Cerrado. Assim, a proposta
é a integração comercial entre os dois agentes da
agropecuária do oeste baiano, que seriam a pecuária, no Vale e a agricultura, no Cerrado”.
Além disso, o trabalho apresentado pelo jovem,
busca fomentar o uso de subprodutos agrícolas
na alimentação bovina da região.

A Missão técnica do Senar que visitou a Austrália e a Nova Zelândia durante 10 dias trouxe na bagagem experiências e conhecimentos para implementar em futuros projetos da entidade. O Superintendente Adjunto do
Senar Bahia, Humberto Miranda, fez parte do grupo que conheceu propriedades rurais, empresas e entidades que são referência em produção e tecnologia, além de experiências exitosas na área de capacitação de produtores e
trabalhadores rurais. “A visita foi extremamente importante e exitosa para
nós do Senar Bahia, e tenho certeza para o Senar nacional, porque serviu
de balizamento para que possamos fazer reformulações nos programas que
temos hoje, seja nos de capacitação e formação do produtor rural e seja
também como um modelo de assistência técnica que nós hoje estamos começando no Senar como um todo e em especial aqui na Bahia”.
Na Austrália, a delegação visitou a Sydney Royal Easter Show e fazendas
dedicadas à criação de ovinos e bovinos de corte. A programação prosseguiu em Auckland, na Nova Zelândia, com encontros na empresa QCONZ
– Quality Consultants of New Zealand, responsável por 80% das auditorias
de qualidade na produção de leite das fazendas. Na sequência, o grupo seguiu para a região de Waikato onde conheceu uma propriedade de pecuária de leite - acompanhado por uma representante da Livestock Improvent
(LIC), responsável pelo melhoramento do gado – e um haras que lidera a
criação da raça Puro-Sangue Inglês, na região de Australásia. Em Hamil-

ton ocorreu um encontro com o Waikato Institute of Technology (Wintec),
responsável pela área de ciências e indústrias primárias, e com a LearningWorks, que realiza capacitação profissional de produtores e trabalhadores
rurais e treinamento de professores em sua metodologia de ensino. “O que
vimos foi uma estrutura comercial bastante organizada, tanto no setor da
ovinocaprinocultura na Austrália quanto no setor leiteiro da Nova Zelândia. O governo, os produtores e as entidades de classes sempre sentando
a mesa, para traçar um grande projeto de comercialização dos produtos
nesses países”, relatou Humberto Miranda.

SISTEMA FAEB/SENAR ASSINA ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O PROJETO PRO-ADAPTA SERTÃO
Estreitar os laços com instituições ligadas ao setor agropecuário e dar, ainda mais, suporte aos pequenos produtores do semiárido baiano através da
organização social e produtiva, garantindo assim rentabilidade para as famílias da região, lastreado num modelo econômico, social e ambientalmente sustentável. Esses foram os principais objetivos do Termo de Cooperação
Técnica assinado pelo Sistema FAEB/SENAR e o projeto Pro-Adapta Sertão.
Além disso, o acordo garante também a criação de novos mecanismos de
colaboração entre os diferentes atores envolvidos, para fortalecer as linhas
produtivas para os pequenos produtores do Estado da Bahia, aumentando,
consequentemente, a eficiência das intervenções já existentes, a exemplo do
programa Viver Bem no Semiárido, em parceira com o Sebrae.
Desde o ano de 2006, a rede Adapta Sertão, responsável pelo projeto Pro-Adapta Sertão, está desenvolvendo e implementando um conjunto de ações
voltadas ao aumento da resiliência climática do agricultor familiar na região
semiárida, com foco específico nos municípios do território da Bacia do Jacuipe, na Bahia. “Buscamos viabilizar estratégias e tecnologias sociais para a
adaptação às mudanças climáticas”, explicou Daniele Cesano, Coordenador
Técnico do Pro-Adapta Sertão.

O Senar Bahia fornecerá suporte técnico, cooperativo e o recurso financeiro
para viabilizar a criação de turmas de Negócio Certo Rural e Pro-Senar Caprinos, Ovinos e Pro-Senar Leite. “Nós trabalhamos a formação profissional
e a capacitação técnica do produtor e do trabalhador aliadas à assistência
técnica, e o Programa Pro-Adapta vai entrar com as outras ferramentas que
são a organização social, a interação produção/mercado e a recuperação de
áreas degradadas”, ressaltou João Martins, presidente da CNA e do Sistema
FAEB/SENAR.
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O SENAR CAPACITOU INSTRUTORES PARA AUXILIAR
PRODUTOR RURAL COM O CADASTRO AMBIENTAL
RURAL (CAR) – NA BAHIA, CADASTRO ESTADUAL
FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS (CEFIR)

ABC CERRADO APRIMORA TECNOLOGIAS
SUSTENTÁVEIS NO OESTE DA BAHIA

O

Senar desenvolveu ao longo do ano de
2015 uma série de ações para oferecer
ao produtor rural informações e orientações a respeito do preenchimento do
CEFIR. A iniciativa foi dividida em
duas vertentes: a formação de multiplicadores
e capacitação de técnicos vinculados aos sindicatos de produtores rurais, e a oferta de um
curso via portal de Educação a Distância do SENAR, destinado a produtores rurais, técnicos
de campo e demais profissionais do setor.
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Trinta e um instrutores do Amapá, Amazonas,
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Santa
Catarina, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima
e Tocantins participaram em Brasília de uma capacitação sobre o novo Código Florestal e o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental (Sicar).
“Formamos multiplicadores que atuaram nos
estados com ações voltadas para o CAR. E esses
profissionais capacitaram agentes dos sindicatos

de produtores rurais”, explica o assessor técnico do
SENAR, Mateus Moraes Tavares. “Nossa ideia é
auxiliar o produtor para que realize o cadastramento de forma rápida e segura, contribuindo
assim para o cumprimento da lei”, ressalta.
Na Bahia, o SENAR realizou a mobilização dos
produtores rurais com palestras sobre o CAR,
que no estado se chama CEFIR (Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais) em vários
munícipios, conforme pode ser acompanhado
no capítulo “Eventos”.

O

Sistema Plantio Direto (SPD) e a Recuperação de Pastagens Degradadas
(RPD) - duas tecnologias difundidas
pelo Projeto ABC Cerrado, já são realidade no Oeste da Bahia e estão sendo aprimoradas para trazer ainda mais benefícios para os
produtores rurais que as utilizam. Com esse enfoque foram realizados seminários de sensibilização
do projeto na Bahia no município de Barreiras. O
evento reuniu produtores rurais, profissionais e representantes de sindicatos rurais.
O coordenador regional do Projeto ABC Cerrado,
Leonardo Paulino, explicou que as duas principais atividades agropecuárias do Oeste da Bahia
são a pecuária de corte e o cultivo de grãos. Conforme Paulino, a meta é capacitar 1.200 produ-

tores no Estado até o final de 2017. “O produtor
precisa ter noção das tecnologias do ABC Cerrado para saber como aprimorar aqueles sistemas sustentáveis que já estão sendo trabalhados.
Cada propriedade é uma realidade”, observa.
Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais
de Barreiras (SPRB) e vice-diretor de Desenvolvimento Agropecuário da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), Moisés Almeida
Schmidt, assegura que algumas tecnologias de
ABC já estão em uso no Oeste baiano há alguns
anos, especialmente em áreas de pecuária e de
plantio de soja. Para ele, o ABC Cerrado contribuirá para o aprimoramento do que está sendo
feito e para que os produtores aproveitem demandas específicas para a região.

PROJETO ABC CERRADO

Ação conjunta do Senar, do Ministério
da Agricultura e da Embrapa, o Projeto ABC Cerrado difunde e incentiva a
adoção de práticas sustentáveis para a
redução das emissões de gases de efeito estufa e sensibiliza o produtor para
que ele invista na sua propriedade de
forma a ter retorno econômico mantendo o meio ambiente preservado. O
SENAR é responsável pela formação
profissional dos produtores nas tecnologias e pela assistência técnica e gerencial de propriedades rurais.
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Evento já é considerado o maior
do país voltado exclusivamente
para o semiárido

M

ais de 2.000 pessoas participaram do
Agropec Semiárido e IV Congresso Brasileiro de Palma e Outras Cactáceas, no
Hotel Fiesta, em Salvador. Com o auditório lotado, foi necessário usar mais
três salas do hotel para transmitir, em tempo real
através de vídeo, toda a programação da manhã
para o público excedente. Apesar das inscrições
terem se esgotado praticamente um mês antes do
congresso, muitas pessoas decidiram ir ao local
para acompanhar os debates.
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O Agropec Semiárido e IV Congresso Brasileiro de
Palma e Outras Cactáceas foi um evento promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA) em parceria com as Federações da
Agricultura e Pecuária do Nordeste, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Associação Brasileira de Palma e
outras Cactáceas. Esta edição do congresso contou
com o patrocínio do Ministério da Agricultura e
Pecuária do Brasil através da Embrapa.
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PRIMEIRO DIA

O

presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) e do Sistema FAEB/SENAR, João Martins, foi o responsável pela abertura do evento. “Todos vocês aqui vão ter acesso
às tecnologias mais avançadas e às práticas mais modernas que
estão sendo desenvolvidas pelo mundo para produção semiárida,
que é sim uma região viável e competitiva”, ressaltou. Mas, ele fez questão
de acrescentar que “de nada adiantam essas tecnologias se continuarmos com

um Brasil desigual e sem políticas públicas específicas para a região.
É fundamental um tratamento diferenciado para o Nordeste para que
possamos amenizar essas disparidades econômicas e sociais”, cobrou.
Logo depois, o coordenador geral do evento, Mário Borba, deu boas
vindas aos participantes. “Todas as expectativas foram superadas. É
muito bom vermos esse espaço completamente lotado de produtores
em busca de conhecimento e informação”, celebrou Mário Borba.

S E M I Á R I D O
& IV CONGRESSO BRASILEIRO DE
PALMA E OUTRAS CACTÁCEAS

PALESTRAS

A primeira palestra da manhã foi ministrada pelo presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), Vicente Andreu, que falou sobre a Gestão dos Recursos
Hídricos no Nordeste do Brasil. “O problema de água no semiárido e em todo
país é climático, mas também social. É imprescindível uma organização do produtor e de toda sociedade para economizar o máximo de água possível, com
um consumo inteligente e consciente”, pontuou.
O segundo tema do dia foi conduzido pelo presidente da Embrapa, Maurício
Lopes, que falou sobre Tecnologias e Inovações Sustentáveis para o Semiárido.
A instituição, segundo ele, “tem uma presença forte no nordeste e no semiárido
e, com a liderança da ministra Kátia Abreu, está trabalhando um novo conceito
de planejamento chamado ‘Inteligência Territorial e Estratégica’ com a organização de dados, informações e imagens de satélite, para que possa ser feito um
planejamento mais efetivo da expansão das cadeias produtivas do semiárido”,
explicou Lopes.
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TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO É
DESTAQUE NO SEGUNDO DIA DO EVENTO

O

presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Sistema FAEB/SENAR, João Martins, fez um
apelo, no segundo dia do Agropec Semiárido e IV Congresso Brasileiro de Palma e
Outras Cactáceas, para que o governo federal libere
recursos para o pagamento do anteprojeto de transposição do Rio São Francisco, no Eixo Sul, que vai
beneficiar a Bahia. “Eu, como baiano e presidente
classista, faço esse pedido, pois é inadmissível que
até hoje o estado ainda não tenha nem um anteprojeto
que beneficie as famílias e os produtores baianos. A
Bahia merece esse tratamento igualitário. A transposição do São Francisco vai ser vital para o semiárido da
Bahia também!”, afirmou, no palco do evento, sendo
aplaudido pelos produtores presentes no local.
O pedido de João Martins foi feito ao lado do ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, que
abriu as palestras magnas desse segundo dia de
evento. Ele falou justamente sobre a transposição
do Rio São Francisco. De acordo com Occhi, o momento é crítico. “Estamos trabalhando de forma
acelerada porque a transposição do Rio São Francisco é essencial para o nordeste do Brasil”, alertou.
Segundo o ministro, a meta é finalizar a transposição (Eixo Norte e Leste) entre dezembro de 2016
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e janeiro de 2017. “De forma geral, já estamos com
78,6% da obra pronta. São mais de dez mil homens
trabalhando com um investimento total que ultrapassará os oito bilhões de reais. Até agora 6.948 bilhões de reais já foram utilizados”, explicou.
Durante sua apresentação, o ministro recebeu uma
carta de reivindicações assinada pelos presidentes
das Federações de Agricultura e Pecuária da Paraíba, Mário Borba; do Ceará, Flávio Saboya; do Rio
Grande do Norte, José Vieira; de Sergipe, Ivan Sobral; de Alagoas, Francisco Maia; do Maranhã, Antônio Figueiredo; do Piauí, Paulo Monteiro; e João
Martins, presidente da Federação da Bahia. Nesse
documento, eles solicitam, dentre outras medidas,
crédito diferenciado para os produtores do semiárido brasileiro e manutenção de recursos financeiros
e das ações da transposição do São Francisco.
Logo depois do ministro, o pesquisador da Universidade da Flórida (EUA), José Carlos Dubeux,
fechou as palestras magnas da manhã. Ele abordou
o tema: “A Importância Econômica da Palma para
a alimentação de Ruminantes”. O pesquisador ressaltou que a palma é uma grande aliada do produtor rural do semiárido, pois “é possível produzir a
cactácea até vinte vezes mais que o milho, além de
garantir água para o rebanho”, explicou.

S E M I Á R I D O
& IV CONGRESSO BRASILEIRO DE
PALMA E OUTRAS CACTÁCEAS
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S E M I Á R I D O
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PALMA E OUTRAS CACTÁCEAS

IV CONGRESSO
BRASILEIRO DE
PALMAS E OUTRAS
CACTÁCEAS

O

IV Congresso Brasileiro de Palma e outras Cactáceas foi realizado durante o Agropec Semiárido. Os participantes do evento acompanhavam
as palestras magnas pela manhã e à tarde participavam das atividades
específicas do congresso. Resultado das discussões do VI Congresso Internacional de Palma e Cochonilha realizado em outubro de 2007, em
João Pessoa-PB, o encontro vem se consolidando como importante evento da
agropecuária por promover a atualização de conhecimentos técnicos e científicos de profissionais atuantes na produção, utilização, manejo, ecologia da Palma e outras Cactáceas, congregando, em nível regional, profissionais do ensino,
pesquisa, agroindústrias, órgãos governamentais, assistência técnica pública e
privada. O congresso também contou com apresentação de trabalhos científicos.

Palestras Técnicas

D

urante as tarde nos dois dias de evento, mais de 60 palestras
técnicas aconteceram de forma simultânea em diversas salas espalhadas pelo hotel. Com espaços completamente lotados, os
produtores participaram de minicursos sobre diversas temáticas, como: Pastejo Direto da Palma, Produção de Silagem de
Milho e Sorgo, Nutrição de Vacas e Reprodução, Gestão Integrada da
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Propriedade, dentre outros.
Os espaços eram disputados e algumas delas precisaram, inclusive, ser
fechadas antes mesmo do início das atividades, devido a lotação. “É surpreendente e muito bom ver essa fila na entrada das palestras técnicas.
Todo mundo em busca de conhecimento. É muito satisfatório mesmo”,
afirmou Mário Borba, coordenador geral do evento.
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SORTEIO DE
BRINDES

Ao fim de cada manhã,
grandes prêmios eram
sorteados para os participantes do evento. Todos
os brindes foram doados
pelas empresas parceiras
do congresso, que tinham
estandes na área de exposição. Veja fotos:
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CARAVANAS

Um dos grandes diferenciais do evento, as caravanas trouxeram centenas de
produtores rurais de todo o nordeste.
Os grupos vieram de Alagoas, Ceará,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, além de dezenas
de caravanas que vieram do interior
da Bahia.
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Parceria com a Caixa

O

Agropec Semiárido & IV Congresso Brasileiro de Palma e outras Cactáceas também serviu de palco para a assinatura do credenciamento técnico para a execução de programas de assistência técnica e crédito rural
entre o SENAR Bahia e a Caixa Econômica Federal da Bahia. O acordo
faz parte de um protocolo de intenções nacional firmado recentemente.
A Caixa Econômica Federal vai oferecer linhas de crédito rural para os participantes que desejarem implementar as orientações técnicas, mas que possuem

limitações financeiras. “Essa é uma ação extremamente importante, já que temos ciência de quanto a assistência técnica pode transformar realidade do
produtor rural”, ressaltou João Martins.
O superintendente da Caixa acrescentou que “é impossível estar afastado de
um segmento tão importante como o agropecuário, que representa mais de
20% do PIB nacional. Estamos à disposição dos produtores rurais do semiárido
e de todo Brasil”.
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Curso sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR)
do SENAR é apresentado no Agropec Semiárido

E

m meio a palestras e atividades que debatem o semiárido brasileiro, um outro tema
que preocupa os produtores rurais foi destaque no Agropec o Cadastro Ambiental
Rural (CAR). Para ajudar o produtor rural
a entender melhor a legislação ambiental e a fazer o registro da sua propriedade corretamente,
foi apresentado o curso a distância sobre o CAR
desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendi-

zagem Rural (SENAR).
Totalmente gratuito e feito pela Internet, o curso
traz informações sobre o novo Código Florestal
e ensina o passo a passo para o cadastro no site
especialmente criado pelo Governo Federal. O
prazo estipulado é até maio de 2016 e todos os
produtores – pequenos, médios e grandes - precisam se regularizar. As aulas são oferecidas através do portal de educação a distância do SENAR

(http://ead.senar.org.br/).
Durante a apresentação feita no Agropec, o público assistiu a um vídeo que explica a importância do CAR, com depoimentos da ministra da
Agricultura, Kátia Abreu, do ministro de Ciência
e Tecnologia, Aldo Rebelo, e do presidente do
Sistema CNA/SENAR, João Martins. Na Bahia,
o CAR recebe o nome de Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (Cefir).

AGROPEC
NA MÍDIA

O Agropec Semiárido foi também sucesso
na imprensa. Os principais veículos de
comunicação do estado cobriram ativamente o evento, que foi divulgado em TV,
rádio, jornais e dezenas de sites. A TV Bahia,
emissora afiliada da Rede Globo, esteve
presente nos dois dias de congresso e apresentou os assuntos discutidos no local no
jornal noturno BA TV, principal programa
do canal, líder de audiência no estado. Nas
redes sociais o evento também foi bastante
repercutido.
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U
PROGRAMA NACIONAL DE
PROTEÇÃO DE NASCENTES
66

ma maquete de demonstrava uma área
com a nascente protegida e outra onde
esse cuidado não foi realizado atraiu a
atenção dos visitantes que passaram pelo
estande do Sistema CNA/SENAR. Além
de divulgar o Programa Nacional de Proteção de
Nascentes - lançado em março de 2015 pelo Senar
em parceria com a Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) -, a estrutura incentivou o
público a participar do 1º Concurso de Proteção de
Nascentes que foi até o dia 15 de novembro.
Com o tema “Proteja uma nascente em um dia”,
a premiação foi destinada às Administrações Regionais e aos Sindicatos de Produtores Rurais filiados às Federações de Agricultura e Pecuária.
O concurso premiou as entidades que realizaram
a proteção de nascentes em seus Estados, seguindo os cinco passos indicados pelo Programa Nacional de Proteção de Nascentes, que são: identi-

ficar a nascente; cercar a nascente; limpar a área;
controlar a erosão e replantar espécies nativas.
A premiação do concurso teve duas categorias:
número de nascentes protegidas, voltado para as
Administrações Regionais, e melhor iniciativa de
proteção de nascentes, para os Sindicatos Rurais.
Para efeito de premiação, foram consideradas as
nascentes protegidas no período entre o dia 22
de março, data de lançamento do programa, até
o dia de 15 de novembro de 2015. Os prêmios
foram duas picapes zero km, uma para cada categoria. O resultado final do concurso foi divulgado no dia 4 de dezembro de 2015.
A estudante de Zootecnia da Universidade Estadual de Alagoas (UEAL), Fernanda Barbosa, não
conhecia o programa e achou interessante a possibilidade de aprender através de uma maquete. Ela acredita que o tema é muito importante
e revela que o rio que passa na propriedade da

sua família, no município de Mata Grande, em
Alagoas, já está sofrendo as consequências da falta de proteção.
“A maioria dos produtores só pensa em plantar e
plantar e esquece que sem proteção das nascentes
não vai ter água e nem produção. Essa iniciativa vai
ajudar muito. São cinco passos básicos e que cada
produtor pode fazer na sua propriedade”, afirma.
Nicanor Duarte, que trabalha com ovinocultura
no município de Juazeiro (BA), conta que retira
água de um açude para fazer forragem e hidratar
os animais. Apesar disso, o produtor rural considera o programa do SENAR essencial para a região, que sofre com constantes secas, para poder
prosseguir na atividade.
“São atitudes simples, como limpar, cuidar e
plantar. Vem em benefício da natureza e do próprio produtor também. Se ele não preservar, vai
perder a área”, alerta.
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ÁREA DE EXPOSIÇÃO
ATRAIU PRODUTORES
EM BUSCA DE
MÁQUINAS E NOVAS
TECNOLOGIAS

O

s participantes do evento ainda puderam visitar stands de empresas
parceiras e ver máquinas e novas tecnologias que foram apresentadas
em um dos salões do Hotel Fiesta. “Vi muita novidade na área de
exposições, como o equipamento de tração animal, que pode ser utilizado na nossa região. Foi muito produtivo ter esse espaço”, elogiou
Erivelton Santos, de Feira de Santana.
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“É muito importante estar aqui, principalmente por abranger todo o nordeste. Estou conhecendo mais sobre as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas para poder ajudar a superar essa crise hídrica. Aqui
nos estandes tive acesso a muitas máquinas e tecnologias que desconhecia, com preços acessíveis”, ressaltou Airton Santana Santos, produtor
rural de Sergipe.
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Sucesso da Arena da Palma confirma
interesse do produtor pela cactácea

70

U

ma verdadeira arena foi montada no evento para demonstração de práticas corretas de
produção e utilização da palma
forrageira, um dos principais
aliados do produtor rural do semiárido
nos períodos de estiagem. “Aqui mostramos para os produtores os as principais informações e novidades sobre
a palma, sempre, claro, tentando levar
o assunto para a realidade dos produtores rurais. Assim, garantimos uma
receptividade maior deles”, explicou o
engenheiro agrônomo, coordenador da
Arena da Palma, Jorge Prado.
Temas expressivos para o setor foram
abordados na Arena da Palma durante
os dois dias de evento. Entre eles, destaque para “Tecnologia do Cultivo Intensivo da Palma aplicada nas Pequenas
Propriedades Rurais do Semiárido Brasileiro”, “Micropopagação da Palma Forrageira pela técnica do fracionamento do
cladódio” e “Palma na Alimentação Humana”, ministrados pelos especialistas
Paulo Suassuna (consultor), Ailton Melo
de Moraes (EMEPA) e Ione Alves Diniz
(Senar/PB).
Presidente da Cooperativa dos Empreendedores Rurais de Jussara, interior da Bahia, Gilvan de Brito, aprovou
a iniciativa e irá colocar em prática as
dicas e o conhecimento adquiridos.
“Trabalhamos com palma, mas vimos
aqui que temos muito a aprender. Tem
muita tecnologia que não estamos aplicando, além de coisas práticas simples e
eficientes. Por exemplo, um dos nossos
problemas aqui é o corte da palma e ele
nos apresentou equipamentos internacionais, jamais vistos por mim, que nos
dá uma facilidade para trabalhar com
isso”.
Os produtores também puderam degustar alimentos para consumo humano feitos com a palma.
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SENAR BAHIA

72

73

SENAR BAHIA

MAIS DE 54 MIL PESSOAS
CAPACITADAS EM 2015

A

s ações de FPR possibilitam a qualificação, o aperfeiçoamento e/ou especialização nas
mais diversas ocupações do setor agropecuário e estão voltadas para trabalhadores e/
ou produtores rurais. As atividades de PS têm caráter educativo e preventivo e estão
voltadas para o meio ambiente, à saúde e alimentação das famílias do meio rural. A
ATEC é composta de ações integradoras, capazes de expandir a formação profissional
e a promoção social. Vale destacar que todas as ações de ATEC realizadas no período analisado estão voltadas para grupos de produtores rurais participantes do Pro-Senar, programa
oferecido pelo Senar que prepara o produtor rural para o gerenciamento mais eficiente de sua
propriedade rural.
Os Sindicatos dos Produtores Rurais, parceiros do Senar, são executores dessas ações, propagando resultados de efeito multiplicador em seu município/região. No período analisado, aproximadamente
90 sindicatos atuaram em parceria com o Senar na realização dessas ações de formação profissional,
promoção social e assistência técnica em mais de 250 municípios baianos.
Conforme distribuição dos eventos de Formação Profissional Rural (FPR) e Programas Sociais (PS)
realizados no ano de 2015 (Tabela 1), verifica-se que aproximadamente 2.800 ações foram realizadas.
Essas ações representam 90.667 horas de formação, durante as quais 400 instrutores trabalharam sob o
monitoramento do Senar.

Para cumprir com sua missão institucional, o SENAR-AR/BA, no
exercício de 2015, seguiu promovendo ações totalmente gratuitas
voltadas para a Formação Profissional Rural (FPR), a Promoção
Social (PS) e a Assistência Técnica (ATEC). Em 2015, mais de 54
mil pessoas foram capacitadas no meio rural.

TABELA 1 – EVENTOS DE FPR E PS
REALIZADOS EM 2015

METAS PARA 2015 FORAM SUPERADAS

PS

PARTICIPANTES

CARGA HORÁRIA

27

1

557

744

FEVEREIRO

132

10

2.746

5.628

MARÇO

200

36

5.003

7.186

200

ABRIL

194

25

4.542

5.983

MAIO

241

38

5.879

7.974

150

JUNHO

237

19

4.318

6.807

JULHO

271

27

4.915

9.251

AGOSTO

256

17

4.691

7.731

SETEMBRO

263

22

5.088

9.845

OUTUBRO

277

48

7.790

12.194

NOVEMBRO

298

60

7.916

13.544

DEZEMBRO

41

6

291

3.780

2.437

309

53.736

TOTAL

90.667
Fonte: Sisge Senar
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GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014
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TABELA 2 – COMPARATIVO EXERCÍCIO DE 2014

As metas dessas ações programadas no Plano Anual de Trabalho (PAT), relativas ao
exercício de 2015, estão registradas na Tabela 2. Indicam para a Formação Profissional
Rural (FPR) a realização de 2.109 ações e foram realizadas 2.437, correspondendo a
115%. Em relação à Promoção Social (PS), a meta proposta era realizar 220 eventos e
foram realizados 309 atividades de PS no período, correspondendo a 140%.
O incremento nos eventos realizados deu-se em função da grande procura pelos
cursos, na área de mecanização e implantações tecnológicas no processo produtivo.
No Gráfico 1, pode-se observar a distribuição dos eventos mensalmente.
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Os Gráficos 2 e 3 fazem um comparativo entre os eventos realizados nos últimos seis
anos e comprovam o compromisso do Senar Bahia em atender as demandas dos produtores e trabalhadores rurias. Vale ressaltar que houve um maior investimento em

3000

GRÁFICO 2 – EVENTOS REALIZADOS DE 2010 A 2015

cursos de longa duração nos últimos anos, responsáveis pela qualificação profissional
em diversas cadeias produtivas, sendo este um trabalho iniciado no exercício de 2011
e consolidado nos exercícios subsequentes através do Pro-Senar.

GRÁFICO 3 – CARGA HORARIA DE 2010 A 2015

100000
90000

2500

80000
70000

2000

60000
50000

1500

40000
1000

30000
20000

500

0

10000
0
2010

2 0 11

2012

2013

2014

2015

Fonte: Sisge Senar

74

2010

2 0 11

2012

2013

2014

2015

Fonte: Sisge Senar

75

Em 2015, o maior volume de eventos se deu nas de atividades de Apoio à Produção (35.4%). Na sequência vieram Pecuária (32.5%), Agricultura (18,3%)
e Agroindústria (9.6%). A promoção social representou 11,2% das atividades, sendo estas predominantemente do Programa Despertar, que trabalha
o tema educação ambiental nas escolas públicas rurais. As demais ações de
promoção social estão associadas ao Pro-Senar, que, por sua vez, estão direcionadas às famílias dos produtores e trabalhadores participantes e possuem
caráter educativo, preventivo e complementar às ações produtivas.

TABELA 3 - EVENTOS POR LINHA DE AÇÃO E ÁREAS DE ATIVIDADE
Nº. EVENTOS
Atividades de Apoio
Pecuária

Agricultura
FPR

Agroindústria
Aquicultura

Prestação de Serviços
Silvicultura

Metodologia e Capacitação Técnica
Subtotal
ATIVIDADE

Nº. EVENTOS
Educação / Despertar

PS

Alimentação e Nutrição

Organização Comunitária
Subtotal

TOTAL GERAL

2.746

865
794
446
235
44
35

ÁREA
OCUPACIONAL

OCUPAÇÃO

Irrigação e
Drenagem

10

2.437

Administração
Rural

PARTICIPANTES
260

53.736

OCUPAÇÃO

Cadastro de Certificação de
Imóvel Rural - CCIR

Negócio Certo Rural – NCR

Jovem Empreendedor Rural
Seminário Gestão e
Contabilidade Rural

Operação e Manutenção de Tratores
Aplicação de Agrotóxico NR 31
Aplicação de Agrotóxico
Controle de Formigas
Aplicação de Agrotóxico
Autopropelido
Operação e Manutenção
de Empilhadeira
704

Alimentação de Bovino

Bovinocultura

50
2
4
21
293
222
4
15

39

Suinocultura

4

3

2

Caprinocultura

6

Seminário Mecanização

1

Tratorista Agrícola (Pronatec)

5
47

Vaqueiro

12

Agente Vacinador de Brucelose

12

Sanidade Animal

Doma Racional de Muares

Casqueamento e Ferrageamento
Manejo de Equídeos
FEM Equinos

73

19
44
21
36

1
1

51

3

Manejo Sanitário

Alimentação de Caprinos

Inseminação Artificial de Caprinos

10
1
3
4
1
3

Apicultura Básica

54

Produção de Mel

14

Produção de Cera

Produção de Própolis
Produção de Pólen
Meliponicultura

Avicultura

13

Pro-Senar Caprino

Suinocultura

Produção de Abelha Rainha
128

6

4

Seminários Caprinocultura

Apicultura

5

Manejo de Ovinos

Caprinocultor (Pronatec)

3

Segurança e Saúde - NR 12

36

Manejo de Caprinos

36

Operação e Manutenção
de Beneficiadora de Algodão

TOTAL

Ovinocultura

103

11

Operação e Manutenção de Motosserra

Operação de GPS

Equideocultura

9

Inseminação Artificial de Bovinos

Higiene da Ordenha

Doma Racional de Equídeos

10

9

18

Seminários Bovino de Leite

12

344

Cultivo da Palma

Manejo de Pastagens

52

20

Máquinas Agrícolas
Tecnologias de Precisão

483

10

Operação e Manutenção
de Colhedoras

Operação e Manutenção de Roçadeira

EVENTOS
Pro-Senar Leite

Produção de Forragens

Assistente Administrativo (Pronatec)

Mecanização
Agrícola

83.311

151

30

Fonte: Sisge Senar

Irrigação por Aspersão
Informática

15

309

ÁREA OCUPACIONAL

EVENTOS

Administração de Empresa Rural

3

19

EVENTOS NA LINHA DE AÇÃO PECUÁRIA (TABELA 5)

EVENTOS NA LINHA DE AÇÃO ATIVIDADES DE
APOIO (TABELA 4)

PARTICIPANTES

LINHA DE AÇÃO: ATIVIDADES DE APOIO

LINHA DE AÇÃO

O grande destaque na Linha de Ação da Pecuária foi a Bovinocultura de Leite, principalmente o Pro-Senar Leite, que representa 43,3% da demanda dos cursos desta
cadeia. Vale lembrar que as ações do referido programa vêm apoiando e fortalecendo esse segmento com qualificação profissional, assistência técnica e ações de promoção social. Outra cadeia assistida com grande número de ações foi a Apicultura,
que tem sido uma importante alternativa de geração de renda, além de ser uma fonte de produção sustentável. Neste setor, o Senar Bahia atende predominantemente
produtores rurais da agricultura familiar. (Tabela 5)

LINHA DE AÇÃO: PECUÁRIA

ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO
LIDERAM A PROCURA EM 2015

Muitos são os avanços da mecanização agrícola, por essa razão, o Senar destinou 81% dos eventos da linha de ação de Atividades de Apoio
à Produção para a área de mecanização, sobretudo, nas ocupações de
Operação e Manutenção de Tratores e Aplicação de Agrotóxico NR 31.
Os cursos voltados para a mecanização vão do preparo do solo até a
colheita. Neste ano, dois novos cursos foram oferecidos: Operação e Manutenção de Beneficiadora de Algodão, com carga horária de 40 horas, e
Segurança e Saúde – NR, 12, que tem carga horária de 24 horas.
Também é válido destacar a realização de cursos de Cadastro de Certificação de Imóvel Rural – CCIR, que formou multiplicadores para realização do referido cadastro no seu município/região, já que no estado
da Bahia este documento é obrigatório para todos que se inscreveram no
Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR.

Apicultor (Pronatec)

Criação de Galinha Caipira

6

12

8
4
6
4

20

TOTAL
794
Fonte: Sisge – Senar Bahia

865
Fonte: Sisge – Senar Bahia
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TABELA
5 – EVENTOS
LINHA DE AÇÃO em
AGRICULTURA
– EXERCÍCIOque
DE 2014
presentou mais de 26% da
demanda.
ANA
produção
Fruticultura,
será instalado na região
de frutas do estado atende o mercado interno e norte e que deve começar a funcionar em 2016,
vem ganhando cada vez mais espaço no mercado sendo uma referência para todo o país. O coninternacional. As frutas tropicais e subtropicais sumo emergente de orgânicos tem incentivado
são as mais produzidas. Diante desse cenário, o produtores rurais a buscar de qualificação e
Senar Bahia tem contribuído ativamente para a aperfeiçoamento profissional no Senar – essa
consolidação da atividade e contribuirá ainda demanda representa 21,5% das ações voltadas
mais com a construção do Centro de Excelência para agricultura.

EVENTOS NA LINHA DE AÇÃO AGRICULTURA (TABELA 6)
ÁREA OCUPACIONAL

OCUPAÇÃO

EVENTOS
Pro-Senar Cacau

69

Pro-Senar Café

13

Pro-Senar Mandioca

3

Pimenta-do-Reino

31

Cultivo da Mandioca
Cultivo da Seringueira
Cultivo do Cacau
Plantas Industriais

211

Colheita e Beneficiamento Cacaueiro
Poda do Cacaueiro

Cultivo do Guaraná

Cultivo da Cana-de-açúcar
Cultivo do Café

Colheita e Beneficiamento do Café
Cultivo do Milho

Conservação de Solo
LINHA DE AÇÃO: AGRICULTURA

Produtor de Mandioca (Pronatec)
Cacauicultor (Pronatec)
Fruticultura Básica

35

Fruticultura Perene
Olericultura Básica

68

14
3

96

3

16

Cultivo da Banana

Pro-Senar Maracujá

Cultivo do Maracujá
Cultivo do Mamão

Cultivo da Graviola

Cultivo de Flores Tropicais
Cultivo da Abóbora

Aprendiz de Trabalhador na Olericultura
Agricultor Orgânico (Pronatec)
Compostagem Orgânica

Horticultor Orgânico (Pronatec)
Aprendiz do Cultivo de Soja e Milho
Cultivo do Feijão

Produção de Mudas Florestais

Produção de Mudas Nativas da Caatinga
Viveiricultor (Pronatec)

78

2

TOTAL

EVENTOS NA LINHA DE AÇÃO PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, EXTRATIVISMO, AQUICULTURA E
SILVICULTURA (TABELA 7)
LINHA DE AÇÃO
AQUICULTURA

2
8
1
2
6
2

16

2

19
26
10
12
1

14
1
1
1

75
1
2
5

13
2
1

12
2
1
1
446

ÁREA OCUPACIONAL
Piscicultura

Processamento do Pescado

EVENTOS
40
4

Cerca Elétrica

3

10

Produção de Mudas Frutíferas

Produção de Mudas

2

Seminários Fruticultura

Agricultor Familiar (Pronatec)
Cultivo de Grãos e Oleaginosas

15

23

Agricultura Orgânica

Agriculta Orgânica

12

Fruticultura Básica

Aprendiz de Trabalhador na Fruticultura
Cultivo do Abacaxi

Fruticultura Semiperene

24

Com menor intensidade, foram realizadas capacitações em piscicultura, construções rurais,
extrativismos e silvicultura, que tiveram demandas solicitadas e atendidas pelo Senar Bahia.

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

Eletricista Rural

Construções Rurais

Manutenção de Motor a
Diesel

7
9

16
3

EXTRATIVISMO

Cultivo do Dendê

1

SILVICULTURA

Aprendiz de Trabalhador na
Silvicultura

2

TOTAL

82
Fonte: Sisge – Senar Bahia

EVENTOS NA LINHA DE AÇÃO AGROINDÚSTRIA (TABELA 8)

CENTROS DE
TREINAMENTO RURAL

A produção de derivados da mandioca liderou
o ranking de capacitações em relação aos treinamentos na agroindústria, ultrapassando 50% da
demanda. Esses treinamentos são mobilizados
pelos sindicatos dos produtores rurais do estado. Já as outras atividades – que também podem
ser observadas na tabela ao lado – foram executadas no Centro de Treinamento de Feira de
Santana do Senar Bahia, que é um dos principais
responsáveis pela capacitação de trabalhadores
e produtores rurais no que diz respeito à agroindústria. Dezenas de cursos são oferecidos gratuitamente no local.

ÁREA OCUPACIONAL

OCUPAÇÃO

EVENTOS
Produção de Derivados da Mandioca

119

Panificação

7

Fabricação de Licores
LINHA DE AÇÃO: AGROINDÚSTRIA

Mais de 47% dos treinamentos oferecidos na linha
de ação da agricultura estão relacionados à produção de plantas industriais, destacando-se o Pro-Senar Cacau e o Pro-Senar Café, que vêm apoiando e
fortalecendo esse segmento com qualificação profissional, assistência técnica e ações de promoção social.
A fruticultura, que é considerada uma das atividades mais dinâmicas da economia baiana, re-

36

Fabricação de Farinha e Beiju

10

Fabricação de Polpas de Frutas
Beneficiamento e
Transformação Primária
de Produtos de Origem
Animal e Vegetal

7

Processamento de Sequilhos
235

6

Produção de Compotas, Geleias e Doces Pastosos

12

Boas Práticas de Fabricação

17

Processamento de Queijos

2

Processamento de Iogurte e Doce de Leite
Processamento de Vegetais em Conserva

5
5

Processamento do Chocolate

3

Processamento de Doces em Corte, Balas e Cocadas

1

Processamento de Frutas Cristalizadas

1

Embutidos e Defumados

4
TOTAL

235

Fonte: Sisge – Senar Bahia
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O Pro-Senar é um programa de capacitação para os produtores
rurais, trabalhadores e suas famílias, onde a propriedade rural
como um todo é trabalhada em diversas cadeias produtivas
distribuídas em vários municípios do estado. Esse programa
tem um formato próprio de trabalho voltado para o homem do
campo, focado principalmente em gestão, empreendedorismo,
formação profissional e assistência técnica com a finalidade
de transformar a propriedade rural em uma empresa rentável,
melhorando a renda do produtor, de forma sustentável
respeitando sempre os recursos naturais para permanência dos
negócios do campo.
O programa começou em 2013, trabalhando inicialmente as
principais cadeias produtivas do estado. Já em 2014 houve
uma demanda expressiva de turmas com crescimento sete
vezes superior ao ano anterior. Em 2015, esses números não
foram diferentes, consolidando a permanência do Pro-Senar no
portfólio de cursos oferecidos pelo Senar.

TABELA 2- ASSISTÊNCIA TÉCNICA, AULAS E FPR
2015
PRO SENAR

PROPRIEDADES PARTICIPANTES
DOS PROGRAMAS

29%

TABELA 1-GRUPOS PROPREIDADES
E SINDICATOS DOS PROGRAMAS
TURMAS /
GRUPOS

PROPRIEDADES
ASSISTIDAS

SR
ATENDIDOS

PRO-SENAR

97

1641

53

MODERPEC

2

26

2

2015
GERALEITE

CAPRICORTE

14

NCR

51

FEM

80

13

1

176
272
20

9
3
1

20

PRO SENAR 1.641
54%

1%

GERALEITE 176
CAPRICORTE 272
MODERPEC

1%

FEM 20

9%
6%

CURSOS FPR

9320

407

-

-

-

-

CAPRICORTE

4487

-

NCR

Os programas produtivos do Senar atenderam
mensalmente uma média de 2.135 propriedades rurais
durante o ano de 2015 nas cadeias produtivas de
Apicultura, Cacau, Café, Maracujá, Leite, Mandioca e
Caprinos e Ovinos, divididos em 97 turmas ou grupos de
produtores e 88 sindicatos de produtores rurais ( tabela 1).
Dentro das 97 turmas do Pro-Senar em operação foram
realizadas nesse período 1165 aulas de FEM, 407 cursos
de FPR, 29 cursos de promoção social e 16997 visitas de
assistência técnica. (tabela 2).

CH

-

2700

FEM

RESULTADOS ALCANÇADOS

AULAS

9585

GERALEITE

MODERPEC

Com a unificação e formação desses grupos de produtores são
desenvolvidas ações coletivas com a constituição de associações e
cooperativas informais que beneficiam o desenvolvimento de ações
de interesse do grupo, como no exemplo de compras coletivas diversas ligadas à atividade.
Além disso, foram realizadas 46 missões técnicas e dias de campo
com o objetivo de socializar as ações dos programas, servindo
como multiplicadores de conhecimento e tecnologia aplicados
aos programas.
Para intensificar ainda mais a troca de experiências entre os produtores rurais, o Senar Bahia promoveu em diversos municípios
do estado as “Semanas do Produtor Rural” e exposições agropecuárias, eventos constituídos de palestras técnicas, oficinas
tecnológicas e dinâmicas, promovendo a integração e o intercâmbio de conhecimento e experiências técnicas desenvolvidas
nas propriedades assistidas pelos programas, além de visitas as
propriedades para visualização de implantação de tecnologias
consolidadas com sucesso.
No ano de 2015, foram realizadas 12 capacitações da equipe de instrutores e técnicos de campo, focadas em cursos de gestão através
da metodologia da assistência técnica e gerencial com carga horária
de 40 horas de diversos temas como: Assistência técnica e gerencial; Nutrição animal; Sanidade animal; Estruturação do rebanho
de leite; Barragens subterrâneas; Manejo racional de bovinos; Aperfeiçoamento em bovinos de leite; Curso de Irrigação de pastagem;
Domas e rédeas e GPS.

ASSISTÊNCIA TEC

173
52
-

12

255

-

96

2040

-

-

Além dessas capacitações realizadas, também foi desenvolvida uma agenda de consultoria da equipe de consultores regionais do Senar, que realizam um trabalho com toda
equipe de campo e os produtores dos programas em toda Bahia, totalizando 880 horas
de consultoria.
O Senar Bahia em 2015 promoveu ainda palestras técnicas e cursos de formação de técnicos sobre “Cadastro Estadual de Imóveis Rurais- CEFIR”, para esclarecimento sobre a
necessidade de regularização da propriedade rural de acordo com a lei 12651, que rege
o novo código florestal brasileiro, participando 636 pessoas, dentre produtores e técnicos
da área que rege o novo Código Florestal brasileiro. Foram 11 palestras para produtores
rurais totalizando 536 inscritos e 13 treinamentos para técnicos, resultando na formação
de 100 profissionais da área aptos a realizarem o cadastramento. Também foram cadastradas 32 nascentes.
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PRO-SENAR VAI SER ADOTADO
EM OUTROS ESTADOS EM 2016

A metodologia do Pro-Senar, deverá ser desenvolvida em outros estados em 2016. Durante o
ano de 2015, técnicos das regionais de Santa
Catarina, Goiás e do Distrito Federal tiveram a
oportunidade de conhecer de perto o programa.
O Secretário Executivo do SENAR, Daniel Carrara, destacou o compromisso assumido pela
entidade de expandir a Assistência Técnica e Gerencial para todo o País. “A nossa metodologia
não tem nada a ver com a assistência técnica do
passado. Trabalhamos a propriedade como um
todo, implementando tecnologias, capacitando o
produtor e o trabalhador, com foco na gestão. E
é esse modelo que a Bahia vem adequando ao
Pro-Senar”.
O Pro-Senar tem como parceiro os sindicatos
dos produtores rurais dos municípios e trabalha
com grupos de 20 propriedades de uma mesma
cadeia produtiva. Produtores e trabalhadores
participam de cursos de formação profissional
e gestão, recebem assistência técnica e ações de
promoção social. “Auxiliamos o produtor no
que ele precisa para que a propriedade tenha resultado. O produtor precisa aprender a tratar a
propriedade como um negócio. Falamos pra ele:
aqui não é a sua roça. Aqui é o seu negócio rural,
que deve ser sustentável e rentável”, explicou
Humberto Oliveira, vice-presidente da FAEB.
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PROGRAMA DE APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZ

PLANTANDO NOS JOVENS AS
SEMENTES DO FUTURO DO CAMPO
O Senar Bahia prioriza programas como o Jovem Aprendiz por acreditar que a juventude está entre os principais
protagonistas do futuro da agropecuária. Por essa razão, não oferece apenas profissionalização no sentido de colocar
os jovens no mercado de trabalho, mas sim, a oferta de uma educação que o ajude a projetar e concretizar seu
projeto profissional, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e social.

O

Programa tem como objetivo incluir, capacitar e promover o desenvolvimento
profissional de jovens, oportunizando a
formação profissional rural, capacitando-os para o ingresso no mercado de
trabalho, através de programação elaborada nos
termos da Lei 10.097/00.
Podem participar do Programa de Aprendizagem do Senar Bahia, jovens com idade entre 18
anos completos e 24 anos incompletos, que tenham concluído ou estejam cursando o ensino
fundamental ou médio. É dada preferência aos
jovens de baixa renda e de famílias de trabalhador ou produtor rural.

CURSOS DE APRENDIZAGEM
DISPONIBILIZADOS PELO SENAR BAHIA:
• Aprendizagem na Fruticultura
• Aprendizagem na Silvicultura
• Aprendizagem na Carcinicultura
• Aprendizagem em Supervisor Agrícola
• Aprendizagem na Cultura do Cacau
• Aprendizagem na Cultura da Cana-de açúcar
• Aprendizagem na Cultura da Soja e do Milho
• Aprendizagem na Olericultura

EM 2015:

• 20 TURMAS

• (MUNICÍPIOS DE JUAZEIRO, CASA NOVA,
CURAÇÁ, VALENÇA, IBICOARA, TEIXEIRA DE
FREITAS, NOVA VIÇOSA, BARREIRAS E LUIS
EDUARDO MAGALHÃES)

• 521 JOVENS COTISTAS
• 97 EMPRESAS ATENDIDAS

O programa é realizado em parceria com empresas rurais que se enquadram na legislação no que
diz respeito à obrigação de contratação de aprendizes, devendo haver assinatura da Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) do aprendiz e
Contrato de Aprendizagem por tempo determinado, não podendo ultrapassar dois anos.
Além dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos nos cursos, os jovens são estimulados a
desenvolver autoestima, criatividade, cidadania,
responsabilidade e ética. Os resultados são gratificantes, principalmente que grande parte dos jovens
estão descobrindo sua vocação, que pode estar
atrelada ou não à sua formação.

Jovens egressos do curso de Aprendiz de Trabalhador na
Fruticultura, que foram capacitados no programa e estão tendo
a oportunidade de construir sua carreira profissional em uma
conceituada empresa do setor.
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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.

MUNICÍPIOS E SINDICATOS
ATENDIDOS PELO PRONATEC
UF/ MUNICÍPIO

SINDICATOS

BARRA DO ROCHA

BARRA DO ROCHA

FIRMINO ALVES

•
•
•
•
•
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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.

ITAMARI
ITAMBÉ
ITAPEBI

VALENTE

SANTALUZ

IGUAI

GANDÚ
ITAMBÉ
ITAPEBI
COITÉ
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MACARANI

MACARANI

LENÇOIS
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POÇÕES
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MARGARIDAS
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NAZARÉ

SEABRA

SEABRA

UBATÃ
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VITÓRIA DA CONQUISTA VITÓRIA DA CONQUISTA
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AGRICULTOR FAMILIAR
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ITAJU DO COLÔNIA
IGUAI

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego foi criado pelo Governo Federal, em 2011, com objetivos de:

JEQUIÉ

6

HORTICULTOR ORGÂNICO

JITAÚNA

TRATORISTA AGRÍCOLA

JEQUIÉ

7

AGENTE DE DESENV. COOPERATIVISTA

IBIRAPITANGA

9

10

PRODUTOR DE MANDIOCA

IBIRAPITANGA

IBICUI

AGRICULTOR ORGÂNCIO

COARACI

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

EM 2015 O SENAR BAHIA ATENDEU 31 MUNICÍPIOS
ATRAVÉS DE 25 SINDICATOS. NO TOTAL, FORAM CRIADAS
56 TURMAS QUE ATENDERAM 965 ALUNOS.

ITAGIBÁ

COARACI
IBICUI

15

AUXILIAR DE AGROPECUÁRIA

ITAGIBÁ

CAATIBA

BOVINOCULTOR DE LEITE

DÁRIO MEIRA

CAPRINOCULTOR

CAATIBA

16

CARAVELAS

ARTESÃO DE BUIOJOIAS

CARAVELAS

VIVERICULTOR

NOVA VIÇOSA

CURSOS EXECUTADOS EM 2015

20
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EXAMES REALIZADOS EM 2015
MUNICÍPIOS

PSA

PAPANICOLAU

PARTICIPANTES

IBIRAPITANGA

193

13

206

CONC. DO COITÉ

197

30

227

ITAMBÉ

243

95

338

NOVA CANAÃ

96

53

149

FIRMINO ALVES

232

86

318

COARACI

170

146

316

IRAQUARA

429

82

511

MIGUEL CALMON

134

116

250

TEOFILANDIA

124

125

249

MEDEIROS NETO

161

82

243

TOTAL

1979

828

2807

Dos 2.807 exames realizados , 70,5% foram de PSA e 29,5% de Papanicolau. Um dos motivos é o fato de existir uma cobertura atual do Sistema
Único de Saúde – SUS, nos municípios e a ampliação dos Postos de Saúde
nos distritos e comunidades nos quais o exame de Papanicolau é realizado com frequência pelas mulheres da zona rural, além de uma maior
incidência da visita do sexo feminino aos postos de saúde. O resultado de
exames nas mulheres apresentou resultado alterado em 133.

PSA
TOTAL DE EXAMES

EXAMES ATÉ
4.0 NG/ML

VALORES ELEVADOS
> 4.0 NG/ML

1979

1846

133

MUNICÍPIOS

PROGRAMA
ÚTERO É VIDA E PSA
(PROGRAMA SAÚDE
DO HOMEM)
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O

Programa Útero é Vida é uma ação de educação, saúde e bem-estar das mulheres do campo e um incentivo à prevenção do
câncer de Colo de Útero e tem como público-alvo, mulheres
em idade sexualmente ativa e que estejam com exames atrasados ou que nunca fizeram o Papanicolau.
Já o Programa PSA é uma oportunidade de prevenção do Câncer
de Próstata e um trabalho de educação e saúde para os homens do
meio rural, que tem por objetivo oportunizar espaços de informação
e prevenção do câncer de próstata e demais assuntos de interesse do
homem em comunidades rurais reforçando a importância da qualidade de vida e rompendo preconceitos em relação ao exame.
Para a execução dos Programas Sociais Útero é Vida e Saúde do
Homem, em dez municípios da Bahia, foram realizados quase 3 mil
exames em homens e mulheres do campo.

PSA

PSA ACIMA
DE 4.0 MG/ML

PORCENTAGEM

IBIRAPITANGA

193

12

6,22 %

CONC. DO COITÉ

197

10

5,08 %

ITAMBÉ

243

19

7,82 %

NOVA CANAÃ

96

4

4,17 %

FIRMINO ALVES

232

`19

8,19 %

COARACI

170

14

8,24 %

IRAQUARA

429

22

5,13 %

MIGUEL CALMON

134

11

8,21 %

TEOFILANDIA

124

14

11,29 %

MEDEIROS NETO

161

8

4,97 %

TOTAL

1979

133

6,72 %

Do total de 1979 exames de PSA realizados nos 10 municípios do Programa Saúde do Homem(PSA- Programa Saúde é Amor), 6,7% (133 homens)
tiveram o valor elevado de PSA, ou seja, fora do índice de referência ( Até
4,0 ng/ml )
O município com maior a maior taxa de resultados elevados em relação
ao numero total coletados no município foi Teofilândia com 11,29% e o
município que obteve o menor numero foi Nova Canaã com 4,17%.
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AGENTE DESPERTAR

O Agente Despertar é uma ação de
Protagonismo Infanto-Juvenil, para
formação de novas lideranças nas escolas do campo. Os estudantes elaboram um Plano de Ação, participam de
encontros de Educação Ambiental nos
municípios e se evolvem ativamente
nos projetos de educação socioambiental, elaborado pelas escolas e comunidades rurais.

O MAIOR PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
DA BAHIA PARA ESCOLAS DO CAMPO
EM 2015 O PROGRAMA COMPLETOU 10 ANOS!

E

m 2015, o Programa Despertar, uma das
ações mais transformadoras do Senar Bahia
no campo, que atende crianças e adolescentes, completou 10 Anos. Uma década
com muitas histórias para contar e muitos
resultados para comemorar. O porgrama foi, inicialmente, implantado em cinco municípios da
Bahia (Camacan, Ipiaú, Itagibá, Itapetinga e Miguel Calmon). Hoje, tomou corpo, ganhou voz e
vem transformando a realidade da educação básica na área rural. Em dez anos, mais de 590 mil
alunos já foram atendidos, em 9396 escolas, com
a participação de 37.372 professores. Em 2015,
76 municípios baianos foram atendidos, com a
participação de 1258 escolas, 6019 professores e
85.730 alunos.
O Programa desenvolve um trabalho educacional transformador baseado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), com o foco no tema
transversal Meio Ambiente e o envolvimento da
comunidade rural com práticas de colaboração e
participação das famílias. Assim, o Senar Bahia
leva informação aos pais por meio das crianças e

cria ampla rede de difusão de conhecimentos relativos à Educação Ambiental.
“O foco do Programa são estudantes do campo, do
Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental. A proposta pedagógica volta-se para ações socioambientais,
alavancada nos temas transversais: Meio Ambiente,
Ética, Saúde, Cidadania, Pluralidade Cultural, a fim
de propiciar educação voltada para a responsabilidade social, que alavanque mudança de valores, aliada
à postura cidadã e socioambiental”, explica Jaqueline
Érrico, coordenadora do programa.
Com essa prática, o Senar Bahia tem provocado
mudanças de mentalidade no campo em relação à
Educação Ambiental ao longo dos 10 anos de atuação do Programa Despertar.
Assim, a instituição acolhe a educação ambiental
e a direciona para a sustentabilidade equitativa,
como processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida e vinculado à formação da cidadania e à reformulação
de valores éticos e morais que contribuem para a
transformação humana e social e para o cuidado
com o meio ambiente.

MATERIAL DIDÁTICO

Para que isso seja possível, o programa possui
um material didático personalizado, atualizado
constantemente em parceria com educadores, pedagogos e especialistas.

FORMAÇÃO DO EDUCADOR

Professores, Coordenadores e Diretores são capacitados permanentemente através de encontros,
seminários, dias de campo e troca de experiências socioambientais.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Também são fundamentais as experiências fora
de sala de aula com os estudantes. De forma
programada são realizados dias de campo, trilhas Interpretativas, caminhadas ecológicas e de
mobilização social nas comunidades, oficinas de
reaproveitamento de resíduos, separação do lixo,
além de cultivo de horta nas escolas.

ENCONTRO CELEBRA 10 ANOS DO PROGRAMA DESPERTAR!
Em dezembro aconteceu, em Salvador, o Encontro Anual do Programa Despertar, que marcou os
10 Anos do programa. No encontro, foram apresentadas as ações realizadas ao longo do ano e
também as atividades socioambientais. Caravanas de vários municípios do interior do estado
participaram do evento, que contou com a presença da Superintendente do Senar Bahia, Carine
Magalhães, além de outras autoridades. “É muito gratificante ver o papel transformador do Despertar através desses garotos, que são, certamente, futuras lideranças do meio rural e conscientes
do seu papel de cidadãos”, disse João Martins.

Ele acrescentou ainda que, em 2016, acontecerão
encontros maiores do programa, no campo, em
municípios-chaves com grande participação das
crianças e jovens atendidos pelo programa.
Os agentes fizeram uma descontraída apresentação das ações que realizam no programa para
os membros da diretoria do Sistema FAEB/SENAR que ficaram entusiasmados com a performance dos jovens garotos. “É impressionante a
desenvoltura e consciência ambiental desses meninos tão novos. Isso só prova que o programa
está cumprindo o seu papel com êxito”, concluiu
Humberto Miranda, vice presidente da Faeb.

DEPOIMENTOS

“O agente despertar tem que estar
assíduo às atividades socioambientais, tem que ser o protetor
do meio ambiente e despertar a
consciência das pessoas de que o
meio ambiente é importante para
nossas vidas”.
Adriel Kennedy
Agente Despertar de Ibicoara
“O meio ambiente agoniza e a
natureza pede socorro. O homem quer solução, mas ele não
sabe que ele é a solução. E para
melhorar essa situação temos
que nos conscientizar e de fato
despertar, para um mundo novo
transformar.”
Vítor Oliveira
Agente Despertar de Itororó
“Um agente despertar é o garoto
que vai assimilar as práticas de
proteção ambiental e reproduzir
para os demais. ”
Leandro Jordão
Agente Despertar
de Miguel Calmon
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EVENTOS
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EVENTOS

O ano de 2015 foi marcado também por uma nova forma de atuação do Sistema FAEB/SENAR em
Feiras e Exposições Agropecuárias. Durante todo o ano, A CASA DO HOMEM DO CAMPO, circulou
pelo estado, com técnicos especializados para atender o produtor e trabalhador rural e para
apresentar todos os cursos e programas oferecidos pelo Senar Bahia. Em cada região, era analisada a
cultura e a produção local. Assim, era traçada uma estratégia de comunicação para levar informações
importantes para aquela cadeia produtiva. Além disso, ainda foram realizadas palestras para ajudar o
produtor rural na regularização do CEFIR (Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais).

DINÂMICAS
PRÁTICAS

Outra grande novidade na ação do Sistema FAEB/
SENAR nas exposições agropecuárias, foram as
dinâmicas práticas realizadas nos pavilhões dos
parques de exposições, voltadas para diversos temas,
como gado de leite, caprinos, ovinos, equinos e
palma. As atividades atraíram centenas de produtores,
trabalhadores rurais, estudantes e interessados em
aprender mais sobre as tecnologias utilizadas nos
treinamentos e cursos da entidade.

CONTEÚDO DAS AÇÕES
PRÁTICAS (DINÂMICAS) :
EQUINOS:

Odontologia Veterinária, Cronologia Dentária,
Casqueamento, Ferrageamento. Doma Racional (No
curral).

IDENTIDADE VISUAL

Para dar ainda mais visibilidade às ações
do Sistema FAEB/SENAR, foi investido
também em comunicação visual nas
feiras e exposições. Nos parques, eram
espalhadores totens, cartazes e banners.
Além disso, todas as promotoras e
técnicos do Senar Bahia se apresentavam
devidamente fardados, com a marca da
instituição estampada nas camisas.

BOVINOS DE LEITE:

Pré e Pós-Dipping, Higiene de Ordenha (Balde
Embrapa)/ Mastite, Classificação do grau de sangue,
Avaliação Fenotípica Funcional para produção de leite.

PALMA:

Espaçamento entre linhas, plantio (baralho, fila
dupla, etc), adubação (química e orgânica), colheita,
fornecimento.

OVINOS E CAPRINOS:

Famacha, Casqueamento, Seleção de Reprodutores,
Cronologia.
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PARTICIPAÇÃO
DO SISTEMA
FAEB/SENAR EM
EXPOSIÇÕES
AGROPECUÁRIAS
Exposição Agropecuária de Vitória da Conquista
Exposição Agropecuária de Mundo Novo
Exposição Agropecuária Irecê
Exposição Agropecuária Itapetinga
Exposição Agropecuária Jequié
Exposição Agropecuária de Senhor do Bonfim
Exposição Agropecuária Barreiras
XI EXPOPOÇÕES Poções
Exposição Agropecuária de Itanhém
Expofeira de Feira de Santana
Exposição Agropecuária de Jacobina
Exposição Agropecuária de Ipiaú
Exposição Agropecuária de Teixeira de Freitas
FEPASE - Feira Agropecuária de Seabra
Fenagro Salvador

OUTROS EVENTOS

Festival Internacional de Chocolate e Cacau de Camacan
Bahia Farm Show – Luís Eduardo Magalhães
II Encontro de Cafeicultores de Camacan
Encontro Sindileite Salvador
III Simpósio Internacional de Fruticultura de Salvador
Semana do Produtor em Itapetinga
Semana do Produtor de Senhor do Bonfim
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SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE RURAL
TOTAL: 1.796 PARTICIPANTES
74 HORAS DE TREINAMENTO
O Projeto Cidadania Rural, através do Seminário de Contabilidade Rural, de cunho educacional, tem como justificativa despertar o interesse do graduando do curso de ciências
contábeis e dos profissionais da área contábil para a prestação de serviços voltados à classe rural.

O

projeto leva em consideração a relevância
do segmento agropecuário baiano, que nos
últimos anos vem ganhando destaque no
PIB brasileiro. Neste evento é considerada
a atividade rural que é desenvolvida na região, observando seus aspectos contábeis e fiscais,
para patrocinar a legalização tributária, a qual é de
suma importância para os avanços da propriedade

rural. A contabilidade bem aplicada contribui para
o desenvolvimento da visão empresarial, sendo um
relevante instrumento de gestão para o produtor
rural. Essa é uma ação inovadora do Sistema Faeb/
Senar/Sindicatos, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade e as Instituições de Ensino
Superior. Ainda, como colaboradores, a Receita Federal do Brasil, o Ministério da Previdência Social,

OFICINAS DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Mais uma ação do Projeto Cidadania Rural realizado no ano de 2015, foram as Oficinas de Educação Previdenciária, através da abordagem
dos temas de custeio e benefícios da Previdência Social. Desenvolvidas em parceria com os Sindicatos dos Produtores Rurais, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil e a Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), as Oficinas têm como objetivo levar
aos produtores conhecimentos sobre os direitos que possuem ao cumprirem com as obrigações perante a Previdência Social com foco na
legislação previdenciária específica para o setor rural.

a Secretaria da Fazenda, a Caixa Econômica Federal
e a Junta Comercial do Estado da Bahia.
Nesse primeiro momento, foram contemplados 10
(dez) municípios do Estado, selecionados pelo potencial no cenário econômico rural e logístico. Com
inscrições gratuitas e certificação de até 8 horas,
contou com público de 1796 participantes, totalizando 74horas de treinamento no ano de 2015.

PÚBLICO - ALVO:
•
•
•
•

Profissionais da contabilidade;
Professores e estudantes do curso de ciências
contábeis e administração de empresas;
Profissionais de áreas afins à contabilidade;
Produtores rurais.

OBJETIVO:

Expor, através de um circuito de palestras de cunho
educacional, o desenvolvimento da atividade contábil e
fiscal na área rural aos graduandos do curso de ciências
contábeis e ao profissional contábil para incitar o futuro
profissional e o profissional já atuante no mercado de
trabalho, pelo interesse na prestação de serviço ao
produtor, utilizando a contabilidade como ferramenta de
gestão contábil, financeira e tributária da propriedade
rural.
Os Seminários de Contabilidade Rural aconteceram em:
Alagoinhas, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Santo Antônio
de Jesus, Juazeiro, Vitória da Conquista, Itabuna, Luís
Eduardo Magalhães, Barreiras e Eunápolis.
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OFICINAS DE EDUCAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA:
TOTAL: 254 PARTICIPANTES
20 HORAS DE TREINAMENTO

D

estina-se aos produtores rurais pessoas
físicas, produtores rurais pessoas jurídicas, sindicatos, associações de produtores, profissionais responsáveis pela
contabilidade no setor rural e outros
interessados, promovendo assim a inclusão social do cidadão rural pelo pleno exercício de seus
direitos e deveres, na condição de usuário ou beneficiário da Previdência Social e do Senar, garantindo o cumprimento da sua missão institucional, ou seja, no desenvolvimento de ações da

Formação Profissional Rural – FPR e atividades
da Promoção Social – PS voltadas ao “Homem
Rural”, contribuindo para a sua profissionalização, sua integração na sociedade, melhoria da
qualidade de vida e para o seu pleno exercício
da cidadania.
Em 2015 as Oficinas receberam 254 participantes,
totalizando 20 horas de treinamento, nos municípios de Itajuípe, Medeiros Neto, Coaraci, Itaju do
Colônia e Ibicaraí.
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CNA

SEAGRI

COMISSÕES NACIONAIS VERTICAIS E HORIZONTAIS

TITULAR

COMISSÃO NACINAL DE CAPRINOS E OVINOS-CNA

SUPLENTE

CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA- COELBA

JULIO CESAR P. COTIAS

HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA

IVO ALBERTO ALVES SANTIAGO

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE -CIST

EDSON DIOGO MONIZ PINTO

FERNANDO ALBIANI ALVES

CONSELHO JURÍDICO DA CNA

AURÉLIO PIRES, CARLOS ARTHUR RUBINOS BAHIA NETO, FERNANDA FERNANDES

CONSELHO DIRETOR- ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA DE GUANAMBI

NELSON GOMES DA SILVA

LUIZ CARLOS FERNANDES

FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DE PECUARIA DE CORTE -CNA

ANTONIO BALBINO

DANIELA LAGO

BARBARA LETÍCIA CORDEIRO

COMISSÃO NACINAL DE PECUÁRIA DE LEITE -CNA

HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA

CONSELHO DIRETOR DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA - CEFET

COMISSÃO NACIONAL DO CAFÉ -CNA

RICARDO COVRE

CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - CONAGRO

HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
DE OLIVEIRA

COMISSÃO NACIONAL DE AVES E SUINOS-CNA

MARCELO PLÁCIDO CORREA

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRÍCOS- CONERH

EVILÁSIO FRAGA

COMISSÃO DE SILVICULTURA

FLAMARION MATTOS

CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE- CEPRAM

GUILHERME DE CASTRO MOURA

COMISSÃO DE FRUTICULTURA - CNA

IVAN PINTO DA COSTA

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE- CNA

VANESSA DE MELLO BATISTA

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

GUILHERME DE CASTRO MOURA

ISIDORO LAVIGNE GESTEIRA

CÂMARA TEMÁTICA BOVINOS/ BUBALINOS

JOSÉ MÁRCIO CARÔSO

SILVIO OLIVEIRA
EDSON DIOGO MONIZ PINTO

ADRIANO CÉSAR ALCANTARA

EDNARDO OLIVEIRA

ALBERTO FRANCO SARTORE

FERNANDA FERNANDES

EDSON DIOGO MONIZ PINTO
BORRÉ

FABIANO

COMISSÃO NACIONAL DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA

AURÉLIO PIRES

COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

VANESSA DE MELLO BATISTA

COMISSÃO DE FIBRAS, OLEAGINOSAS E GRÃOS- CNA

MOISES DE ALMEIDA SCHMIDT

VANIR KOLN

CÂMARAS SETORIAIS DA AGROPECUÁRIA BAIANA

TITULAR

SUPLENTE

FÓRUM PERMANENTE DE DEBATE SOBRE O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO BAIANO - AGROFORUM

GUILHERME DE CASTRO MOURA

CÂMARA SETORIAL DA FRUTICULTURA-SEAGRI/BA

IVAN PINTO DA COSTA

BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO

FÓRUM BAIANO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

GUILHERME DE CASTRO MOURA

CADEIA PRODUTIVA DO SISAL ( FIBRAS NATURAIS) -SEAGRI/BA

JOSÉ MÁRCIO CARNEIO RIOS

BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO

JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR

CÂMARA SETORIAL DE FLORESTAS -SEAGRI/BA

FLAMARION MATTOS

CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DO SERVIÇO DE APOIO ÀS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE/BAHIA

CÂMARA SETORIAL DA APICULTURA

PEDRO CORREIA LEITE

FUNDAP - FUNDO DE APOIO À PECUÁRIA

JOAQUIM MARCELO MOREIRA MARTINS

CÂMARA SETORIAL DA BORRACHA NATURAL

EDSON JOSÉ SOARES DE MATOS

CONSELHO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA- JUCEB

FERNANDO DE FIGUEIREDO PIMENTA

EDSON DIOGO MONIZ PINTO

CONSELHO DE FAZENDA - CONSEF

RAISA CATARINA OLIVEIRA ALVES FERNANDES

LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA

CRÉDITO ASSISTIDO DO ESTADO DA BAHIA

BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO

GUILHERME GALVÃO

GRUPO GESTOR DO PROGRAMA DA AGICULTURA DE BAIXO
CARBONO

GUILHERME DE CASTRO MOURA

EDSON DIOGO MONIZ PINTO

CÂMARA SETORIAL DA CADEIA DA AGROINDUTRIA

GERALDO MAGALHÃES MACHADO

BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO

COMITÊ TÉCNICO DE PREVENÇÃO À MONILIASE DO CACAUEIRO
- CTPMC

ISIDORO LAVIGNE GESTEIRA

ITATELINO DE OLIVEIRA LEITE JUNIOR

SEMA- COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

JAQUELINE ÉRRICO

COMISSÃO DE SEMENTES E MUDAS- SUP. FEDERAL AQUICULTURA NA BAHIA

JOSÉ MENDES FILHO

FERNANDO ALBIANI ALVES

CÂMARA TRANSVERSAL SOBRE POLÍTICA TRIBUTÁRIA - SICM

JOSÉ MENDES FILHO

JERENALDO TEIXEIRA

GUILHERME DE CASTRO MOURA

BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO

CLERI SANTANA PERELO

CÂMARA SETORIAL DE BOVINOS E BUBALINOS

JOSÉ MÁRCIO CARÔSO

SÍLVIO OLIVEIRA

CÂMARA SETORIAL DO CACAU

JOSÉ MENDES FILHO

GUILHERME DE CASTRO MOURA

CÂMARA SETORIAL DA MANDIOCA

DEMÉTRIO SOUSA D´EÇA

RENATO DIAS SOUZA

CÂMARA SETORIAL DO LEITE
CÂMARA SETORIAL DE GRÃOS

MOISÉS DE ALMEIDA SCHMIDT

CÂMARA SETORIAL DA CARNE

JOSÉ MÁRCIO CARÔSO

CÂMARA SETORIAL DE CAPRINOS E OVINOS

IVO ALBERTO ALVES SANTIAGO

CÂMARAS TÉCNICAS

TITULAR

CEPRAM
ASSUNTOS JURÍDICOS
CEPRAM

ELIANE MENESES

RUDELVI S. BOMBARDI

SUPLENTE

GUILHERME DE CASTRO MOURA
VANESSA DE MELLO BATISTA

HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA

GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA

VANESSA DE MELLO BATISTA

FÓRUM BAIANO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA E MARCAS COLETIVAS

POLÍTICAS PÚBLICAS E DES. SUSTENTÁVEL

VANESSA DE MELLO BATISTA

CONSELHO DE ADM DO IMIC

JOSÉ MENDES FILHO

ESPAÇOS ESP. PROTEGIDOS, BIODIVERSIDADE E BIOSSEG

VANESSA DE MELLO BATISTA

CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO IMIC

JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR

OUTRAS REPRESENTAÇÕES

TITULAR

SUPLENTE

WILSON ANDRADE

COMISSÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB

AURÉLIO PIRES

CARLOS ARTHUR RUBINOS BAHIA NETO

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

CONSELHO ESTADUAL TRIPARTITE E PARITÁRIO DE TRABALHO E
RENDA - SETRE

AURÉLIO PIRES

FERNANDA FERNANDES

NÚCLEO ESTADUAL DE APOIO AO DESENV. DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DA BAHIA

LUIZ SANDE

COMISSÃO ESTADUAL TRIPARTITE E PARITÁRIA DE EMPREGO DA
BAHIA- SETRE

GRUPO OPERACIONAL DE EMERGÊNCIA FITOSSANITÁRIA

VANIR KOLLN

EDSON DIOGO MONIZ PINTO

FERNANDO ALBIANI ALVES

CONSELHO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SECTI

JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR

COMISSÃO DE CRÉDITO RURAL - FAEB

NELSON MARTINS QUADROS

RUBIA EIRADO SOUZA ARMEDE

COMISSÃO PERMANENTE REGIONAL RURAL - DRT

MAURO CARNEIRO BANNACH
EDUARDO ORTOLAN
ALÉX JOSÉ RASIA

CONSELHO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CPS DO INSS DE ITABUNA
BA

MIRIAM V. L. CARVALHO

PAULO RUWER
IVAN PINTO DA COSTA
JOÃO LOPES ARAÚJO

COMITÊ ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA
FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA- ADAB

PAULO ALMEIDA SCHMIDT

ADRIANO LUPINACCI

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

WAMILSON PALMA FAHING

ARY DA SILVA CARVALHO

COMISSÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA
(CAT – BAHIA)

RAISA CATARINA OLIVEIRA A. FERNANDES

LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA

COMITÊ ESTADUAL DA AGROINDUSTRIA- CEAGRO

EDSON DIOGO MONIZ PINTO

COMISSÃO TÉCNICA REGIONAL DO MAMÃO – OESTE DA ADAB

TODD KENNETH TOPP

JOSIEL DE MENEZES DA SILVA

COMITÊ ESTADUAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA

GUILHERME DE CASTRO MOURA

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

COMITÊ GESTOR DO TRABALHO DECENTE

EDSON DIOGO MONIZ PINTO

COMITÊ GESTOR DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO MATOPIBA

MOISÉS DE ALMEIDA SCHMIDT, CARMINHA MARIA MISSIO

COMISSÃO TÉCNICA REGIONAL DO SUL E EXTREMO SUL DA
ADAB

CARLOS EDUARDO GUERRA RUBIO

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÖMICO E SOCIAL DA
BAHIA- CODES

JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR

BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO

MOISES DE ALMEIDA SCHMIDT

"ANTONIO BALBINO DE CARVALHO NETO, TODD
KENNETH TOPP”
EDNARDO DE MORAIS OLIVEIRA

Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, Comércio, Salvador - BA | Cep: 40015-080
FAEB - www.faeb.org.br - (71) 3415-7100
SENAR - www.senarbahia.org.br - (71) 3415-3100

