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Palavra do
Presidente

João Martins da Silva Junior
Em 2012, o setor agropecuário baiano sofreu um impacto devastador provocado pelos efeitos da seca que atingiu
(e ainda atinge) todo o nordeste brasileiro. O impacto extrapolou os limites do semiárido e gerou reflexos em todo
o estado, ocasionando prejuízos também no Extremo Sul, no Oeste e até mesmo na região cacaueira. Diante
desse quadro estarrecedor, é com grande tristeza que assistimos a agropecuária baiana migrar de um aumento
recorde de 9,8% no PIB em 2011, para uma queda de 9% em 2012. Essa redução não foi ainda maior por causa da
diversidade do clima, de culturas e da pecuária baiana, que conta ainda com três biomas diferentes.
O ano de 2013 já é apontado como um período de prolongamento da seca, por isso, todas as ações do Sistema
Faeb/Senar e dos Sindicatos dos Produtores Rurais continuarão sendo direcionadas para amenizar os problemas
que estão por vir no decorrer desse ano, que serão ainda mais graves. Todo o sistema está se mobilizando para
buscar políticas públicas e ações governamentais que possam atenuar os efeitos da longa estiagem, que reduziu
drasticamente a produção baiana, zerou o plantio de algumas culturas como feijão e milho e ainda trouxe de volta
para a Bahia o fantasma do êxodo rural.
Uma das importantes medidas do Sistema Faeb/Senar para diminuir o impacto da estiagem na Bahia em 2012,
foi o lançamento do “PROGRAMA VIVER BEM NO SEMIÁRIDO”. Com ações concretas de convivência com a seca,
o programa utiliza práticas e tecnologias já existentes, porém desconhecidas da maioria dos produtores rurais da
Bahia, para mostrar que é possível viver de forma produtiva e competitiva no semiárido. Acreditamos que o Viver
Bem começa a proporcionar mudanças comportamentais e culturais profundas no meio rural.
Em 2012, mesmo com o cenário da seca, decidimos também realizar um grande evento em Salvador que pudesse
levar conhecimento e experiências bem sucedidas aos produtores rurais de todo o Estado. Assim, nasceu o Agropec
Bahia, evento que reuniu mais de 1.500 produtores na capital baiana e entrou, definitivamente, no calendário dos
eventos do segmento. Foram dois dias de palestras e encontros técnicos com os maiores especialistas do país.
Decidimos fazer esse congresso, mesmo com a seca, porque acreditamos que apenas com conhecimento é
possível alavancar a produção agropecuária baiana, tornando-a cada vez mais produtiva e competitiva.
Sabemos que, certamente, 2013 será mais um ano difícil para os produtores rurais da Bahia. A Seca vai continuar e
não há previsão para recuperação da lavoura e do rebanho. No entanto, não mediremos esforços para minimizar
os efeitos da longa estiagem, dando continuidade ao trabalho de defender os interesses do produtor e da
agropecuária do nosso Estado.
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A seca e os impactos na agropecuária baiana
A estiagem prolongada que afeta o estado desde 2010, provocou enormes
prejuízos para o produtor rural, tendo o impacto de seus efeitos chegado
ao ápice nos últimos meses de 2012. Diante dessa situação, 257 municípios
baianos declararam situação de emergência. Toda a Bahia sofreu o impacto
da seca, mas a região semiárida foi a mais atingida, sendo completamente
desarticulada e entrando em um processo contínuo de empobrecimento.
Diante desse cenário devastador, o PIB agropecuário baiano, que alcançou
crescimento recorde em 2011, apresentou retração de 9% em 2012. Essa
queda foi reflexo do desempenho de toda a produção do Estado no período
em questão. A atividade leiteira do semiárido baiano sofreu uma redução
de 70% em 2012, ao passo que no Estado foi de aproximadamente 30% em
relação ao previsto, uma queda de cerca de 880 milhões de litros. Sendo a
demanda estadual de 1,6 bilhões, a Bahia importou uma média de 45% do
leite consumido no ano passado.
De acordo com a Agência de Defesa Animal da Bahia (ADAB), mesmo
diante da escassez de chuva, o rebanho bovino cresceu 1,5% no território
baiano. No entanto, na região semiárida, o rebanho sofreu uma redução de
mais de 50%, em virtude da morte ou migração do gado para outras regiões.
Registrou-se, também, nesta região o aumento de oferta de bovinos para
abate, uma alternativa para os produtores que precisavam reduzir a taxa
de lotação nas suas propriedades. Até mesmo a caprinocultura, atividade
resistente às condições áridas, teve seu rebanho seriamente reduzido, seja
motivado pelo abate precoce ou por mortalidade.

De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), entre as principais culturas agrícolas da Bahia, as mais afetadas foram:
sorgo (-80,4%);
mamona (-77,4%);
sisal (-71,7%);
batata-doce (-55,5%);
batata-inglesa (-53,3%);
feijão (-52%);
tomate (-47%);
fumo (-24,5%);
mandioca (-25,8%);
mamão (-21%);
algodão (-20,5%).

A redução da oferta de alimentos vem sendo sentida também, na mesa e no
bolso da população. A exemplo do feijão, que nesse ano apresentou uma
redução de 42% em sua área e de 3% no rendimento médio, impactando
positivamente no seu preço médio. Fazendo um comparativo entre os
preços praticados em dezembro de 2011 e o mesmo período de 2012,
verificou-se um aumento de 44,5%. A elevação do preço deve-se também
ao fato dos estados de Paraná e Minas Gerais, grandes produtores, terem
sofrido com as intempéries climáticas.
Abaixo um quadro detalhado da produção das culturas baianas no ano.

Quadro 1. Comparativo de produção 2011 – 2012.
Quantidade produzida (TON)
Cultura

2012

%

Algodão
Soja

1.579.841,00
3.512.568,00

1.256.134,00
3.212.789,00

-20,49%
-8,53%

Milho
Cacau
Banana
Café (total)
Mamão

2.051.623,00
156.289,00
1.239.650,00
151.742,00
928.035,00

1.882.938,00
159.432,00
1.081.126,00
143.107,00
730.247,00

-8,22%
2,01%
-12,79%
-5,69%
-21,31%

Mandioca
Cana
Laranja

2.966.230,00
6.992.412,00
1.030.763,00

2.202.165,00
6.894.350,00
1.036.796,00

-25,76%
-1,40%
0,59%

Coco
Manga
Feijão
Maracujá
Cebola
Tomate
Uva
Borracha
Batata-inglesa

529.464,00
522.471,00
222.382,00
410.078,00
190.278,00
341.008,00
65.176,00
48.663,00
341.778,00

589.759,00
469.379,00
106.653,00
320.901,00
217.352,00
179.707,00
62.292,00
47.340,00
159.510,00

11,39%
-10,16%
-52,04%
-21,75%
14,23%
-47,30%
-4,42%
-2,72%
-53,33%

Abacaxi
Sisal
Dendê

140.254,00
275.008,00
215.784,00

117.090,00
77.978,00
204.353,00

-16,52%
-71,65%
-5,30%

Limão
Guaraná
Fumo
Mamona
Palmito
Arroz
Sorgo
Batata-doce

59.700,00
3.026,00
3.971,00
90.031,00
20.211,00
34.608,00
163.227,00
20.231,00

55.433,00
2.682,00
3.000,00
20.329,00
26.715,00
24.455,00
31.981,00
9.002,00

-7,15%
-11,37%
-24,45%
-77,42%
32,18%
-29,34%
-80,41%
-55,50%

Fonte: IBGE-PAM (GECEA-BA)
Quantidade produzida em mil frutos ---
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Por outro lado, a agropecuária baiana se beneficiou dos problemas climáticos
ocorridos em outros estados produtores, como é o caso do milho e da soja. Com
relação ao mercado internacional, foi registrado aumento de demanda para
os grãos, provocando dessa maneira uma elevação dos preços e impactando
positivamente na renda dos produtores do Oeste baiano.
Na composição do valor bruto da produção agropecuária (VBP) destacaram-se:
a soja, com 15%; o algodão, participando com 14% e a pecuária de corte, com
12% (conforme gráfico 1).

Gráfico 1. Composição do VBP da agropecuária baiana em 2012.
Valor Bruto da Produção Agropecuária - 2012
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23%
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Quadro 2. Comparativo - área plantada.

2º

• Dendê

Cultura

• Laranja
• Melancia
• Coelhos

• Limão
3º

• Melão
• Mandioca

7º

• Suíno

• Palmito

4º

• Abacaxi

• Galinhas

• Goiaba

• Galos, frangas,

• Café

8º

frangos e pintos

9º

• Bovino

• Sorgo
• Uva
5º
• Feijão

• Codornas

Algodão
Soja
Cacau
Banana
Café
Mandioca
Cana-de-açúcar
Laranja
Coco
Manga
Abacaxi
Sisal

2011

2012

Área plantada (ha)

Área plantada (ha)

415.806,00
1.045.240,00
533.315,00
74.965,00
153.804,00
254.610,00
116.171,00
63.303,00
76.795,00
26.991,00
5.841,00
275.389,00

432.562,00
1.112.627,00
540.383,00
75.122,00
170.774,00
386.818,00
120.940,00
77.559,00
81.181,00
27.396,00
8.402,00
283.378,00

%
4,03%
6,45%
1,33%
0,21%
11,03%
51,93%
4,11%
22,52%
5,71%
1,50%
43,85%
2,90%

• Bubalino
6º

• Soja

9º

• Milho
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Ações da Faeb para ajudar o produtor rural do semiárido baiano
Uma das primeiras ações da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), em defesa dos produtores
rurais que sofreram com a seca em 2012, foi solicitar ao Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra,
medidas emergenciais para aliviar o sofrimento da população do semiárido baiano. A FAEB apresentou também
propostas de longo e médio prazo, além de questionar uma política oficial de correção da má distribuição de
recursos hídricos na Bahia.

A longa estiagem também foi o tema da Assembleia Geral da Federação
O objetivo foi discutir o grande desafio enfrentado por milhares de pessoas que vivem no semiárido. Na ocasião,
o superintendente do BNB, Nilo Meira Filho, apresentou as linhas de financiamento do banco para os agricultores
familiares baianos dos municípios que decretaram situação de emergência por conta da longa estiagem. De
acordo com Meira, o pacote emergencial era com juros de 1% ao ano para pequenos produtores (até R$12 mil), e
de até 3,5% ao ano para os grandes (de R$12 mil a R$100 mil). Os recursos seriam utilizados como capital de giro,
investimento e custeio para todas as despesas inerentes à agropecuária. Ele afirmou também, que o agricultor
poderia contar ainda com um bônus de adimplência de 40%.
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Reunião em Brasília
Com o agravamento da longa estiagem em todo o nordeste, a
presidente da CNA, senadora Kátia Abreu, reuniu-se, no mês de
maio de 2012, com presidentes de federações da agricultura
e pecuária do Nordeste e representantes do Governo para
discutir ações para minimizar os efeitos da seca sobre a
produção agropecuária nordestina. O encontro foi o primeiro
com integrantes do Executivo para conhecer os projetos do
Governo Federal voltados para a região.
O secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração
Nacional, Francisco José Coelho, falou sobre o projeto de
transposição do Rio São Francisco. O chefe geral da Embrapa
Semiárido, Natoniel Franklin de Melo, destacou a importância
do desenvolvimento de mais tecnologias e ações, para que a
atividade rural tenha maior resistência à seca, diante do potencial
da região para a produção. Ele apresentou ainda, alguns dados
demonstrando que a agricultura no Vale do São Francisco
representa 15% do Produto Interno Bruto (PIB) da região e que
95% dos 24 milhões de habitantes do semiárido brasileiro vivem
no campo. Já o superintendente de Usos Múltiplos e Eventos
Críticos da Agência Nacional de Águas (ANA), Joaquim Gondin,
fez um panorama da situação dos recursos hídricos no Brasil
e revelou que a situação é crítica, principalmente na Bahia,
onde o nível dos reservatórios está, em média, com 37% da sua
capacidade, com a estiagem das últimas semanas.
Participaram do encontro o 1º vice-presidente da CNA e
presidente da FAEB, João Martins da Silva Júnior; os presidentes
das federações de agricultura e pecuária do Ceará (FAEC), Flávio
Saboya; da Paraíba (FAEPA), Mário Borba; do Rio Grande do
Norte (FAERN), José Álvares Vieira; e o vice-presidente diretor
da CNA, José Ramos Torres de Melo.

Viver BEM no Semiárido
Depois das ações pontuais citadas anteriormente a Federação da
Agricultura e Pecuária da Bahia decidiu, juntamente com o Senar,
voltar todas as suas atenções para o grave problema da seca. Então,
o Sistema Faeb/Senar lançou o programa Viver BEM no Semiárido.
Uma iniciativa conjunta que busca mudar a realidade da região que
sofre periodicamente com a seca, através de ações impactantes e
estruturantes. Unidades de Demonstração de Palma e barragens
subterrâneas de água foram construídas no sertão baiano. Confira
entre as páginas 42 e 47 especial sobre o Viver BEM no Semiárido.
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Ações da Faeb em
Defesa do Produtor Rural
Federações do Nordeste discutiram a agenda
positiva para o setor agropecuário
Presidentes de federações de agricultura e pecuária do Nordeste se reuniram
na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em Brasília,
para discutir a elaboração de propostas para alavancar o crescimento do setor
agropecuário na região. O encontro fez parte do processo de elaboração de
uma agenda positiva para o Nordeste, que consolidará as principais demandas
da atividade, com o objetivo de buscar parcerias com o setor público e a
iniciativa privada para desenvolver o segmento rural nordestino, a partir de
ações voltadas, entre outras finalidades, para o aumento da produção e a
garantia de renda ao produtor.
Entre as propostas levantadas pelos participantes, constam projetos para a
melhoria da logística e infraestrutura, ampliação da extensão rural e assistência
técnica, capacitação de mão de obra, investimentos em educação e ações
de estímulo para instalação de agroindústrias. Os presidentes das federações
abordaram, também, temas como o acesso a pesquisa e ao desenvolvimento,
a cobertura do seguro rural para questões específicas, como a distribuição de
feno e silagem, insumos utilizados na pecuária para a alimentação de animais
na região do semiárido, além de proposições para solucionar o endividamento
dos agricultores nordestinos.
Outros itens debatidos na reunião foram a exploração de mais áreas para
irrigação, o incentivo ao cultivo da palma forrageira, além da elaboração de
projetos de reflorestamento, uso de energia solar e eólica e de captação hídrica
para a produção agropecuária. As propostas para a região serão analisadas e
consolidadas em um documento único, com as principais demandas do setor
para alavancar a agropecuária nordestina.
Participaram do encontro o 1º vice-presidente da CNA e presidente da FAEB,
João Martins da Silva Júnior; os presidentes das federações de agricultura e
pecuária do Ceará (FAEC), Flávio Saboya; da Paraíba (FAEPA), Mário Borba; do
Rio Grande do Norte (FAERN), José Álvares Vieira; e o vice-presidente diretor
da CNA, José Ramos Torres de Melo.
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CNA lança Cartão do Produtor
O produtor rural brasileiro pôde comemorar no ano de 2012, mais uma vitória da classe,
conquistada por meio do trabalho desenvolvido pela CNA/MAPA, a criação da PGA (Plataforma
de Gestão Agropecuária).
A PGA – Plataforma de Gestão Agropecuária é uma ferramenta que centraliza todas as
informações do rebanho bovino nacional e aumenta o controle sanitário da cadeia produtiva,
ou seja, uma base de dados única. O sistema oferece diversas vantagens e na primeira etapa
de sua implantação as Guias de Trânsito (GTAs), emitidas pelos estados, deixaram de ser
preenchidas manualmente e passaram a ser efetuadas por meio eletrônico. As informações
referentes ao rebanho brasileiro estão centralizadas no MAPA – Ministério da Agricultura, o que
garante agilidade no processo de elaboração de políticas de apoio ao setor e a interrupção do
trânsito de bovinos entre regiões e estados, em casos de problemas sanitários, por exemplo.
Além de ser uma base de dados única, a PGA também abarcará as informações do SISBOV
– Sistema Brasileiro de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos, e o
Sistema de Informações Gerenciais de Inspeção Federal – SIFSIF. Nessa plataforma, estão
concentradas as informações de todas as propriedades rurais do Brasil - similar ao que existe
em cada estado - contendo número de rebanho, faixa etária e sexo dos animais, comunicação
de vacinação, entre outras informações que serão interligadas da central com os estados.
Isso significa que no ato da venda de animais de uma propriedade localizada na Bahia, por
exemplo, com destino ao estado de Minas Gerais, essas informações vão estar interligadas
entre os órgãos de defesa desses dois estados, o que não acontecia antes.
A PGA possibilitou também a utilização ou a implantação do cartão do produtor, uma ferramenta
que oferece ao produtor rural a facilidade de acessar de sua própria casa o banco de dados
nacional e efetuar, por exemplo, a emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA), o pagamento de
taxas e a emissão de notas fiscais.
Para fazer a aquisição do CNC Card, o produtor deve estar inscrito no órgão de defesa, ou seja,
na Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, ADAB, órgão responsável por fazer o processo
de autenticação (liberação da Guia de Trânsito) online ou através do POS (máquina portátil
semelhante à de um cartão de crédito/débito).
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Faeb promoveu o seminário
sobre Programa ABC
O setor agropecuário vive o constante desafio de adequar-se ao padrão de um
mundo contemporâneo sustentável, e assim substituir as práticas tradicionais por
uma agricultura menos poluente, que combine alta produtividade com preservação
ambiental. Como reflexo dessa agricultura moderna, foi idealizado o Plano de
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC), um protocolo de ações
firmado a partir dos compromissos de redução de emissões de gases de efeito
estufa (GEE) estabelecidos na Política Nacional sobre Mudanças Climáticas (PNMC),
Lei n◦. 12.187/09.
O Governo Federal pretende abater, até 2020, 17% do total de um bilhão de toneladas
de gás carbônico poluentes no Brasil, atendendo ao acordo firmado durante as
negociações internacionais de mudanças climáticas globais, na Conferência das
Partes (COP 15), em Copenhague, na Dinamarca.
Com o objetivo de disseminar as práticas de baixa emissão de carbono do Programa
ABC, a CNA e a Embaixada Britânica, com o apoio do Ministério da Agricultura e da
EMBRAPA, realizou em 2012 seminários em todo Brasil. O ciclo de palestras buscou
divulgar o Guia de Financiamento da Agricultura de Baixo Carbono e o estado da
Bahia foi o terceiro em todo o país a estimular essa prática. Na sede da FAEB, em
Salvador, produtores rurais, técnicos e demais interessados no assunto estiveram
reunidos, para conhecer um pouco mais sobre o Programa ABC.
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Faeb capacita
produtores rurais
para obter crédito
do Pronaf
A Faeb promoveu em 2012, a capacitação para habilitar os
produtores rurais no Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf), do Governo Federal. A linha
de crédito oferecida por esse programa pode ser usada para
financiar projetos individuais ou coletivos, que geram renda
aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O
encontro, que aconteceu no auditório da Faeb, contou com a
presença do representante da CNA, Joaci Medeiros.
Os participantes do treinamento também foram habilitados
para efetuar a emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf
(DAP), documento baseado na renda anual dos produtores
rurais e nas atividades exercidas na propriedade. É a DAP que
direciona o agricultor para as linhas específicas de crédito. A
declaração é feita no Ministério de Desenvolvimento Agrário
(MDA) e só a partir do cadastro o produtor fica habilitado a
solicitar o financiamento. Para adquerir a DAP, o agricultor
deve estar com o CPF regularizado e livre de dívidas.
O PRONAF possui taxas de juros com valores abaixo do que
é cobrado no mercado de financiamentos rurais; por este
motivo, apresenta os menores índices de inadimplência
entre os sistemas de crédito do país. Entre os financiamentos
previstos, está o custeio de safra e atividades agroindustriais,
seja para o investimento em máquinas, equipamentos, ou
infraestrutura de produção e serviços agropecuários ou não.
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Faeb reuniu em sua sede
presidentes de federações
do Nordeste para falar
sobre endividamento rural
Os Presidentes das federações de agricultura do Nordeste estiveram reunidos na sede da Faeb para alinhar os detalhes sobre
a organização da Marcha com destino a Brasília, em defesa dos produtores endividados. Além da Faeb, representada pelo
presidente João Martins, também participaram da reunião: o presidente da Federação de Alagoas, Álvaro Almeida; o presidente
da Federação da Paraíba, Mário Antônio Pereira Borba; o presidente da Federação do Ceará, Flávio Viriato de Saboya Neto; o
presidente da Federação de Sergipe, Eduardo Silveira Sobral; o presidente da Federação do Rio Grande do Norte, José Álvares
Vieira e o presidente da Federação de Pernambuco, João Pessoa de Sousa.
O presidente da Federação de Alagoas apresentou um breve diagnóstico sobre a questão do endividamento rural em seu
estado, demonstrando assim toda a dificuldade enfrentada pelos pequenos e médios produtores endividados para equacionar
suas operações nos Bancos, a continuidade das execuções e a ausência de normativo que autorize a prorrogação dos débitos
inscritos na dívida ativa da União. Esta foi uma queixa comum no relato dos demais presidentes.
No final da reunião, ficaram determinadas as seguintes deliberações: a) Apoiar a marcha, recomendando, contudo, a sua
suspensão temporária até março de 2013; b) Solicitar avaliação e orientação da CNA; c) encaminhar ofício à Senadora Kátia Abreu,
requerendo apoio na obtenção da suspensão das execuções, a prorrogação dos vencimentos das operações e a prorrogação
dos prazos da Lei nº 12.716/12, especificamente da adesão para dezembro de 2013 e da formalização das operações para
dezembro de 2014, de modo que o Setor possa, efetivamente, alcançar condições de aproveitar os benefícios da Legislação,
aguardando a implementação das demais providências em andamento; d) Propor à CNA apressar os entendimentos com o
Governo, visando à conclusão das medidas destinadas a ajudar o Setor, nos problemas de endividamento e de implantação do
Programa Viver Bem no Semiárido; e e) Pedir apoio técnico-logístico à CNA para realização da “Marcha para Brasília”, a partir de
março/2013, caso não sejam alcançados os objetivos antes daquele prazo.
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Faeb e Abramilho na luta para fortalecer
e expandir a produção de milho no Brasil
A elaboração de um Plano Estratégico para fortalecer e
expandir a produção de milho no Brasil, transformando o país
em um grande player internacional na exportação do produto.
Este foi o objetivo principal dos encontros promovidos
pela Abramilho - Associação Brasileira de Produtores, que
percorreu todo o país em 2012.
O Plano Estratégico foi elaborado pela Abramilho, em
parceria com a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária) e a Fundação Dom Cabral. A proposta da
Abramilho foi de desenvolver um programa de médio e
longo prazo, na tentativa de consolidar o Brasil como um
grande produtor de grãos, tanto para abastecimento interno
como externo.
O presidente da Faeb e vice-presidente da CNA, João Martins,
ressaltou que todas as parcerias com Governo, produtores,
inciativa privada, associações, entre outros, são fundamentais
para o crescimento do setor agropecuário brasileiro.
Em Salvador, o encontro aconteceu na sede do Sistema
Faeb/Senar e contou com a participação do ex-ministro da
Agricultura e presidente executivo da Abramilho, Alysson
Paulinelli; do Secretário de Agricultura da Bahia, Eduardo
Salles; do Secretário de Portos da Bahia, Carlos Costa;
do representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, José Maria dos Anjos; do presidente da
Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, Flávio Saboya;
da superintendente da Conab, Rose Pondé, dentre outras
autoridades.

Alysson Paulinelli-Presidente Execultivo da Abramilho

Faeb reeleita no CEPRAM
Representando o setor rural, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da
Bahia (FAEB) foi reeleita para mais um biênio 2012/2014 no Conselho Estadual do Meio
Ambiente (CEPRAM). Após a eleição, que aconteceu no Centro Administrativo da Bahia,
também foram empossadas as categorias das áreas da indústria, comércio e serviços,
representação profissional e outros, entre representantes do poder público, sociedade
civil e setor produtivo.
O CEPRAM é um órgão governamental responsável por regular qualquer ação voltada
para a manipulação do meio ambiente, com o objetivo de preservá-lo para a atual e
as futuras gerações e garantir, dessa maneira, a expressão da vida em todas as suas
formas. O Conselho é presidido pelo Governador do Estado e sua Secretaria Executiva
é exercida pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.
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Visita Técnica ao Agropolo
Com o objetivo de trocar experiências e conhecer novas tecnologias de forma
sustentável e moderna, a diretoria da Faeb levou presidentes de sindicatos
rurais para visitar as instalações do Agropolo. Muitos deles não imaginavam
encontrar algo tão surpreendente. “A viagem a Mucugê nos deu um choque de
conhecimentos, mostrando-nos como é possível traduzir na prática tecnologia e
alta produtividade, preservando o Bioma e gerando emprego e renda”, relatou o
presidente do Sindicato Rural de Itajuipe, Itatelino Leite.
Para o presidente do Sindicato Rural de Seabra, João Gomes, da mesma forma
que os produtores do Agropolo começaram, qualquer região poderá também
sonhar e planejar um novo modelo de fazer agricultura.
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Agropecuária moderna e
competitiva no Agropolo
da Chapada Diamantina
O Agropolo foi o primeiro caso baiano de
licença ambiental conjunta, que abrange
pequenos, médios e grandes produtores
da região da Chapada Diamantina. Com
uma agricultura moderna e pujante,
o local reúne grandes empresas com
responsabilidades socioambientais e
com visão de futuro.
A região vem se destacando cada
vez mais no cenário nacional pela alta
produtividade, tecnologia empregada
e qualidade das batatas, abastecendo
mais de 50% de todo o Nordeste.
Dados do Agropolo (2012) apontaram o
plantio dos cultivos por hectares: batata
(5.800); café arábica (2.750); milho (1.000);
feijão (1.200); cebola (430); alho (320)
e, tomate (920). Os demais produtos
(pimentão, citros, maçã, repolho e
outros), somaram um total de (380) de
área plantada.
O café irrigado ganhou destaque no
Concurso “Qualidade de Cafés” 2012,
evento realizado em Salvador pela
Assocafé e Secretaria da Agricultura do
Estado. O produtor rural José Avelino
Borges da Silva, foi o primeiro colocado
no concurso.
Os pivôs centrais molham os cafezais
com a água do Rio Paraguaçu e, a
depender da necessidade, funcionam
20 horas por dia. Só depois que os
grãos se formam é que a carga de água
diminui e, ao entardecer, é desligado. A
barragem do Apertado, uma represa de
25 quilômetros de extensão, abastece o
perímetro irrigado da região.
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João Martins reeleito Presidente da Faeb
O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da
Bahia e 1º vice-presidente da CNA, João Martins, foi reeleito em pleito
realizado no mês de junho. Com maioria absoluta, 96% dos votos válidos,
João Martins foi reconduzido à presidência da Federação para o triênio
2012/2015.
O presidente da Faeb destacou a importância de ter uma equipe à altura
dos desafios da agropecuária brasileira e baiana, setor que protagonizou
o bom êxito do PIB estadual em 2011. De acordo com ele, um setor
com essa pujança precisa de uma representação de classe do mesmo
nível, com a mesma competência e velocidade com que o segmento
cresce. “Tudo isso envolve uma agenda desafiadora com temas
extremamente atuais, como inovação e tecnologia; sustentabilidade;
empreendedorismo; trabalhar o social. Enfim, é um novo desafio em
que, mais uma vez, o produtor rural baiano estará em primeiro lugar”,
finalizou Martins. A chapa eleita teve uma renovação de cerca de 60%
da Diretoria.
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Representates das Federações de
Agricultura do Brasil prestigiaram a posse

Diretoria da Faeb

Assinatura do termo de posse da Faeb

Posse
A diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, FAEB, eleita para o triênio 2012/2015 tomou posse em cerimônia realizada no mês de
setembro, no Hotel Pestana, em Salvador. Mais de 500 convidados participaram do ato, dentre eles o Secretário da Agricultura da Bahia, Eduardo Salles; o
Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Nestor Duarte; a Superintendente Federal da Agricultura, Virginia Hagge; o Presidente da Federação
do Comércio da Bahia, Carlos Amaral; o Vice-Presidente Diretor da CNA, José Ramos Torres de Melo Filho e os Presidentes das federações de agricultura do
Ceará, Flávio Saboya; do Maranhão, José Hilton Coelho de Sousa; do Rio Grande do Norte, José Alvares Vieira; da Paraíba, Mario Borba; de Rondônia, Francisco
Ferreira Cabral; do Amazonas, Murilo Lourenço Silva Junior; de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso; de Sergipe, Eduardo Sobral e João Luiz Biscaia, Ademar
Silva Junior e Vanizio Aloi, representantes das federações do Paraná, Mato Grosso do Sul e Alagoas, respectivamente.
Em seu discurso de posse, o presidente da FAEB, João Martins, assumiu o compromisso de manter a mesma determinação do seu primeiro mandato. Ele
esclareceu as ações que já vinham sendo implementadas em suas últimas gestões, enfatizando que a participação dos diretores empossados é um fator
determinante para a consolidação dos destinos da entidade ao longo de mais um mandato. Declarou ainda, que a FAEB é uma entidade sólida, moderna,
preparada para os desafios, respeitada no sistema e em todo o estado, pela sua competência e posicionamentos coerentes com os legítimos anseios da classe.
Sobre a atuação e parceria com os Sindicatos Rurais, ele afirmou que, sem dúvida alguma, as instituições estão capacitadas e conscientes de suas responsabilidades.
Ao citar os programas e ações do Sistema FAEB/SENAR, João Martins elogiou o Programa Viver BEM no Semiárido, lançado no ano passado, e que vem se
consolidando como uma das maiores ações de convivência com a seca já feitas na Bahia.
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Bahia Farm Show
Pela primeira vez o Sistema FAEB/SENAR montou um
stand coletivo no Bahia Farm Show, integrado com os
sindicatos rurais de Luís Eduardo Magalhães, Barreiras,
Wanderley, Formosa do Rio Preto, Santana e Santa Rita
de Cássia. O superintendente do SENAR Bahia, Geraldo
Machado, destacou que a região oeste baiana tem como
característica uma agricultura pujante e atrai a atenção
mundial, sendo, a mais avançada do Brasil, em termos
de grãos, milho, soja, algodão, dentre outros.
O Bahia Farm Show, um dos maiores eventos do
agronegócio do Norte-Nordeste, é uma vitrine da
agricultura baiana a céu aberto, que levou para Luís
Eduardo Magalhães o que existe de mais avançado
em tecnologia de máquinas e implementos agrícolas.
O evento aconteceu entre os meses maio e junho, no
Complexo Farm Show, parque de exposições da cidade.
O Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra; o
Secretário da Agricultura da Bahia, Eduardo Salles e o
Vice- Presidente de Governo do Banco do Brasil, César
Borges, visitaram o stand do Sistema Faeb e puderam
conhecer a atuação da instituição na região.
Além de ter sido um momento de intercâmbio das
novas tecnologias agrícolas, o Bahia Farm foi palco de
discussões sobre o setor agropecuário e de tomada de
decisões do governo, como, por exemplo, o Plano Oeste
Sustentável, a Rodoagro, a Ferrovia Oeste Leste e o
Fundesis, que ganharam força durante o evento.
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42° Exposição
Agropecuária de Itapetinga
Nos seis dias da tradicional Exposição Agropecuária de Itapetinga, o público pôde
aproveitar as diversas opções da programação do evento, dentre elas, palestras,
leilões, desfiles de animais, concurso leiteiro, shows e rodeios no Parque de
Exposições Juvino de Oliveira, além de conhecer as ações e os programas da
Federação, que montou um estande no local. A festa reuniu aproximadamente 60
mil pessoas, que puderam desfrutar também de um parque de diversões e curtir
atrações musicais.
No momento em que o semiárido baiano já enfrentava o grave problema da falta de
chuvas, o evento foi de grande relevância, já que atraiu criadores da Bahia e de outras
regiões do Brasil, movimentando assim, a economia local, diante do grande fluxo de
pessoas e por meio dos bons negócios fechados durante os leilões de animais.
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Assinatura de Convênio

Fenagro 2012
O campo invadiu a capital baiana durante a 25ª edição da Fenagro. O Parque
de Exposições Agropecuárias de Salvador foi palco da feira agropecuária,
considerada a maior do Norte e Nordeste e uma das cinco maiores do país.
Cerca de 300 mil pessoas foram ao Parque, superando todas as expectativas da
organização do evento. A Faeb levou ao Parque, mais uma vez, seus programas
e suas ações para melhorar a vida do produtor rural baiano.
A grande novidade do estande do Sistema Faeb em 2012, foi o CNA Card. No local,
o produtor rural teve a oportunidade de fazer o cadastro para adquirir o cartão
do produtor, de forma rápida e simples. Além disso, técnicos especializados
da Instituição ficaram à disposição para tirar dúvidas dos interessados. Para
facilitar ainda mais o acesso dos produtores baianos às tecnologias e facilidades
oferecidas pelo CNA Card, o Sistema FAEB assinou, durante a abertura do evento,
um Termo de Cooperação Técnica com a Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA) e a Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (Seagri),
através da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB).
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Reunião do Sindicato Forte

PROGRAMA SINDICATO FORTE
O Programa Sindicato Forte é um instrumento do Sistema FAEB/SENAR
que nasceu com o propósito de levar para o campo, por meio dos
sindicatos rurais da Bahia, a reflexão sobre novas formas de atuação,
fortalecida por estratégias de desenvolvimento institucional, ajustadas
às novas tendências de uma agricultura moderna, mais competitiva
e sustentável. O Programa opera nas três áreas estratégicas de
desenvolvimento institucional, ajustadas às novas exigências de uma
produção rural sustentável.
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OBJETIVOS DO PROGRAMA SINDICATO FORTE

As ações do PSF projetadas para 2012 foram elaboradas de acordo
com os quadros blocos do Índice de Desenvolvimento Sindical – IDS:
Gestão, Prestação de Serviço, Obrigações Legais e Atuação Institucional,
distribuídas nas seguintes ações:
AÇÕES DO SINDICATO FORTE EM 2012

GERAL
Adesão ao Programa 2012;
Promover a sustentabilidade dos sindicatos rurais por meio de ações
que fortaleçam os aspectos econômicos, financeiros, ambientais e
mercadológicos.

Revista de Atividades 2010-2011;
Aplicação do Índice de Desenvolvimento Sindical – IDS;

ESPECÍFICOS
• Requalificar os sindicatos rurais promovendo a sua integração
às estratégias nacionais de desenvolvimento, com foco na
representatividade e legitimidade junto aos seus associados;
• Requalificar os dirigentes sindicais rurais para exercitar o papel de
liderança de forma sustentável e estrategicamente consolidada;
• Formar o corpo funcional dos sindicatos rurais, direcionandoos a atender as exigências burocráticas e administrativas de uma
organização atuante;
• Implantar instrumentos de reconhecimento situacional,
controle e planejamento, para a implantação de estratégias de
consolidação sindical;
• Conhecer a importância do Planejamento Estratégico e do Plano
de Ação, como instrumentos de controle, acompanhamento e
avaliação das ações dos sindicatos.

Construção do Planejamento Estratégico – PE;
Elaboração do Plano de Ação – PA – 2012;
Gestão Administrativa e Financeira – Sistema GEFINE;
Acompanhamento do Programa.
Foram realizados dois encontros de capacitação dos consultores do
programa,
no primeiro quadrimestre de 2012. No primeiro
deles foi efetuado o treinamento para aplicação do IDS – Índice de
Desenvolvimento Sindical, pela coordenadora do programa, Jaqueline
Érrico, em Ilhéus. Em seguida foi realizada a Capacitação para a
Metodologia do Planejamento Estratégico.
Dos 96 sindicatos que o programa visava atender em 2012, em seu
planejamento estratégico, 91 foram atendidos, o que representou 95%
da meta do ano.

Para tanto, foi elaborado um Guia de Aplicação e Utilização do Planejamento Estratégico,
um passo a passo que auxiliará o Sindicato na sua construção e acompanhamento.

Planejamento
Estratégico

O Planejamento Estratégico é uma maneira de conhecer melhor a organização e o
cliente, definindo-se os objetivos, as estratégias e as ações, que possibilitem o ingresso
de novos associados e a ampliação dos serviços oferecidos. Esse planejamento
possibilita, também, a adequação dos recursos já possuídos, de acordo com as
necessidades dos produtores rurais, permitindo dessa maneira que aconteçam
melhorias contínuas na organização.
O Sistema FAEB/SENAR promoveu o treinamento de preparação dos gestores
e consultores do Programa Sindicato Forte, dentro da sua proposta de formação
continuada. Os consultores do Programa já capacitados puderam orientar os dirigentes
dos sindicatos na construção de seus planejamentos estratégicos. A qualificação das
lideranças e integrantes dos sindicatos garante a construção de um plano de ações
eficaz, com a finalidade de otimizar a gestão institucional.
Foi elaborado, também em 2012, o Guia de Aplicação e Utilização do Planejamento
Estratégico, um passo a passo que auxilia o Sindicato na construção e acompanhamento
do plano. Os 63 Sindicatos inseridos no programa receberam o Guia e dentre eles 20
Sindicatos concluíram as primeiras etapas da construção do Planejamento.
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Índice de Desenvolvimento Sindical | IDS
BLOCO

1.
OBRIGAÇÕES
LEGAIS

ABORDAGEM/CONTEÚDO
Atualização junto ao Ministério do Trabalho.
Documentação eleitoral regularizada.
Realização das Assembleias Ordinárias do Sindicato.
Participação nas Assembleias da FAEB
• Políticas próprias de apoio ao produtor rural.

2.

• Participação nos eventos da FAEB.

ATUAÇÃO
INSTITUCIONAL

• Participação nos cursos do SENAR.
• Fomentação, para os agricultores dos Sites da CNA, FAEB e SENAR.
• Participação nos Conselhos Municipais e Regionais e novas parcerias.
• Criação de um site ou blog do sindicato.

1. Diagnóstica.
2. Questões administrativas e ﬁnanceiras.
3. Sistema de cobrança e atualização de cadastro.
4. Comunicação e marketing.
3.
GESTÃO

5. Atualização de Gestão Sindical.
6. Atribuições e responsabilidade da Diretoria.
7. Série Metodológica n. 12/SENAR.
8. Boas práticas da mobilização.
9. Conclusão do Planejamento Estratégico.
10. Orientações de Inventário Patrimonial e Informatização.
11. Fortalecimento das estratégias de ampliação e ﬁdelização de sócios.

O IDS é um documento diagnóstico que
possibilita a mensuração dos dados
de gestão e facilita o direcionamento
das ações a serem realizadas em cada
sindicato. O IDS - Marco zero (ponte de
partida) foi aplicado em 91 Sindicatos
Rurais em 2012.
Após a aplicação do IDS – Marco
zero os Consultores do Programa
realizaram visitas para monitoramento
e acompanhamento das ações.

• Legislação trabalhista.
• Legislação agrária e fundiária.
4.
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

• Legislação ambiental.
• Elaboração de projetos.
• Orientação sobre linhas de crédito e renegociação das dividas.
• Implantação de serviços de classiﬁcados rurais.
• Disponibilização de dados técnicos e econômicos do agronegócio, atualizados.
• Cadastro de mão de obra.
• Troca de experiências e conhecimento de novas tecnologias.

5.
CADEIA
PRODUTIVA

• Cursos sequenciados na Cadeia Produtiva.
• Cadeia Produtiva Regional/Agronegócio.
• Acompanhamento das ações na Cadeia Produtiva.
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Apresentação do Programa GEFINE no Senar Ceará (Dr. Albiani) representante do Senar Bahia

Gestão Financeira
de Eventos | GEFINE

Uma das grandes novidades do Programa Sindicato Forte em 2012 foi o lançamento
do sistema GEFINE – Gestão Financeira de Eventos; A ferramenta de trabalho foi
concebida pela equipe técnica do Programa Sindicato Forte para auxiliar a gestão de
recursos financeiros utilizados pelas unidades sindicais.
Esse sistema é um software desenvolvido no ACCESS, um gerenciador e banco
de dados para auxiliar na gestão de informações financeiras e administrativas dos
Sindicatos Rurais, sejam elas repassadas pelo Sistema FAEB/SENAR, destinadas à
realização de ações da Formação Profissional Rural – FPR e Promoção Social – PS,
bem como o acompanhamento dos recursos destinados à manutenção do sindicato,
entre eles o gasto com água, luz, telefone, salários de funcionários, dentre outros.
A criação do GEFINE foi iniciada em 2010, tendo sua fase experimental em 2011 e sua
aplicação nos Sindicatos, em 2012.
O Sistema GEFINE foi apresentado e implantado em 63% dos sindicatos, obtendo boa
aceitação pelos presidentes e colaboradores dos sindicatos. Outro fator de destaque
do Gefine foi a boa receptividade do Senar Nacional. O Senar Ceará solicitou uma
adaptação do programa para ser aplicado nos Sindicatos Rurais assistidos por sua
unidade regional. O GEFINE foi apresentado pelo gestor do software e representante
do Senar Bahia, Fernando Albiani, no Senar/CE. A apresentação aconteceu durante o
1º Encontro Sindical Rural, evento realizado pelo Sistema Faec/Senar-CE, na cidade
de Beberibe e contou com a presença de cerca de 50 presidentes sindicais.
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Acompanhamento do PSF - Sindicato de Gandu (fabrica de polpa de graviola em Tancredo Neves)

Acompanhamento
do programa | PSF
Em 2012, a avaliação das ações executadas pelos
sindicatos do PSF foi realizada em quatro reuniões com
os consultores e equipe interna do Sistema FAEB/SENAR.
A última reunião do ano contou com a presença dos
representantes do Programa Sindicato Forte Nacional,
Ademar Anjos e Celso Botelho. O encontro foi um momento
de troca de experiências e de constatação da evolução dos
sindicatos nas diversas regiões do País, após a adesão ao
PSF. Os representes do PSF Nacional, também realizaram
visitas aos sindicatos de Gandu, Jequié,
A gerência e coordenação do PSF também realizaram
visitas de monitoramento das ações dos consultores do
Programa.

Reunião de acompanhamento do PSF

Manual do Colaborador
Outra grande novidade em 2012 foi a elaboração do Manual do Colaborador. Tratase de um guia que tem como objetivo, apresentar o Sistema Faeb/Senar aos
colaboradores dos sindicatos rurais e compartilhar as regras de conduta sindical.
Além de promover a manutenção de um entrosamento entre colaboradores dos
sindicatos e o Sistema Senar, o manual esclarece de forma sucinta os serviços a
serem executados, com foco no atendimento das necessidades do produtor rural.
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Viver BEM no Semiárido
Por Geraldo Machado

Todos nós sabemos que a seca é cíclica. Existem registros de longas estiagens que
remontam às primeiras incursões históricas no semiárido. Viver naquela região é
sempre esperar pela próxima seca. Inexoravelmente. Ela começa, acaba e depois volta.
Periodicamente, em ciclos previsíveis. Em certos países, a ocorrência de neve ou gelo
durante a maior parte do ano, obriga suas populações ao aprendizado de aproveitar bem
os períodos de bonança, para que possam atravessar com tranquilidade os momentos
difíceis. Milhões de pessoas em todo o mundo aprenderam a produzir e a viver relativamente
bem, apesar de contextos difíceis, em que se trabalha arduamente durante alguns meses
para armazenar reservas para o período de escassez.
Devemos reconhecer que o Brasil e a Bahia lidam hoje com a seca de forma muito mais
confortável do que há um século, quando ela costumava ceifar a vida de dezenas de
milhares de pessoas e provocava miséria e grandes fluxos de retirantes. Atualmente, a
realidade do semiárido já é bem diferente, pois existem muitos recursos disponíveis. No
entanto, ainda acompanhamos muitas experiências historicamente mal sucedidas, que
teimosamente tendem a se repetir. Boa parte das medidas governamentais é tomada
apenas no pico da crise. São as chamadas “medidas emergenciais”, que, dolorosamente,
sempre esbarram numa burocracia emperrada e lenta.
Diante do agravamento da estiagem no ano de 2012, cujo epicentro, fato raro, localizou-se
na Bahia, e que já se configurou como a pior das últimas décadas - mais de 260 municípios
em estado de calamidade – e da inaceitável repetição dos mesmos erros históricos, o
Sistema Faeb resolveu engajar-se a fundo, tomando uma decisão forte, assumindo
um verdadeiro ato de compromisso: elegeu como sua prioridade principal capacitar e
disseminar técnicas para que os produtores não passem mais por essa situação vexatória.

44

O Programa

Parceiros

Com base nesse sentimento de urgência
de cumprir com o seu dever, o Sistema
Faeb/Senar adotou um novo paradigma
de atuação para a região, lançando no
município baiano de Ipirá, o programa
“VIVER BEM NO SEMIÁRIDO”. Esse
nome foi escolhido de forma proposital e
simbólica para explicitar o novo desafio de
promover continuidade na implantação
de medidas estruturantes e duradouras.

No lançamento do programa, o Superintendente do Banco do Brasil na Bahia, João Batista Trindade Filho; o
Superintendente do Banco do Nordeste, Nilo Meira Filho e o Secretário de Agricultura e Pecuária da Bahia, Eduardo
Salles, reafirmaram a parceria com a FAEB.
O Superintendente do Banco do Nordeste, Nilo Meira Filho, afirmou que a inovação trazida pelo programa é
empreitada da Federação e a certeza de uma verdadeira transformação da realidade do semiárido. “É um programa
da maior importância para o semiárido e o Banco do Nordeste está totalmente engajado, através das nossas linhas
de financiamentos, que auxiliam o produtor rural com recursos de longo prazo e taxa de juros baixa”.
“Esse projeto foi uma belíssima iniciativa da Federação da Agricultura e o Banco do Brasil se sente honrado em
participar, oferecendo, aos produtores, linhas de créditos adequadas para financiamento de diversas atividades
dentro do ‘Viver BEM no Semiárido’”. Declarou o superintendente do Banco do Brasil, João Batista.
O Secretário da Agricultura e Pecuária do Estado, Eduardo Sales, ressaltou ainda que, além do impacto imediato,
o projeto renderá também grandes resultados a médio e longo prazo. “Estamos à
disposição para sermos
multiplicadores de todo esse processo com os pequenos produtores, contando com o apoio geral da ADAB e EBDA”,

Lançamento do Viver Bem em Ipirá

Uma nova proposta para o Semiárido Baiano
Com uma proposta objetiva de intervenção institucional que, efetivamente, provocasse impacto e fizesse uma real diferença no futuro da
produção pecuária do semiárido, o programa teve como uma das primeiras características, evitar pensar em fazer ações de “combate”
durante a seca e não deixar que o esquecimento sobrevenha quando a chuva chegar. “Quando chover não vamos esquecer”. Esse é o lema!
O princípio orientador do programa é fomentar ações de convivência produtiva durante a estiagem, com os produtores que aderissem ao
programa cuidando prioritariamente de armazenar reservas, produzindo em grande quantidade durante o período das chuvas.
Encorajado pelos excelentes resultados do programa Geraleite, e do FEM- Formação de Empreendedores, cujos participantes do semiárido
estão conseguindo atravessar esse momento dramático sem os sobressaltos que atingem a maioria esmagadora, o SENAR conseguiu
demonstrar que o arsenal de conhecimentos e o pacote tecnológico de que dispõe hoje já permitem aos produtores aspirar a um novo
patamar de dignidade, se este conhecimento for assimilado de forma sistêmica, racional e continuada.

45

FAEB/SENAR | Ações Conjuntas

Os primeiros passos do Viver BEM no Semiárido
O programa foi implantado, inicialmente, em propriedades de municípios do semiárido baiano, onde existem sindicatos rurais mais mobilizados com a
questão. “Essas propriedades foram criadas para servir como modelos de sustentabilidade econômica e social, mesmo durante a estiagem. Verdadeiras
disseminadoras e multiplicadoras de ações e tecnologias de convivência com as peculiaridades da região”, ressaltou o coordenador do programa,
Humberto Miranda. Num primeiro momento, foram construídas barragens subterrâneas e unidades de demonstração de palma, em 12 municípios do
sertão baiano, totalizando 220 propriedades. Os municípios abrangidos foram: Araci, Conceição do Coité, Ipirá, Itaberaba, Jacobina, Miguel Calmon, Mundo
Novo, Poções, Seabra, Jequié, Iaçú e Baixa Grande. Ao longo do tempo a estimativa é expandir o programa em médio prazo para 700 propriedades, nos
35 munícipios do semiárido.
“Esse programa foi o maior desafio já encarado pelo Sistema Faeb/Senar – nossa grande prioridade. Os nossos esforços estão concentrados para que o
homem do campo não perca toda a produção, o rebanho e a estrutura de suas propriedades com a seca. Isso não é mais admissível”, ressaltou Martins.
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Continuidade das ações
O programa “Viver BEM no Semiárido”, no final de 2012, chegou a
um dos momentos mais aguardados pelos produtores rurais. Após
ser efetuado o diagnóstico da região e a sensibilização com os
parceiros do Programa, o Viver BEM concluiu a construção de uma
barragem subterrânea e uma unidade de difusão e distribuição
de Palma, em cada um dos doze municípios que participam do
Programa.

Conheça logo abaixo as Unidades Demonstrativas de
Palma e a construção das Barragens Subterrâneas

As barragens subterrâneas são fundamentais para que os
produtores consigam ter uma reserva estratégica de água
durante as longas estiagens, a um baixo preço. “É uma tecnologia
simples, que pode ser facilmente disseminada nas propriedades
do Semiárido, a preços muito baixos, e que pode melhorar muito a
vida do homem do campo. Apenas com lona e mão de obra, todo
o processo pode ser feito rapidamente em qualquer propriedade.
Nossa meta é que essas tecnologias sejam apropriadas pelos
produtores”, pontuou o presidente da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado da Bahia, João Martins.

Passo a passo do
plantio de palma

Já a Palma, segundo Humberto Miranda, é um valioso alimento
para consumo animal durante o período da seca, evitando ou
minimizando a morte do rebanho. “A cada instalação, mostramos
como é o plantio da palma, o espaçamento correto na terra, a
variedade da cactácea resistente a doenças, o tipo de palma que
possui grande produtividade, etc. Vale ressaltar que essa unidade
não serve apenas para mostrar a forma correta de produzir a
Palma, mas trata-se também de um campo para distribuição de
mudas em curto e médio prazo”, ressaltou.
Essa ação vai ser fundamental para o êxito do programa, pois
estenderá às pessoas de toda região práticas de sucesso, para
que assim todos os produtores possam formar seus próprios
palmares em suas propriedades.
De acordo com Geraldo Machado, Superintendente do Senar Bahia,
essa etapa também foi essencial para disseminar tecnologias de
convivência com o Semiárido, pois, durante a construção das
barragens e instalação das unidades de palma, produtores e
trabalhadores rurais acompanharam, de perto, todo o processo,
como uma escola a céu aberto. “Nosso objetivo foi compartilhar
as tecnologias usadas pelos técnicos do Senar, para que essas
ações gerassem um conhecimento coletivo, sendo internalizado
pelos produtores de cada região”. Assim, segundo ele, os
produtores tornam-se também, capacitadores do “Viver BEM no
Semiárido”, podendo então, ajudar seus vizinhos a implementar as
ações de convivência com as longas estiagens. “Esse programa é,
sem dúvida, uma grande ação social também”, explicou.
Conforme acontece com todas as ações do Sistema FAEB/SENAR,
o “Viver BEM no Semiárido” é custeado pelas entidades, ou seja,
não há custo algum para os produtores rurais que participam do
Programa. Além disso, a FAEB também disponibiliza seus técnicos
para acompanhar as ações em cada propriedade.
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das barragens subterrâneas
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Estreia supera todas as Expectativas
Congresso realizado pelo Sistema FAEB/SENAR reuniu mais de 1.500 participantes de todo o país
Outra ação de grande destaque do Sistema Faeb/Senar em 2012 foi o Agropec Bahia, maior evento do gênero já realizado no estado. Salvador se transformou
na capital do agronegócio nos dias 18 e 19 de setembro. Com inscrições esgotadas, o evento recebeu produtores rurais de todo o Brasil, representantes do
agronegócio nacional e convidados de peso para participar das palestras que aconteceram durante os dois dias do evento. Os participantes desta primeira
edição conferiram também os painéis técnicos, fonte de conhecimento do que há de mais avançado em tecnologia e específico de cada cadeia produtiva,
além das exposições de trabalhos científicos. “Já estamos pensando em algo maior para a próxima edição, em 2014”, destacou o coordenador geral do
evento, Geraldo Machado, Superintendente do SENAR/BA.
Com uma programação com os mais conceituados palestrantes do país, o Agropec Bahia trouxe em seu ano de estreia grandes nomes como os dos exministros da Agricultura, Roberto Rodrigues e Luiz Carlos Guedes Pinto, no primeiro dia, e Mendonça de Barros e Eduardo Gianetti no dia de encerramento.
Para o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), João Martins, o evento superou as expectativas. “O bom desempenho
baiano no setor agropecuário foi comprovado e exaltado pelos palestrantes. O evento foi idealizado com a missão de levar informação e conhecimento para
os que fazem esse setor avançar”, explicou Martins. O Agropec cumpriu com seu objetivo de unir conhecimentos técnicos da área de produção ao cenário
econômico do agronegócio mundial, e levá-los aos grandes e pequenos produtores da Bahia.
Para o produtor rural Paulo Borges, de Santa Maria de Vitória, extremo oeste baiano, “O evento trouxe uma gama de conhecimento e discussões sobre novas
tecnologias, mostrando uma visão especializada do mercado mundial”. Ele ressalta ainda que, com o Agropec, passou a conhecer ainda mais os avanços da
economia mundial como reflexo dos bons resultados do setor produtivo. De acordo com o produtor, uma das grandes vantagens do evento foi levar para o
campo, principalmente para o agricultor familiar, a oportunidade de estar conectado com as novas tecnologias, todas as inovações e tendências do setor
agropecuário mundial, disseminando o conhecimento sem restrições.
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Premiação
Os mais de mil participantes do AGROPEC BAHIA ainda concorreram a prêmios oferecidos no fim das palestras da manhã. Foram sorteados 3 Tablets, oferecidos
por KYC - Processadora de Carne, SINCAR Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Estado da Bahia e BRASCORTE - Comercial de Carnes LTDA.

AGROPEC | PRIMEIRO DIA
Competitividade agropecuária foi destaque do primeiro dia.
“A Bahia é um dos estados com mais potencialidades agropecuárias do Brasil”. Assim, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB),
João Martins, deu início às atividades do Agropec Bahia 2012. Também participou da solenidade de abertura o Secretário de Agricultura da Bahia, Eduardo
Salles, que destacou a importância do evento para o estado que ocupa lugar privilegiado no ranking de produção agropecuária. Algodão, laranja e guaraná
foram citados como destaques do setor, que representa o terceiro motivo do PIB na Bahia. Entre os palestrantes de peso do dia, estavam os ex-ministros da
Agricultura, Roberto Rodrigues e Luiz Carlos Guedes Pinto.
Primeiro palestrante do Congresso, Roberto Rodrigues iniciou a manhã apontando o que para ele é um dos temas emergenciais do setor e a questão
central da agricultura contemporânea: um projeto mundial de segurança alimentar e energética com sustentabilidade. Ao falar do Brasil, destacou pontos
importantes que também precisam de atenção, tais como política de renda, infraestrutura, logística, política comercial e tecnologia e, principalmente, a falta
de articulação entre os atores envolvidos no agronegócio. “Não sabemos ainda a força que temos”, enfatizou.
Para esquentar a discussão, Roberto Rodrigues, que também é engenheiro agrônomo e coordenador do Centro de Estudos do Agronegócio na Fundação
Getúlio Vargas (FGV) destacou que até 2020 a produção de alimentos deve crescer 20%, enquanto o Brasil tem potencialidade para crescer 40%, índice bem
maior quando comparamos com outras nações. “Até o próximo ano, pela primeira vez, a população urbana será maior do que a rural. Ou seja, cada vez menos
gente produzirá para um número cada vez maior de pessoas. É aí, neste contexto, que a tecnologia deve entrar”, afirmou Rodrigues.
O Agronegócio, responsável por 22% do PIB nacional, gera 37% de todos os empregos do Brasil. “O Brasil tem terra, tecnologia e gente”, ressaltou destacando
a força da juventude, o que não acontece com a realidade de outros países, que estão vendo, diariamente, o envelhecimento do setor, sem perspectiva de
sangue novo.
Quem também ressaltou a potencialidade do Brasil no cenário internacional foi Luiz Carlos Guedes Pinto, que, assim como Rodrigues, sinalizou o potencial
da Bahia em produtividade e diversidade. Discorrendo sobre a atual realidade do mercado internacional de carnes, Guedes Pinto, destacou as políticas de
proteção de países desenvolvidos e as cotas de quantidade impostas, que dificultam a competitividade do Brasil, um dos países que menos subsidiam a
agricultura e a agropecuária.
Entre outros entraves apontados, Guedes Pinto chamou a atenção para a tarifa e o dumping, que permite que alguns países consigam colocar no mercado
produtos com preços desleais, em virtude dos subsídios que recebem. Apesar deste cenário, o palestrante destaca que há pouco mais de 20 anos o Brasil
importava carne, e hoje é destaque no panorama mundial. Ele também ressaltou um importante passo que o país vem dando: “estamos conseguindo
diversificar os destinos de exportação e nossa pauta de produtos. Uma série de qualidades e características faz com que o Brasil seja o país do mundo mais
preparado para aumentar a oferta de alimentos para o planeta”, completou, encerrando a manhã do primeiro dia de programação do Agropec Bahia 2012.
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CARTÃO DO PRODUTOR

Um dos principais destaques da primeira edição do AGROPEC Bahia foi o lançamento do cartão do
produtor. No cenário ideal, o CNA Card foi apresentado a produtores rurais, entidades e autoridades do
setor agropecuário presentes na abertura do evento, pelo coordenador executivo da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Décio Coutinho.
Com o CNA Card, o produtor rural pode, de sua própria casa, acessar o banco de dados nacional e
efetuar, por exemplo, a emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA), o pagamento de taxas e a emissão de
notas fiscais. Além disto, o cartão também oferece o programa de fidelidade e os benefícios comerciais,
no qual serão identificados convênios, descontos e vantagens mais adequados para cada produtor
rural, de acordo com as suas necessidades. “Nosso setor é um dos mais modernos da economia e
precisamos utilizar cada vez mais a tecnologia a nosso favor”, explica Décio Coutinho, da CNA.
Aproveitando a oportunidade, Francisco Assis, produtor rural da cidade de Caitité, que veio a Salvador
especialmente para o Congresso, foi o primeiro a se inscrever para adquirir os benefícios do seu CNA
Card. “É uma oportunidade que não poderia perder”. Para ter acesso ao cartão, o produtor deve estar
inscrito na Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, órgão que efetuará o processo de autenticação
e Liberação do Guia de Trânsito online ou por meio do POS (máquina eletrônica portátil).

AGROPEC | SEGUNDO DIA
Economistas discutem agronegócio brasileiro no segundo dia
Referências nacionais e internacionais na área econômica, Mendonça de Barros e Eduardo Gianetti,
estiveram na manhã do último dia da Agropec Bahia 2012, realizada pelo sistema FAEB / SENAR na
capital baiana. Para um auditório lotado, formado por produtores rurais de toda parte da Bahia, eles
concordaram ao afirmar: o agronegócio é a bola da vez no Brasil e tem ostentado um lugar de destaque
no cenário mundial. “Certamente a Bahia é um dos atores estratégicos para o desenvolvimento do
setor”, ressaltou o doutor em Cambribge e um dos economistas mais influentes do Brasil, Gianetti.
Essa também foi a tônica das palestras ministradas pelo ex-presidente do BNDS e ex-ministro das
Comunicações, Mendonça de Barros.
Para Mendonça, “o Brasil faz parte, hoje, de um grupo de economias emergentes que vai mudar o
mundo e o resultado da agricultura vem contribuindo para isso”. Ele apontou ainda a estabilidade
macroeconômica, a confiança na taxa de câmbio, a dimensão dos mercados, a competitividade e a
legislação, como pontos fundamentais para que uma economia se internacionalize com êxito. “O Brasil
vive hoje um momento de melhora continuada, mas é preciso atenção para as novas demandas”,
explicou Mendonça.
Com a constatação de que em 2020 a classe média vai representar 75% da população, recai sobre o
agronegócio a importante missão de atender, de forma cada vez mais eficiente, um número maior de
pessoas que terão seu consumo elevado. Foi nesse ponto que Gianetti chamou a atenção do público
ao convocar os produtores rurais para um trabalho que agregue inteligência aos recursos naturais, e
fez um alerta: “vivemos um momento estratégico, mas não é o único da história do Brasil. Já passamos
por fases assim e não soubemos aproveitar os bons ventos para plantar as bases de uma semente
duradoura. Não podemos achar que a boa fase vai se perpetuar sozinha, sem nossos esforços”.
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Acordos firmados no AGROPEC
O último dia do Agropec Bahia 2012 foi marcado também por importantes parcerias para o agronegócio local. A primeira delas foi a
assinatura de convênio de cooperação técnica entre o Senar Bahia, a Empraba Gado de Corte/ MS e Embrapa Caprinos e Ovinos/
CE. O convênio permite a transferência de conhecimento direto do centro de pesquisa para o campo. De acordo com o Presidente do
Sistema FAEB, João Martins, “Os pesquisadores da Embrapa ensinam e acompanham a aplicação de novas tecnologias diretamente
ao produtor rural, criando multiplicadores e garantindo a eles uma melhor condição de vida”.
Outro convênio firmado durante o segundo dia do evento envolveu a Embrapa, o Senar Bahia e a Riocon – Fazendas Reunidas Rio de
Contas. Martins explica que parcerias como essas são fundamentais para o desenvolvimento do agronegócio na Bahia. Ele ressalta ainda
que as entidades formam “um canal de comunicação direto com o homem do campo. O Senar lida diariamente com os trabalhadores
e produtores rurais e conhece todas as suas necessidades; assim a transferência de informações só fortalece o setor agropecuário”.

AGROPEC | PALESTRAS TÉCNICAS
Durante os dois dias do AGROPEC BAHIA 2012, as tardes foram reservadas para discussões, através de painéis técnicos, sobre as mais
diversas culturas pecuárias, como Bovinocultura de Corte e Leite, Ovinocaprinocultura, Avicultura, entre outras. Com salas concorridas,
os espaços foram disputados. Neles, os produtores tiveram oportunidade de conhecer tecnologias e experiências de sucesso com
especialistas do Brasil e do mundo. “É maravilhoso poder participar de um evento como este na Bahia, que traz para Salvador o que
há de mais avançado em termos de conhecimento e tecnologia no segmento agropecuário”, ressaltou o produtor rural do município
baiano de Itapetinga, Luiz Matos Silva. Ao fim das tardes o público presente participava de sorteios de brindes, como sal mineral e
sêmem. Confira algumas fotos dos painéis técnicos:

PÚBLICO
O evento agregou um público de mais de 1.500 (mil e quinhentas) pessoas de todo o país, entre produtores, pesquisadores, professores,
extensionistas, profissionais e estudantes. O número superou todas as expectativas iniciais e as inscrições foram encerradas uma
semana antes do previsto. Desde a agricultura famíliar aos grandes pecuaristas marcaram presença no Congresso.
Caravanas vieram de todo o Estado
Mais de 360 produtores rurais, que atuam nas cadeias produtivas de apicultura, bovinocultura de leite, de corte, equinocultura,
suinocultura e ovinocaprinocultura, também participaram do Agropec, através de caravanas vindas de várias regiões da Bahia. Ônibus
foram fretados para atender à grande procura. Eles tiveram acesso às informações atualizadas sobre agronegócio, novas tecnologias,
gestão e mercado. Os produtores, que também estão inseridos nos FEM´S – Formação de Empreendedores em Cadeias Produtivas,
assistiram palestras com temas modernos e altamente conceituados, absorvendo o que há de mais avançado no agronegócio baiano.

PARCEIROS
O evento contou com o patrocínio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), Banco do Nordeste (BNB), Banco do Brasil (BB) e Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária
do Estado (SEAGRI). Contando ainda com o prestimoso apoio da FUNDAP – Fundo de Apoio à Pecuária do Estado da Bahia, FEBAMEL –
Federação Baiana de Apicultura e Meliponicultura, FIEB – Federação da Indústria e Comercio do Estado da Bahia, ACCOBA – Associação
dos Criadores de Caprinos e Ovinos do Estado da Bahia, SINCAR – Sindicato das Industrias de Carnes e Derivados do Estado da
Bahia, SINDILEITE – Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Leite do Estado da Bahia, ACGC – Associação dos
Criadores de Gado de Corte e Novilho Precoce do Extremo sul da Bahia, ABS – Associação Baiana de Suinocultura, ABAC – Associação
Baiana dos Criadores, ABA – Associação Baiana de Avicultura, ABCJPEGA – Associação Brasileira de Criadores de Jumento Pega,
ABCCC – Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina e ABCN – Associação Baiana de Criadores de Nelore.
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EXPOSITORES
Empresas privadas também participaram do Agropec, com estandes onde tiveram a oportunidade de apresentar ao público os
seus produtos. Foram elas: Abs Pecplan ; Vallet ; Ouro Fino e Babybode. O Agropec ainda contou com os stands da SEAGRI, Sistema
FAEB/SENAR/Sindicato dos Produtores Rurais, EMBRAPA e SEBRAE, além de uma ilha especialmente construída para a exposição
das associações apoiadoras do evento, que se apresentaram ao público, estreitando os laços com produtores e empresas.

COBERTURA DA IMPRENSA | MÍDIA ESPONTÂNEA
O Agropec Bahia foi destaque nos principais jornais, rádios e emissoras de televisão da Bahia, atingindo também veículos de
comunicação de todo o País. O retorno de mídia gerado foi de R$ 446.296,60 (quatrocentos e quarenta e seis mil, duzentos e
noventa e seis reais e sessenta centavos). O retorno de mídia é calculado a partir das tabelas comerciais de cada um dos veículos,
considerando o espaço destinado ao cliente. Vale salientar ainda que, por se tratar de material jornalístico e não publicitário, a
credibilidade e visibilidade junto ao público final é bem maior do que os valores relacionados – o que aumenta significativamente o
retorno econômico da mídia gerada.
Nesse período, 128.994.485 pessoas foram atingidas por sites, blogs, jornais e TV e rádio. A audiência também se destaca
qualitativamente, por meio de veículos de comunicação de destaque, como os jornais A TARDE e Correio* e os sites Correio 24
Horas, Tribuna da Bahia, Gente & Mercado, Bahia Econômica, além da rádio Band News, entre outros.

TRABALHOS CIENTÍFICOS
No Agropec foram aprovados 60 trabalhos científicos, inscritos por instituições de pesquisa e de ensino. Os resumos foram
avaliados pela Comissão Científica do Congresso e versaram sobre temas cientificamente relevantes, com resultados de trabalhos
de pesquisa conclusivos para a agropecuária baiana e nacional. As áreas de pesquisas foram definidas pela Comissão Científica e
a inscrição na área foi de responsabilidade dos autores.
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O Senar Bahia 2012
Eventos de FPR e PS realizados no ano de 2012.
O Senar Bahia, no ano de 2012, concentrou
esforços em prol do desenvolvimento de ações
de qualificação profissional, focando a eficiência
produtiva das propriedades rurais, motivada
pelas novas tecnologias e sob a ótica de uma
agricultura cada vez mais sustentável, tanto do
ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista
social e ambiental. Essas ações visaram atender
o trabalhador e o produtor rural em diferentes
contextos, que compreendem desde empresas
rurais à agricultura familiar. Do mesmo modo,
abrange desde regiões altamente produtivas
àquelas que, como a do semiárido, sofreram em
2012 uma queda brusca em sua produtividade, por
terem sido fortemente castigadas pela estiagem.
O Senar Bahia realizou 2.009 eventos, envolvendo
39.695 participantes e 73.834 horas de formação,
sendo este último, um dado relevante para a
Instituição, visto que comprova a presença de ações
com cargas horárias mais expressivas. Este resultado
é fruto do trabalho com os programas de qualificação
profissional, procedentes das demandas da base
produtiva e social dos municípios/regiões. Essas
demandas são intermediadas pelos sindicatos de
produtores rurais, conscientes da sua missão de
propagar resultados de efeito multiplicador que
representem renda e melhoria de vida para os
produtores e trabalhadores rurais do seu município
e de sua região.
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Meses

FPR

DRH

PS

Participantes

Carga
Horária

Janeiro

15

...

....

300

1.440

Fevereiro

106

2

8

1.836

4.224

Março

134

3

20

2.835

5.376

Abril

145

3

24

3.101

5.728

Maio

181

5

13

3.420

7.040

Junho

187

2

21

3.919

7.208

Julho

185

2

14

3.735

7.164

Agosto

185

1

18

3.838

6.624

Setembro

191

2

32

7.091

8.679

Outubro

197

3

18

3.726

7.513

Novembro

220

0

67

5.807

10.148

Dezembro

2

3

87

2.690

Total

1.748

26

39.695

73.834

235

Gráfico 1 – Distribuição de carga horária no exercício de 2012

A distribuição da carga horária, demonstrada
no Gráfico 1, comprova a realização do que foi
proposto no PAT 2012. Percebe-se que 33,3%
da carga horária foi destinada aos cursos de
qualificação profissional, considerando os FEM’S
e os cursos de aprendizagem. No percentual
de 60% de aperfeiçoamento estão inclusos os
cursos destinados a empresas e cursos que estão
sequenciados na cadeia produtiva, em sua maioria.

4,9%

1,8%

33%

60%

Aperfeiçoamento

33%

Qualiﬁcação

4,9%

Promoção Social

1,8%

DRH

60%

Em relação ao percentual mensal do somatório dos eventos realizados, observou-se um
comportamento semelhante aos anos anteriores (Gráfico 2), no qual existiu um crescimento gradativo
em relação ao quantitativo desses eventos no decorrer do exercício. Do mesmo modo, verificou-se
que o último quadrimestre foi o período de intensificação da demanda.

Gráfico 2 – Evolução dos eventos realizados no exercício de 2013

16,00

14,3%

14,00
12,00

9,9%

10,00
8,00

7,8%

6,00

0,00

10,5%

10,9%
10%

10,2%

5,8%

4,00
2,00

8,6%

11,2%

0,7%

0,2%
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Tabela 3 – Eventos por Linha de Ação e Áreas de Atividade
No plano anual de trabalho foi prevista a realização
de 1.809 ações de formação profissional rural, sendo
realizadas 1.748. Assim constatou-se o cumprimento
de 97% da meta estabelecida. Em relação à
promoção social, foram planejadas 167 atividades e
realizadas 235, sendo importante destacar que 72%
referiram-se às ações do Programa Despertar. Em
relação ao Desenvolvimento de Recursos Humanos,
foram planejados 24 eventos e realizados 26, sendo
5 cursos de Metodologia para Instrutores da FPR e
PS, 1 curso de Capacitação para Mobilizadores, 2
Capacitações de Instrutores para o Pronatec e 18
eventos do Programa Sindicato Forte..
Para efeito de análise dos eventos por Linha de
Ação e Áreas de Atividades, ficou demostrado na
Tabela 3 o desempenho da regional do ano de 2012.
De acordo com os dados, houve maior volume de
eventos nas atividades de Apoio à Produção (32%),
seguida da Agricultura (21%), depois a Pecuária
(20%) e Agroindústria (11%). Esta última corresponde
às ações dos centros de treinamento de Gandu
e Feira de Santana. Desta forma, 87% das ações
foram direcionadas à Formação Profissional Rural
tendo em vista a necessidade de qualificação e
aperfeiçoamento de produtores e trabalhadores
inseridos no campo. Em relação à promoção social
(12%), destaca-se que as atividades desenvolvidas
pelo SENAR Bahia no ano de 2012 comtemplaram
o caráter educativo, preventivo e complementar às
ações produtivas.

LINHA DE AÇÃO

FPR

Nº. EVENTOS

%

PARTICIPANTES

Atividades de Apoio

639

32%

9.889

Agricultura

406

21%

6.341

Pecuária

398

20%

7.120

Agroindústria

232

11%

3.935

Aquicultura

36

1,8%

655

Prestação de Serviços

25

0,8%

314

Extrativismo

9

0,3%

128

Silvicultura

3

0,1%

30

1.748

87%

28.412

Educação / Despertar

170

8,5%

7.019

Inclusão Digital

33

1,6%

374

Alimentação e Nutrição

10

0,7%

137

Organização Comunitária

9

0,5%

156

Útero é Vida e PSA

8

0,4%

3.211

Artesanato

5

0,3%

87

235

12%

10.984

Capacitação Sindicato Forte

18

0,6%

84

Metodologia de FPR e PS

5

0,3%

106

Capacitação de
Instrutores PRONATEC

2

0,06%

54

Capacitação de Mobilizadores

1

0,04%

35

26

1%

279

2.009

100%

39.675

Subtotal
ATIVIDADE

PS

Subtotal
EVENTO

DRH

Subtotal
TOTAL GERAL
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Fonte: SISGE Senar

Tabela 4 - Ocorrência de eventos na Linha de Atividades de Apoio

Segurança do
Trabalhador Rural

Administração Rural

OCUPAÇÃO

25

ÁREA OCUPACIONAL

114

LINHA DE AÇÃO

Como demonstra a Tabela 4, houve
uma maior representatividade das
ações relacionadas às atividades de
apoio nos eventos de FPR. Isto se
deve ao crescimento na demanda
de solicitações de cursos das
empresas contribuintes, tratorista
agrícola e aplicação de agrotóxicos,
que representam um universo de
aproximadamente 20% em relação
ao total dos eventos de Formação
Profissional Rural. Outro curso muito
solicitado foi o de administração
rural. Esse curso, uma ferramenta
de gestão para os programas nas
cadeias produtivas, representou
5% da demanda total das ações de
Formação Profissional Rural.

Mecanização
Agrícola

500

Atividades
de Apoio
Agrosilvipastoril

EVENTOS

%

Saúde e Segurança
no Trabalho Rural – NR 31

25

4%

Administração de
Propriedade em regime
de Economia Familiar

8

Administração de
Empresa Rural

79

Gerente de Produção Rural

2

Informática Básica

4

Prestação de Contas – CAR

10

Jovem Empreendedor Rural

6

Negócio Certo Rural

2

Seminário: Cadeia Produtiva

1

Seminário: Legislação
Previdenciária Rural

2

Tratorista Agrícola

210

Operação e
Manutenção de Motosserra

28

Seminário:
Agricultura de Precisão

1

Aplicação de Agrotóxico

197

Operação de GPS

42

Irrigação

4

Operação e
Manutenção de Roçadeira

17

Operação e Manutenção
de semeadora-adubadora

1

TOTAL

639

18%

78%

100%

Fonte: SISGE Senar
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Outra ação voltada para a capacitação de produtores vinculados
às associações de pequenos produtores rurais, veio da CAR –
Coordenadoria de Desenvolvimento e Ação Regional, empresa
vinculada à SEDIR – Secretaria Estadual de Desenvolvimento e
Integração Regional, que solicitou apoio do SENAR para a realização
de eventos de capacitação versando sobre GESTÃO FINANCEIRA DE
CONVÊNIOS. Foram 22 capacitações, que consistiram em aprimorar
as prestações de contas dos recursos financeiros destinados
às associações conveniadas com a CAR, além de promover
conhecimento sobre as incidências de encargos financeiros e outros
dispositivos legais. O conteúdo programático desses eventos foi
definido em conjunto por SENAR/CAR, consistindo em 8 horas de
conhecimentos teóricos/práticos sobre prestação de contas e 16
horas sobre aplicação prática em planilha EXCEL.

Tabela 5 - Ocorrência de eventos convênio SENAR/CAR.

Nº Participantes
Escritório
Regional

Sindicato
Executor

Nº
Eventos

Inscritos

Concluintes

Faltosos e
Reprovados

%

Feira de Santana

CTR Feira de Santana

6

138

88

50

36,2

Irecê

Irecê

1

17

12

5

29,4

Itaberaba

Itaberaba

1

20

20

-

-

Itabuna

Ilhéus

2

44

23

21

47,7

Juazeiro

Juazeiro

5

98

76

22

22,4

Seabra

Seabra

1

26

15

11

42,3

Serrinha

Araci

3

55

35

20

36,4

Vitória da Conquista

Vitória da Conquista

3

58

40

18

31,0

22

456

309

147

32,2

Totais
Fonte: Coordenação
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Tabela 6 - Ocorrência de eventos de Agricultura
Linha de Ação

Área Ocupacional

Grãos e Oleaginosas

3

Culturas

Plantas Industriais

215

Quanto à agricultura, pode-se verificar uma elevação na quantidade de treinamentos de cultivo
de plantas industriais (cacau, cana-de-açúcar, café, seringueira e mandioca) pelo contínuo
crescimento dessa produção no Estado (Tabela 6). Do mesmo modo, observou-se um expressivo
aumento dos treinamentos voltados à fruticultura (graviola, cupuaçu, banana e maracujá),
como forma de diversificação da produção, sendo este o resultado de um trabalho articulado
desenvolvido, principalmente, na região do baixo-sul do Estado, que mobiliza produtores rurais
e entidades parceiras em prol da organização das cadeias produtivas.

1

Cultivo do Feijão

1

Seminário: Algodão

1

Heveicultura

1
24

Cultivo da palma

26

Cultivo da
Seringueira

24

Cultivo do Cacaueiro

67

Cultivo do Café

11

Cultivo do Guaraná

7

Enxertía da
Seringueira

4

Enxertía do
Cacaueiro

16

Poda do Cacaueiro

9

Sangria da
Seringueira

9

Aprendiz cultivo do
Café

1

Aprendiz Cultivo do
Cacau

1

Cultivo da Cana-deaçúcar

4

Cultivo da Mamona

2

Cultivador e
beneﬁciador da
Mandioca

2

Seminários

7

Cultivo do Maracujá

16

Cultivo da Graviola

18

Fruticultura Básica

9

Cultivo do Abacaxi

14

Cultivo do Mamão

1

Seminários

2

Boas Práticas na
manipulação da
Graviola

5

Aprendiz na
Fruticultura

1
4

1%

66

16%

6

1,5%

Cultivo de Flores
Tropicais

5

1,5%

Cultivo da Pimenta

1

0,25%

406

100%

66

Agricultura Orgânica

6

106
4

Produção Orgânica

Produção de Mudas

Plantas Medicinais e
Especiarias
Total

53%

40

Cultivo da Abóbora

Floricultura e Plantas
Ornamentais

0,75%

5

Cultivo da Mandioca

Olericultura

Produção de Semente e
Mudas

Cacauicultura

Cultivo da Soja

%

Cultivo da Banana

Cafeicultura

Fruticultura

Eventos

1

AGRICULTURA

Ocupação

26%

Fonte: SISGE Senar
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Tabela 7- Ocorrência de eventos na Linha
de Ação Pecuária
ÁREA
OCUPACIONAl

OCUPAÇÃO

EVENTOS

138

LINHA DE
AÇÃO

Bovinocultura de Leite

Curso Agricultura Orgânica

Médio Porte

73
86

Caprinocultura

Com relação à pecuária (Tabela 7), pode-se perceber que houveram reduções nas ações desenvolvidas
pelo Senar naquelas ocupações, como bovinocultura de leite e corte, já que os efeitos da estiagem
obrigaram muitos produtores a mover esforços para garantir a permanência dos seus rebanhos.
Apesar dos esforços, os pecuaristas não conseguiram evitar a morte de centenas de milhares de
animais, que acarretou num prejuízo exorbitante e ainda incalculável, atingindo principalmente, a
bovinocultura de leite, bovinocultura de corte e a caprinocultura.
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A agricultura orgânica também registrou um aumento na realização dos treinamentos, por conta do
crescente interesse por produtos orgânicos e, por outro lado, devido ao mercado consumidor cada
vez mais exigente.

Ovinocultura

TOTAL

62

Fonte: SISGE Senar
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Apicultura

Avicultura

Pequeno
Porte

Alimentação de Bovinos

22

Higiene da Ordenha

10

Inseminação Artiﬁcial de
Bovinos

5

Manejo de Pastagens

12

Produção de Farelo de
Palma

2

Sanidade Animal

15

Vaqueiro

26

FEM Leite ação de forragem

9

Conserv

5

Seminários

31

Bovinocultor de Leite

1

Vaqueiro

9

Inseminação Artiﬁcial de
Bovinos

37

Agente Vacinadores de
Brucelose

13

Embrapa Invernada - Bov.
de corte

1

Produção de Forrageiras Fenação

2

Alimentação Bovino de
Corte

4

Seminário

3

FEM Corte

3

Produção de Forrageiras Silagem

1

Casqueamento e
Ferrageamento

28

Manejo de Equídeos

4

35%

18%

22%

Doma Racional de Equideos 41

Suinocultura

Equideocultura

PECUÁRIA

Bovinocultura de Corte

Grande Porte

%

Doma Racional de Muares

13

Suinocultura

2

Cortes de Carnes Suínas

2

Manejo da Granja Suína

4

Manejo de Reprodução

3

Alimentação Animal de
Caprinos

7

Caprinovinocultura

11

Terminação de Cabritos e
Cordeiros

1

Seminários Caprinocultura

3

FEM Capri

5

Inseminação Artiﬁcial
Caprinos

2

Manejo Sanitário

3

Produção de Farelo de
Palma

3

Ovinocultura

6

Criação de Galinha Caipira

1

Apicultura Beneﬁciamento
do Mel

4

Apicultura - Meliponicultura

3

FEM Apis

3

Produção de Própolis

1

13%

Apicultura – Produção de
Cera

5

Apicultura Básica

32

398

12%

100%

Nº.
Eventos

Fabricação de Licores

18

Fabricação de Cachaça

5

Produção de Melaço, Açúcar
Mascavo e Rapadura

3

Paniﬁcação

6

Confeitaria

6

Produção de derivados da
mandioca

97

Fabricação de farinha e beiju

12

Processamento de vegetais
e temperos

10

Processamento de sequilhos

19

Processamento de chocolate

9

Processamento de
Doces em Corte

9

Processamento de Geleias

10

Fabricação das
Polpas de Frutas

5

Boas Práticas de Fabricação

4

Embutidos e defumados

10

Processamento de iogurte e
doces de leite

7

Processamento de Queijos

2

Transforma ção da Mandioca

Produ ção de Conservas de
Vegetais e Compotas

Transforma ção de Produtos
de Origem Animal

3
12
109

Paniﬁca ção

66

Fabrica ção de Mela ço,
Açúcar Masc avo e Rapadura

23

Área Ocupacional

Fabrica ção de Licores, Vin hos
e Vinagres

AGROINDÚSTRIAS

Ocupação

10

Linha de
Ação

9

Tabela 8 - Ocorrência de eventos na Linha de Ação Agroindústria

Fonte: SISGE Senar

Produ ção de Derivados de
Leite

Total

232

%

10%

Centros de
Treinamento

1,5%

5%

47%

Os centros de treinamento de Feira de Santana e de Gandu são
predominantemente responsáveis pelas capacitações na área
da agroindústria, formando pequenos empreendedores com
agregação de valor à sua produção. O atendimento, descrito na
Tabela 8, em sua maior parte, está direcionado com o interesse
em fornecer produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA) e para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
de acordo com a Lei nº 11.947/2009, que determina que 30%,
no mínimo, da merenda escolar seja proveniente da Agricultura
Familiar. Os treinandos buscam a capacitação nos centros de
treinamento com a finalidade de padronização dos produtos que
são fornecidos para a merenda escolar.

28%

Tabela 9 - Ocorrência de eventos relativos à Prestação de Serviços
4,5%

Linha de Ação

Nº.
Eventos

Eletricista Rural - Básico

5

Cerca El étrica

13

Manuten ção de Motor a
Diesel

4

Semin ário: SAF – Sistema
Agro ﬂorestal

1

Aprendiz na Silvicultura

2

Piscicultura

56

Cultivo do Dend ê

6

Cultivo da Pia çava

1

Cultivo d a Pupunha

1

Cultivo do Coco

3

Constru ções Rurais

4%
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

100%

Montagem e Reparo de
Máquinas

Fonte: SISGE Senar

SILVICULTURA

As informações contidas na tabela 9
referem-se as quatro linhas de ação
com menor número de cursos, dentre
eles, o curso de Aprendiz na Silvicultura
e Aprendiz na Carcinicultura.

Ocupação

Área Ocupacional

AQUICULTURA

EXTRATIVISMO

Florestamento e
Reﬂorestamento

Criação de Animais
Aquáticos

Extrativismo Vegetal

Total

92

Fonte: SISGE Senar
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Inauguração do Centro de
Treinamento de Itapetinga
Em 2012, o SENAR/BA deu mais um passo importante na constante busca por expandir
o conhecimento no meio rural, inaugurando o Centro de Treinamento de Itapetinga.
O evento aconteceu durante a 42ª Exposição Agropecuáriada da região. Itapetinga
possui um dos maiores rebanhos do Estado e foi o cenário propício para acolher um
núcleo tão avançado de capacitação da mão de obra do campo.
O Centro de Treinamento Rural tem como objetivo qualificar os produtores e difundir
as novas tecnologias do setor agropecuário. “Temos potencial para atender toda a
microrregião e não tenho dúvidas de que capacitar o homem do campo e torná-lo
um empreendedor é a garantia de um futuro de geração de empregos e renda local”,
afirmou o Presidente do Sindicato Rural de Itapetinga, Henrique Brugni. Ele ressaltou
ainda que o trabalho desenvolvido no Centro, com recursos do Sistema Faeb/Senar,
é extremamente importante para capacitação e conscientização dos criadores. A
parceria com as instituições já refletiu nos bons resultados obtidos na campanha
contra aftosa de 2012, que atingiu um índice vacinal de quase 100% na região.
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Participantes do Jovem Aprendiz

Jovem Aprendiz
Pensando no público jovem rural, o Senar vem desenvolvendo
algumas iniciativas e atividades, a exemplo do programa Jovem
Aprendiz, que realiza cursos, rateados com empresas privadas e
carga horária expressiva de 800 horas. Seu grande diferencial
é que os jovens aprendem em um contexto de teoria e prática
empresarial. Isso é preponderante para o sucesso do programa,
que tem trazido excelentes resultados. Muitos dos jovens do
programa de aprendiz já foram – e continuam sendo – efetivados
como trabalhadores empregados ,ao término do treinamento.
A metodologia adotada utiliza mecanismos de interatividade,
criação coletiva e aprendizagem construída, contendo aulas
diversificadas com dinâmicas, atividades lúdicas, vídeos, visitas
técnicas e palestras. Ações teóricas e práticas são planejadas
considerando-se os níveis de complexidade progressiva,
desenvolvidas no ambiente de trabalho (empresa empregadora).
A prática profissional na empresa, com carga horária de 400
horas, conforme orienta a lei, é realizada sob a responsabilidade
da empresa e não deve ser compreendida como uma atividade
que visa à produção no trabalho, mas sim como uma importante
etapa do processo de aprendizagem. Portanto, o Senar realiza
supervisão mensal dessa prática. É um momento também
de troca de informações, que acontece por meio de uma
conversa com os atores que participam de todo o processo – o
encarregado responsável pelo acompanhamento dos jovens; a
chefia ou responsável pelo setor de recursos humanos e por fim
os próprios aprendizes.

Jovem Aprendiz – turmas 2012
Empresas

Município

Atividade

Bahia Norte e Emﬂors

Alagoinhas

Silvicultura

Bonella

Eunápolis

Silvicultura

Cantagalo

Itabuna

SAF

GF Florestal, Suzano, Arcelor Mittal, Plantar

Teixeira de
Freitas

Silvicultura

GF Florestal, Suzano, Arcelor Mittal, Plantar

Teixeira de
Freitas

Silvicultura

GF Florestal, Suzano, Arcelor Mittal, Plantar

Teixeira de
Freitas

Silvicultura

Ebraz, Brasil Uvas, Global, Leandro Doy

Juazeiro

Fruticultura

CAJ

Juazeiro

Fruticultura

Specialfruit

Juazeiro

Fruticultura

Agrovale

Juazeiro

Cana-de-açúcar

Agrovale

Juazeiro

Cana-de-açúcar

Agronol, Adecoagro, Selo verde

Luís Eduardo
Magalhães

Cafeicultura e
Fruticultura

Jovem Empreendedor Rural
Outra experiência exitosa aconteceu a partir de uma parceria com a CEPLAC, em 2012.
Foram formadas duas turmas do curso Jovem Empreendedor Rural, para filhos de pequenos
agricultores da região do baixo sul e sul do estado, com carga horária de 124h. Os participantes,
na faixa etária de 18 a 29 anos, quais demostraram potencial para realização de projetos de
produção agrícola nas suas propriedades, promovendo o protagonismo juvenil e a preparação
para a sucessão familiar. Foi possível concluir que a ação serviu para ampliar a compreensão dos
participantes sobre o desenvolvimento rural sustentável, despertar a vocação empreendedora,
acrescentar novos conhecimentos de práticas agrícolas e dar uma ótima visão das politicas
públicas voltadas para a agricultura familiar e a importância de estarem socialmente organizados.
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O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec),
é uma ação do Governo Federal, criada em 2011, com o objetivo de
ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no
País, capacitando e especializando a mão de obra jovem. Com o objetivo
de ensinar de forma gratuita uma profissão aos estudantes do ensino
médio da rede pública estadual que moram nas áreas rurais de estados
brasileiros, o Sistema CNA/Senar assinou convênio com o Ministério da
Educação – MEC.
O programa objetiva, também, possibilitar qualificação e crescimento
profissional aos jovens que vivem na zona rural, ajudando-os a
conquistar uma profissão que possibilite a melhoria de sua renda familiar,
incentivando a sua permanência no campo.
As turmas do PRONATEC do SENAR/AR – BA tiveram início em novembro
de 2012. Foram realizadas 133 turmas, beneficiando aproximadamente
1995 jovens. O curso mais procurado da AR/Bahia foi o de Bovinocultor
de leite, seguido de Fruticultor e Horticultor. Estiveram envolvidos no
processo cerca de 110 profissionais, entre eles, instrutores, mobilizadores
e equipe técnica do SENAR/BA.
Uma grande novidade da ação do Senar Bahia foi a realização de parte
desses cursos em penitenciárias do estado, atendendo um público novo
para a instituição. Os internos participaram de cursos de capacitação e
aprovaram a iniciativa. “É interessante. Um aprendizado novo para trazer
mais benefícios, mais renda, uma nova vida através do conhecimento,
além da possibilidade de poder ensinar à minha família. Esses cursos
não podem parar. Meus colegas, que estavam desconfiados no começo,
agora estão querendo fazer o curso também”, finalizou A.S., interno na
Penitenciária de Simões Filho.

Treinamento PRONATEC

Cursos

Apicultor
Aquicultor

Quantidade de turmas ativas / Municípios
16 / Boa Nova, Canavieiras, Capela do Alto Alegre,
Guaratinga, Itabela, Morro do Chapéu, Nova Fátima,
Pintadas, Retirolândia e Tucano.
02 / Seabra.

Bovinocultor de Corte

03 / Itamaraju e Itapetinga.

Bovinocultor de Leite

35 / Conceição do Coité, Dom Macedo Costa, Firmino
Alves, Iguaí, Ipiaú, Irecê, Itaju do Colônia, Itamaraju,
Itapetinga, Medeiros Neto, Miguel Calmon ,Mundo Novo,
Riachão do Jacuípe, Santa Cruz da Vitória, Santaluz e
Serrinha.

Cultivador e Beneﬁciador da
Mandioca

11 / Conceição do Coité, Iraquara, Muniz Ferreira e
Poções.

Equideocultor

5 / Antônio Cardoso, Feira de Santana e Itaju do Colônia.

Fruticultor

23 / Aratuípe, Barra do Rocha, Caatiba, Itaberaba, Ituberá,
Jaguaripe, Muniz Ferreira, Rio Real, São Felipe, Seabra,
Taperoá, Ubatã e Uruçuca.

Horticultor

22 / América Dourada, Cairu, Feira de Santana, Ituberá,
Salvador, Morro do Chapéu, Nilo Peçanha, Poções, Porto
Seguro, Simões Filho e Sobradinho.

Operador de Máquinas e
Implementos Agrícolas

14 / Barra da Estiva, Ibicoara, Juazeiro, Mundo Novo.

Operador de Sistema de Irrigação 02 / Barra da Estiva
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O Programa MODERPEC realizou, ao longo do ano de 2012, 632
visitas técnicas aos 50 produtores, distribuídos em 23 municípios
do Estado, localizados nas principais regiões produtoras de gado
de corte. Do total de visitas realizadas, 309 foram de Visitas Nível
Técnico I e 323 de Nível Técnico II.

Gráfico evolutivo do número de produtores cadastrados e orientados no de ano 2012.

Os fenômenos climáticos atípicos que assolaram as regiões produtoras da
Bahia, comprometeram a evolução dos índices zootécnicos das atividades
agropecuárias.

Gráfico evolutivo das visitas mensais realizadas e programadas para os
produtores em 2012.

A pecuária de corte, mesmo não tendo sido atingida com a mesma
intensidade de outras atividades produtivas, passou também por
dificuldades na evolução dos indicadores de desempenho. Os índices
zootécnicos alcançados pelo Programa MODERPEC, nas fazendas
trabalhadas, podem ser conferidos nos gráficos abaixo.
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O Programa GERALEITE iniciou 2012 com 289 produtores cadastrados e finalizou com 273.
Foram realizadas nesse período um total de 4.153 visitas técnicas, representando uma média
mensal de 346 visitas.

Gráfico evolutivo do número de produtores cadastrados no ano de 2012

Os produtores cadastrados e atendidos estão distribuídos em 72
municípios, localizados nas principais bacias leiteiras do Estado

Para aplicação do método de acompanhamento gerencial e tecnológico às propriedades, conforme
a metodologia do AGETEC foi disponibilizada, pelos parceiros realizadores, uma equipe de
consultoria técnica e gerencial, composta por profissionais Agrônomos, Veterinários e Zootecnistas,
que realizaram visitas mensais de 8 horas em cada uma das fazendas cadastradas e atendidas.

Os produtores atendidos
foram organizados em 22
grupos e vinculados a 15
agroindústrias de laticínios
parceiras do programa.
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A pecuária de leite foi a atividade produtiva que mais sofreu prejuízos com a
longa estiagem que atingiu a Bahia ao longo de 2012. Essa catástrofe climática
influenciou negativamente também no desempenho zootécnico da atividade;
além de provocar consideráveis prejuízos econômicos, levou à redução dos
índices de produtividade.

Gráfico evolutivo da captação mensal de leite no
GERALEITE em 2012.

A atuação do Programa GERALEITE e a aplicação da sua metodologia foram
fundamentais para amenizar as perdas e garantir a permanência dos produtores
na atividade.
Os dados apresentados nos gráficos a seguir comprovam o êxito da atuação
do programa, confirmadas pelos relatos de produtores e técnicos, durante as
avaliações realizadas ao longo de 2012. As ações desenvolvidas pelo GERALEITE
exerceram papel importante para garantir a sobrevivência da pecuária leiteira
do semiárido, mantendo os indicadores em patamares elevados em relação às
propriedades que não foram atendidas pelo programa.

Gráfico comparativo da evolução do rebanho assistido e
o número de vacas em lactação em 2011 e 2012.

A produção de leite total dos produtores vinculados ao programa foi de
18.713.850 litros, o que equivale a uma produção média mensal de 1.559.487
litros e a uma produção diária média de 51.270 litros leite.
A produção média diária dos produtores participantes dos grupos do
GERALEITE, segundo registros do software contratado para gerenciar esta
ação, foi 188 litros de leite.

Gráfico comparativo da evolução da produção média mensal de leite por produtor atendido em 2012 e 2011.
A grande maioria das propriedades
orientadas pelo Programa GERALEITE é de
pequenos produtores, que possuem um
rebanho de 30 vacas em lactação com uma
média de 6,5 litro/vaca dia.
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O Programa CAPRICORTE deu continuidade, durante o ano de 2012, ao trabalho
de assistência gerencial e tecnológica aos produtores, ovinocaprinocultores,
cadastrados nos territórios de Sertão do São Francisco, Piemonte Norte da
Chapada Diamantina, Bacia do Jacuípe, do Sisal e Médio Rio de Contas. O programa
iniciou 2012 com 388 produtores cadastrados e finalizou com 441 atendidos, nos
29 municípios da sua área de atuação.
A equipe, composta por 24 técnicos, dos quais 18 eram de nível médio e 6 de nível
superior, trabalhou, ao longo do ano, com 20 grupos de produtores.
A terrível seca que acometeu o estado, apesar dos incontáveis prejuízos causados,
confirma o pequeno ruminante como a única espécie capaz de viabilizar a atividade
pecuária no semiárido.
Também por conta da estiagem, um dos grupos de genética foi desativado,
finalizando o ano então, com 19 grupos trabalhados e 380 produtores atendidos.
O número de visitas técnicas realizadas foi de 5.407, das quais 4.504 foram visitas
de nível técnico II e 903 de nível técnico I. O total de visitas técnicas realizadas foi
45,6% superior às visitas realizadas durante o ano de 2011.

O Programa assistiu um rebanho total de 67.431 cabeças de gado, sendo
35.859 matrizes. Foram comercializadas um total de 12.866 cabeças
pelos produtores, representando um desfrute médio da ordem de 36%.

Gráfico comparativo da evolução da produção média
mensal de leite por produtor atendido em 2012 e 2011.

O atendimento gerencial e tecnológico e a consequente capacitação
de técnicos, produtores e trabalhadores, possibilitaram o alcance dos
indicadores de desempenho planejados como a Idade de Abate em 10
meses e o peso vivo ao abate em 28kg/cab.

Rebanho Assistido

Gráfico evolutivo da idade e peso ao abate dos animais assistidos
Gráfico evolutivo da Idade ao abate 2012
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Gráfico evolutivo do peso vivo ao abate 2012

Ferramentas de Gestão

RA

O PER, que tem como objetivo “desenvolver o
poder pessoal e a competência empresarial dos
empreendedores do Agronegócio, ampliando sua
capacidade influenciadora nas transformações
do setor e da sociedade”, compôs 10 turmas
nas cidades de Ourolândia, Itabuna, Vitória da
Conquista - Turma do MODERPEC, Vitória da
Conquista - Turma da CETEP, Feira de Santana
- Turma da UEFS, Ribeira do Pombal - Turma da
CETEP, Catu - Turma do IF BIANO T 01, Catu Turma do IF BAIANO T 02, Feira de Santana duas
turmas - Turma da FTC T 04 e Turma da FTC T 05.

O NCR iniciou o ano de 2012 com 21
turmas e concluiu com 19, quantidade
que compõe a meta de 40 turmas
negociadas em convênio para o período
de junho/2011 a dezembro/2012. A meta
do convênio foi cumprida em 100% e nas
40 turmas do período foram certificados
679 produtores, com uma média de 17
participantes por turma.

As 21 turmas formadas tiveram 498 participantes inscritos e o envolvimento de 300 propriedades.

Gráfico evolutivo do número de turmas instaladas no NCR e participantes inscritos no ano de 2012.

Nº de Participantes inscritos - acumulados
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Programa Formação de
Empreendedores | FEM
Formação de Empreendedores da
Bovinocultura de Leite | FEM LEITE

Gráfico evolutivo do número de turmas instaladas no NCR e
participantes inscritos no ano de 2012.

O FEM LEITE atendeu a 8
turmas, envolvendo um
total de 160 produtores
inscritos e atuando em 8
municípios da Bahia.

Gráfico evolutivo da presença nas turmas instaladas no ano de 2012.

Gráfico evolutivo do percentual de validações realizadas
no ano de 2012.
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Gráfico evolutivo das validações realizadas do programa
no ano de 2012.

Formação de Empreendedores da
Bovinocultura de Corte| FEM CORTE

Gráfico evolutivo do número de turmas instaladas
e participantes inscritos no ano de 2012.

O FEM CORTE foi implantado
no ano de 2012 nas regiões
Oeste e Sudoeste do
estado tendo iniciado o ano
com 40 produtores inscritos
e finalizou o ano com 100
produtores inscritos.

Gráfico evolutivo da presença nas turmas instaladas no ano de 2012.

Nº de turmas iniciadas acumuladas
Gráfico evolutivo da presença nas turmas instaladas
no ano de 2012.

Nº de Participantes inscritos acumulados
Gráfico evolutivo do percentual de validações realizadas
no ano de 2012.
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Formação de Empreendedores da
Caprinovinocultura de Corte | FEM CAPRI
As turmas do FEM CAPRI
contaram com 100 produtores
inscritos nos municípios de
Conceição do Coité, Riachão do
Jacuípe, Nova Fátima, Capela
do Alto Alegre e Pintadas.

Gráfico evolutivo do número de turmas instaladas e participantes inscritos no ano de 2012.

Nº de turmas iniciadas acumuladas

Gráfico evolutivo da presença nas turmas instaladas
no ano de 2012.
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Nº de Participantes inscritos acumulados

Gráfico evolutivo das validações realizadas do programa
no ano de 2012.

Formação de Empreendedores da
Apicultura de Corte | FEM APIS
Em 2012 foram formadas 5 turmas
do FEM – APIS nos municípios de
Belmonte, Eunápolis, Caravelas,
Guaratinga e Mucuri.

Gráfico evolutivo do número de turmas instaladas e participantes inscritos no ano de 2012.

Nº de turmas iniciadas acumuladas

Gráfico evolutivo da presença nas turmas instaladas
no ano de 2012.

Nº de Participantes inscritos acumulados

Gráfico evolutivo do percentual de validações
realizadas no ano de 2012.
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Programas Sociais
ÚTERO É VIDA
Em uma sociedade desigual – e contraditória – como a nossa, a
saúde e a doença também se distribuem desigualmente, entre
homens e mulheres, brancos e negros, pobres e ricos, meio
urbano e meio rural, seja pelas diferentes situações sociais e
vulnerabilidades, seja pela desigualdade no acesso às ações e
serviços de saúde e à qualidade de vida.
Enfatizando as desigualdades de gênero, na zona rural brasileira
percebe-se um conjunto de outras desigualdades sociais, que se
expressam historicamente quando se compara com a população
urbana, bem como na comparação entre as diferentes regiões do
país. Assim, a análise das desigualdades e das condições de vida
das mulheres rurais deve levar em conta as péssimas condições
de acesso às políticas públicas nas zonas rurais, especialmente

nas regiões mais pobres do país, que afetam sobremaneira as
mulheres rurais.
A Organização Mundial de Saúde destaca que a saúde
reprodutiva compreende não só o planejamento familiar,
mas também a educação sexual, a maternidade sem risco, o
controle das doenças sexualmente transmissíveis, a atenção a
complicações do aborto, tendo, portanto uma abrangência e um
impacto muito mais amplo na vida familiar e no desenvolvimento
humano do que apenas a concepção.
Partindo desses pressupostos o SENAR Bahia realizou os
Programas Útero é Vida e Programa Saúde é Amor (PSA) para
homens e mulheres do meio rural.

Útero é Vida
O Programa Útero é Vida é uma ação de educação, saúde e bem-estar
das mulheres e um incentivo à prevenção do câncer de colo de útero. O
público alvo é formado por mulheres em idade sexualmente ativa e que
estejam com exames atrasados ou nunca fizeram o Papanicolau.

Objetivo
Gerar oportunidades de educação, prevenção e diagnóstico do câncer
do colo do útero e cuidados com as mulheres do meio rural, contribuindo
assim para o aumento da autoestima e qualidade de vida.
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O PSA é uma oportunidade de prevenção do Câncer
de Próstata e um trabalho de educação e saúde para
homens do meio rural.
Objetivo
Porque Saúde é Amor - Programa de Prevenção do
Câncer de Próstata do Homem Rural 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 préconceitos em relação ao exame.

QUANTIDADE DE EXAMES REALIZADOS

Nº DE PARTICIPANTES

MUNICIPIOS
PSA

PAPANICOLAU

Caatiba

228

243

550

EXAMES REALIZADOS EM 2012

Poções

196

240

650

Mundo Novo ( Ibiaporã)

172

189

490

Mundo Novo ( Umbuzeiro)

182

142

580

Belmonte

187

102

470

O gráfico demonstra as ações dos
programas, através da aplicação
de exames realizados em alguns
municípios baianos, em mais de
quatro mil pessoas, entre homens
e mulheres, da zona rural.

Nova Redenção

230

152

459

Firmino Alves

238

228

500

Uruçuca

240

242

490

Total

1673

1538

4189
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De acordo com a leitura feita pelo laboratório LACLIG, no Gráfico
1, temos a quantidade de exames e resultados. Os exames que
são notificados como pendentes, referem-se às lâminas que
os municípios coletaram em locais distantes e que ainda ao
passarem pela leitura não puderam ter um diagnóstico preciso.
Os resultados que constam como “insatisfatórios” referem-se a
lâminas que não tinham material suficiente para a leitura.

De acordo com o Gráfico 2, do total de exames realizados no Útero é Vida, 1.238
mulheres estão dentro da normalidade, ou seja, 80,5%. Percebe-se pelos resultados dos
exames que 4 mulheres tiveram resultado ASC_US que se refere a atipia em células
escamosa provavelmente não neoplásica, ou seja, é uma fase antes do LSIL(NICl); 6
mulheres tiveram resultado ASC-H, ou seja, atipia em células escamosas não excluindo
uma lesão de alto grau, que se refere a uma fase antes da HSIL(NICll E NIClll); ambas
possuem essa nomenclatura pela impossibilidade de fechar diagnóstico de lesão, pois
não possuem elementos quantitativos e nem qualitativos para fechar um diagnóstico de
lesão. É como se faltasse algum critério, porém não podemos deixar o paciente solto; é
preciso encaminhá-lo para COLPOSCOPIA e o ASC-H para BIÓPSIA também.

PAPANICOLAU
Insatisfatória, 4
LSIL/NIC 1, 1

ASC-US

ASC-H

HSIL/NIC III

LSIL/NIC1

Insatisfatória

Pendentes

Pendentes,
281

Pendentes

HSIL/NIC III, 4
ASC-H, 6
ASC-US, 4

Dentro da Normalidade

Dentro da
Normalidade;
1.238

Gráfico 1: Quantidade Resultado dos Exames de Papanicolau

281

Insatisfatória

4

LSIL/NIC1

1

HSIL/NIC III

4

ASC-H

6

ASC-US

4

Dentro da Normalidade

1.238

Gráfico 2: Resultado dos Exames de Papanicolau

De todas as pacientes que realizaram o exame, 5 mulheres tiveram resultado com
lesão de alto grau(HSIL_NIC I e III) que precisam passar por tratamento urgente.
Em todos os casos já foram notificadas as Secretarias de Saúde, para que as
providências de tratamento fossem realizadas.

De acordo com os Gráficos 3 e 4, dos 1.673 exames de PSA, 1.453 exames tiveram resultado normal, ou seja, 73% dos homens atendidos tiveram o resultado
favorável e 105 exames deram o resultado com o PSA alterado, perfazendo 5% dos homens atendidos. Os exames pendentes no caso do PSA aconteceram
devido à coleta que não puderam ter um resultado preciso. O laboratório já notificou os municípios para que pudessem repetir o exame. Todos os casos já foram
encaminhados a Secretaria de Saúde dos municípios.

Gráfico 3: Quantidade de PSA realizados.
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Gráfico 4: Resultado dos Exames de PSA realizados.

TABELA 1: Núcleos atendidos pelo Programa Despertar no ano de 2012

O Programa desenvolve um trabalho educacional transformador, à luz dos PCNs (Parâmetros
Curriculares Nacionais), com o foco no tema transversal “Meio Ambiente”. Um dos objetivos do
programa é envolver a comunidade rural com práticas de colaboração e participação das famílias,
para levar informação aos pais, através das crianças, e assim criar uma ampla rede de difusão de
conhecimentos relativos à Educação Ambiental. Trata-se de promover uma educação voltada para a
formação de uma consciência ecológica a fim de possibilitar mudanças comportamentais relacionadas
à saúde, à cidadania, à ética e ao trabalho e consumo.
No ano de 2012, o Programa Despertar atendeu 47 municípios da Bahia, organizados em 12 núcleos,
conforme a tabela número 1.

No início do ano, de acordo com a Ficha Cadastro dos Coordenadores
Municipais entregues no final de 2011, foram apresentados os dados
referentes ao quantitativo de alunos, professores e escolas que o
Programa Despertar atende.

NÚCLEO

MUNICÍPIOS

NÚCLEO

MUNICÍPIOS

1ª

Ipiaú
Itagibá
Nova Ibiá
Amargosa
Uruçuca

5

Baixa Grande
Mundo Novo
Pintadas
Várzea da Roça

1B

Boa Nova
Jaguaquara
Jequié
Poções
Maracás

6

Andaraí
Barra da Estiva
Ibicoara
Mucugê
Nova Redenção

2

Canavieiras
Eunápolis
Mascote
Itapebi
Camacan

7

Araci
Conceição do Coité
Valente
Tucano

3A

Barro Preto
Firmino Alves
Itajú do Colônia
Itororó
Itapetinga

8

Cipó
Euclides da Cunha
Ribeira do Pombal

3B

Caatiba
Potiraguá
Itarantim

9

Santo Amaro
São Sebastião do Passé

4

Jacobina
Miguel Calmon
Ourolândia
Piritiba

10

Barreiras
São Desidério

Em 2012 foram realizados 44 seminários de Pedagogia por Projeto, com público
aproximado de 2.158 participantes. Aconteceram, também, 30 Seminários de Valorização
do Meio Rural, com público de 1.567 pessoas, conforme demonstrado nos Gráficos 4 e 5.
GRÁFICO 4: Seminários Realizados pelo Programa
Despertar-2012

GRÁFICO 5: Público atendido pelos Seminários
Programa Despertar-2012

do

TABELA 2: Público atendido pelo Programa Despertar no ano de 2012

ANO

Nº DE
MUNICÍPIOS

Nº DE
ESCOLAS

Nº DE
ALUNOS

Nº DE
PROFESSORES

2005

05

25

1.700

241

2006

18

481

23.953

1.168

2007

38

791

45.928

2.617

2008

40

930

55.148

3.097

2009

61

1.100

70.000

4.350

2010

58

1.073

66.934

4.194

2011

47

867

49.326

3.641

2012

47

867

49.923

3.692
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
O Despertar realizou, durante todo o ano de 2012, uma formação continuada dos professores que
participaram do Programa, além dos encontros de planejamento que aconteceram quinzenalmente
em cada município, o GED (Grupo de Estudo do Programa Despertar). Em 2012 o tema do GED foi
individual de cada município, de acordo com a problemática ambiental de cada lugar.
Destacamos os GEDs como uma iniciativa que surtiu grande impacto na formação continuada dos
professores no campo. Os docentes são certificados em 80h anualmente no Despertar. Foram
realizados, em 2012, 37 GEDs.
INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS E DIA DE CAMPO
Foi realizado em 2012, o VI Intercâmbio de Experiências Pedagógicas e Dia de Campo, com o tema
“Vivência Ambiental em Trilhas Interpretativas”. O evento aconteceu no município de Canavieiras e
contou com presença de representantes dos 47 municípios que participam do Programa Despertar.
No Encontro, o público participante foi de 105 pessoas, incluindo Secretários de Educação,
Coordenadores Municipais, Professores e convidados.
COORDENAÇÃO DE NÚCLEO
Os Coordenadores de Núcleo visitaram os municípios para monitorar o Plano de Ação, orientar projetos
e conhecer as intervenções e atividades dos professores do meio rural. As visitas foram realizadas a
cada trimestre, ou seja, os municípios recebem no máximo 3 visitas ao ano. Em 2012 foram realizadas
135 visitas dos Coordenadores de Núcleo, os quais atenderam 47 municípios do Programa.
Seminário de Pedagogia por Projeto em Mucugê

Outras Ações do Senar Bahia
DINAPEC 2012
Com o constante compromisso de disseminar e conhecer experiências de sucesso no setor rural, o Senar participou
da VII DINAPEC – Dinâmica Agropecuária, nos campos experimentais da Embrapa, em Campo Grande, Mato Grosso
do Sul. O evento, um dos mais importantes do setor no país, ofereceu minicursos e contou com demonstrações
práticas e dinâmicas dos métodos utilizados por várias unidades de pesquisa da instituição e de entidades parceiras.
Com seu estande institucional, o Senar ocupou o espaço do circuito tecnológico das Boas Práticas Agropecuárias
– BPA. “A participação do Senar em um evento desse porte é de extrema importância, visto que a DINAPEC
proporcionou uma valiosa troca de experiências, oferecendo a real possibilidade de colher conhecimentos
diretamente da fonte”, explicou o gerente de programas do Senar Bahia, Francisco Benjamim. Ele ressaltou, ainda,
que a dinâmica foi uma oportunidade de fortalecer a aliança firmada entre as instituições, Senar Bahia e EMBRAPA,
com a assinatura do termo de cooperação técnica. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Itapetinga,
Henrique Brugne, os frutos e benefícios gerados pelo acordo de cooperação, foram percebidos de forma imediata.
Ele esclareceu, ainda, que os trabalhos de pesquisa foram vistos de perto e os participantes saíram com dados
atualizados, para atuar de uma forma mais correta, utilizando recursos modernos, tanto na área técnica como
gerencial.
Nos três dias do evento, além de terem sido apresentadas as tecnologias aplicadas na Bahia e as ações dos
programas Moderpec e Geraleite, o Senar levou ao conhecimento dos participantes da DINAPEC, os FEM´s, Formação
de Empreendedores em Cadeias Produtivas, um conjunto de programas de capacitação e qualificação da mão
de obra rural. A entidade baiana também conduziu as demonstrações dos programas através de apresentações
audiovisuais com as especificidades dos projetos de capacitação em questão.
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SENAR lançou FEM CACAU em Ilhéus e Salvador
O Senar marcou presença no 4º Festival Internacional do Chocolate, que aconteceu entre os
meses de junho e julho de 2012, em Ilhéus e no Salão do Chocolate, evento que aconteceu no
início do mês de julho, no Centro de Convenções de Salvador. Nos dois eventos, a entidade
apresentou o FEM CACAU – Formação de Empreendedores na Cadeia Produtiva do Cacau,
programa idealizado pelo Sistema, com o objetivo de capacitar os produtores e trabalhadores
rurais envolvidos na cultura cacaueira, possibilitando desta maneira o crescimento do setor, sua
diversificação e qualificação profissional na atividade.
O Festival Internacional do Chocolate, reuniu produtores e apreciadores de cacau e chocolate.
Em sua IV edição, o festival homenageou o centenário de nascimento do escritor baiano Jorge
Amado. Já o Salão do Chocolate, foi realizado pela primeira vez na América Latina e a Bahia foi
contemplada para sediar esse grandioso evento. Mais de 2 mil pessoas passaram diariamente
pelo local, superando as expectativas de expositores e organizadores do evento. A Bahia foi
responsável, em 2011, por 70% da produção de cacau no Brasil, que é de 170 mil toneladas.
Em 2012 o país ocupou o quinto lugar no ranking de produção de cacau e o terceiro como
consumidor de chocolate do mundo.

Arrecadação do Senar
Com o objetivo de divulgar a legislação do setor entre produtores, empresas rurais, contadores,
trabalhadores rurais, entre outros, o Senar Bahia renovou em 2012, um Termo de Cooperação
Técnica com o Conselho Regional de Contabilidade – CRC/BA.
A contribuição da Previdência Social Rural e do Senar, devida pelo produtor rural pessoa física
e jurídica, é obrigatória. No caso do Senar, a contribuição pode incidir sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural e sobre a folha de salários. O valor arrecadado pela instituição
com a contribuição é devolvido aos próprios produtores rurais, já que o dinheiro é investido na
capacitação do homem do campo e em sua melhoria de qualidade de vida, por meio de cursos
e dos Programas Sociais oferecidos.

III Concurso Boas Práticas da Mobilização
O 3º Concurso Boas Práticas da Mobilização do Senar Bahia foi realizado com o objetivo de
valorizar as experiências significativas de mobilizadores nos trabalhos de FPR e atividades de PS.
Dos 25 mobilizadores inscritos, foram selecionados dez para apresentar-se na sede do SENAR
e participar da seleção final que premia três ganhadores. Os vencedores do II Concurso de
Boas Práticas da Mobilização selecionados pela Comissão julgadora foram: Antônio dos Reis S.
Aquino - Sindicato dos Produtores Rurais de Conceição do Coité; Carmem Lúcia Souza Cardoso
- Sindicato dos Produtores Rurais de Itajú do Colônia ; Manoel Fonseca Neto- Sindicato dos
Produtores Rurais de Itagibá.
Cada um deles foi contemplado com dois tablets, sendo um destinado ao encarregado pela
Mobilização e o outro ao sindicato.
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CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRÍCOS- CONERH
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