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No mês de março os alunos das primeiras turmas do Curso
de Técnico em Agronegócio promovido pelo SENAR BAHIA,
gratuitamente, em Salvador e Senhor do Bonfim começaram as
aulas. Esse é um dos destaques deste informe, pois é um grande
exemplo de que o futuro do campo está sendo fortalecido... A
procura pelo curso ultrapassou as expectativas nas duas cidades,
e ao final da seleção, 80 alunos de Senhor do Bonfim e 40 de
Salvador foram selecionados.
Outro assunto abordado nesta edição são as palestras
realizadas pelo SISTEMA FAEB, para orientar produtores
sobre renegociação de dívidas, com base na Lei 13.340/16, que
movimentou o semiárido baiano e seguiu no final do mês para a
região sudoeste do estado. A Lei foi sancionada no final do ano
passado e traz um alento aos produtores endividados. Trazemos
também outros assuntos pertinentes à agropecuária baiana,
como Projetos de Lei que estão tramitando na Comissão de
Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e que podem
prejudicar o setor. Isso foi tema de reunião na sede da FAEB.
Os preparativos para a próxima edição do Agropec
Semiárido, que este ano acontece no Rio Grande do Norte, em
agosto também tem espaço no Informe. O evento, que teve suas
duas primeiras edições realizadas em Salvador, segue levando
conhecimento, tecnologia e novas alternativas de produção para
os produtores rurais do semiárido.
Temos novidade! Como os bons resultados são provas de
que estamos no caminho certo, iniciamos uma nova sessão
neste informe: Casos de Sucesso. São experiências de vida
transformadas pelos cursos e programas do SENAR BAHIA.
Confira o caso de sucesso do produtor rural Luís Oliveira
Gonçalves. Ele é do município de Capim Grosso, mas sua
propriedade fica em Queimadas.
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O

presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives
Gandra da Silva Martins Filho, fez uma homenagem ao
presidente da Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Sistema FAEB, João
Martins, durante o evento “Agro em
Questão – Workshop Reforma Trabalhista”.
Ives Gandra entregou a João
Martins a medalha comemorativa
pelos 70 anos da criação do tribunal. O presidente da CNA também
recebeu o livro institucional “Tribunal Superior do Trabalho: 70 Anos
de Justiça Social”.
Workshop
A homenagem aconteceu durante o “Agro em Questão – Workshop Reforma Trabalhista”, no qual especialistas afirmaram que a modernização da legislação vai dar segurança jurídica às relações trabalhistas e trazer benefícios para o país sem
que o trabalhador perca seus direitos. Martins disse ter esperança que esta reforma, e outras que estão sendo discutidas
no Congresso, façam com que o Brasil deixe de ser uma promessa de futuro e “passe a ser o país do presente”. Ele enfatiza
querer ver “um país onde os produtores rurais, que hoje sustentam a economia, tenham segurança jurídica para fazer aquilo
que mais sabem, que é produzir”.

SECRETÁRIO DA AGRICULTURA GARANTE
SUSPENSÃO DO AUMENTO DA GTA

O

secretário da Agricultura do
Estado, Vitor Bonfim, garantiu,
em reunião realizada na sede
da Federação da Agricultura e
Pecuária da Bahia (FAEB), que
o aumento da GTA - Guia de Trânsito
Animal - será suspenso pelos próximos
90 dias, conforme pleito da FAEB, em
ofício enviado ao Governo do Estado,
no início do mês de março. Com essa
decisão anunciada pelo secretário, o
valor da GTA permanecerá em R$ 2,60.
No ofício enviado pela Federação,
o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e
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do Sistema FAEB, João Martins, alertava que esse aumento era inoportuno,
“visto que o país e o estado vivem uma
grave crise econômica e o setor agropecuário ainda enfrenta uma das piores secas dos últimos cem anos, que
vem afetando todo o Nordeste brasileiro”, pontuou Martins.
O vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda, que conduziu a reunião
com o secretário destacou que “agora aguardamos que a suspensão do
aumento da GTA seja divulgada de
forma oficial, o que certamente dará
mais tranquilidade ao produtor rural

baiano”.
A FAEB – A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia enviou
ofício ao Governador Rui Costa solicitando o adiamento do aumento da GTA
por pelo menos (noventa) dias, para
reexame da matéria e fixação da taxa
em patamar inferior. No texto, o presidente da instituição, João Martins ressaltou que esperava que prevalecesse
“o bom senso neste momento em que
todos somam esforços para amenizar o
sofrimento das pessoas do campo”.
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SENAR BAHIA REALIZA AULA INAUGURAL
EM SALVADOR E SENHOR DO BONFIM

S

alvador - No total, são 40 alunos da primeira turma do Curso de Técnico em Agronegócio,
em Salvador, o dobro do previsto incialmente. O número de
vagas aumentou devido a grande demanda que surgiu durante a etapa de
inscrição. Foram mais de 400 inscritos
– uma disputa média de 10 candidatos
por vaga. “Vocês passaram por um
difícil processo seletivo. Superaram
centenas de candidatos. Agora, têm
uma grande oportunidade de adquirir
conhecimento de ponta, em uma instituição qualificada e séria. Aqui, no SENAR BAHIA, vocês sairão qualificados
e prontos para atuar na área de gestão
e produção agropecuária. Aproveitem
ao máximo a potencialidade do setor”,
pontuou a superintendente do SENAR
BAHIA, Carine Magalhães, durante a aula inaugural do curso, na sede
do SENAR BAHIA, na capital baiana.
A coordenadora pedagógica do SE-
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Senhor do Bonfim
NAR BAHIA, Daniela Lago, apresentou o curso e a metodologia aos novos
alunos. “Serão dois anos de formação,
sendo 80% da capacitação à distância. Os 20% restantes acontecem de
forma presencial. Todos vocês receberão certificados do SENAR reconhecido pelo MEC”.
O curso atraiu perfis variados de
profissionais e idades. Leonardo Santos tem 18 anos e está no primeiro
semestre do curso de Engenharia de
Computação. Ele nunca teve nenhuma
ligação com o setor agropecuário e vê
na formação uma oportunidade de se
inserir no segmento. “Eu tenho muito
interesse em atuar no agronegócio,
que é uma área bastante promissora.
Eu quero associar o curso que faço
atualmente, de engenharia, com esse
novo conhecimento, porque tem muita tecnologia surgindo em relação ao
agro, e sem dúvida, ainda tem muito
por vir”.
Já Ícaro Sanches, de 25 anos, possui
conhecimento na área. Ele é engenheiro
agrônomo e mora em Salvador. “É uma
grande oportunidade de capacitação e
conhecimento para meu currículo. Fiquei muito feliz ao ser aprovado, já que
é difícil ter um curso na área do setor
agro aqui na capital. Com certeza isso
agregará muito ao meu currículo”, pontuou.

Já dona Maria Luiza Teixeira, tem
61 anos. Trinta minutos antes início da
aula, ela já estava na sala. “Minha família
disse que parece que estou indo para
o primeiro dia de aula na escola. Até
caderno novo eu comprei”, disse, bastante empolgada. Dona Maria é técnica
em Química, mas tem uma forte ligação
com o campo. Nasceu no distrito de
Afligidos, em São Gonçalo dos Campos, interior da Bahia. “Minha família
sempre tirou o sustento da roça. Eu vim
pra Salvador estudar, e sobrevivia com
o dinheiro que vinha do campo. Ter a
oportunidade de me reaproximar disso
é muito bom”, ponderou.
A jornalista Georgina Maynart, repórter da TV BAHIA (Rede Globo), que
atua principalmente com reportagens
do setor agro, também é uma das alunas do curso em Salvador. “Eu sou de
Paripiranga, que é uma região agrícola
no interior da Bahia. Acabei me afastando do setor por muitos anos, quando vim pra Salvador fazer faculdade de
jornalismo e comecei a trabalhar. Mas,
nos últimos quatro anos com o núcleo
especial de agropecuária da TV BAHIA,
estou me dedicando mais ao jornalismo
agrícola e tenho sentido a necessidade
de aprender sempre mais, já que o segmento é extremamente dinâmico, principalmente aqui na Bahia, que tem uma
produção tão diversificada”.
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Os 80 alunos selecionados para a
primeira turma do Curso de Técnico em
Agronegócio de Senhor do Bonfim, participaram de aula inaugural, no Centro
de Capacitação Regional do município.
A secretária de Educação de Senhor
do Bonfim, Cristiane Maia, participou da
aula e ressaltou que “é extremamente
importante desenvolver o sentimento de
pertencimento à comunidade do campo nestas pessoas, com responsabilidade sócia educacional, e, principalmente,
ambiental”.
Um dos alunos selecionados, Maurício Nascimento é filho de produtor

rural e apaixonado pelo campo. “Quero aprofundar meu conhecimento cada
vez mais, para colocar a mão na massa
sabendo de fato o que estou fazendo.
Quero realizar de forma mais profissional, o meu trabalho, fazendo um melhor
aproveitamento de tudo o que o campo
oferece, e poder transmitir esta experiência para meus filhos também no futuro”, disse.
Cleinei Bispo, professora aposentada
de geografia pela Universidade do Estado da Bahia, filha de pecuarista, nunca
perdeu o contato com o campo, mesmo
tendo que ir para a cidade se dedicar aos
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estudos e trabalhar. “Apesar de viver na
cidade, sempre tive um pé no campo e
agora quero voltar com os dois pés, mas
com profissionalização, para ver aquela
terra produzindo de forma sustentável e
com qualidade”, disse, animada.
Curso Técnico em Agronegócio na
Bahia - Atualmente 260 alunos estão
sendo capacitados em todo o Estado,
nos Polos de Gandu, na região do Baixo
Sul; Luís Eduardo Magalhães, no Oeste;
e, agora, em Salvador e Senhor do Bonfim. A primeira turma do curso será concluída no fim deste ano, com alunos do
Polo de Luís Eduardo Magalhães.
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CASOS DE SUCESSO
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Natural de Capim Grosso, o produtor Luis Oliveira Gonçalves (41)
deixou a vida de vaqueiro, para se dedicar à produção de leite
em 2008. Naquela época, de acordo com a realidade que vivia, a
perspectiva de Seu Luís era alcançar a produção de 1000 litros/dia de leite em 2018. Mas o que ele não esperava era atingir
essa meta muito antes do previsto. Em 2013, Seu Luis conheceu o
SENAR BAHIA, realizou as capacitações e treinamentos do Gera
Leite, e com auxílio da assistência técnica oferecida pelo proLeite,
grama, conseguiu superar suas expectativas inicias.
Proprietário da Fazenda Lagedo, que fica localizada no município de Queimadas, Seu Luis relata que antes de participar do
programa produzia 800 litros/dia, com um rebanho de 40 animais.
Após ser capacitado, e conhecer as tecnologias de produção e
gestão da propriedade, sua produção migrou para os atuais 1800
litros/dia, cerca de 30 a 32 litros por vaca, e conseguiu adquirir suas 72 matrizes. Foi a partir do aumento nos ganhos da
produção, que ele pôde investir em compra de equipamentos, implementar o cultivo de palma para reserva estratégica de alimentação animal, em assistência técnica especializada, custear
cursos de aperfeiçoamento fora de sua região e até proporcionar
momentos de lazer para a família.
Agora, a meta de Seu Luis para 2018 é aumentar o rebanho para
120 vacas, sendo 100 em lactação, atingir a produção de 3.000
litros de leite/dia, e migrar para das 33 tarefas atuais de plantadas de palma para 50, com 33.000 pés por tarefa, o equivalente
a 1.650.000 pés.
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DEPOIMENTO
“Moro na propriedade com minha mulher e meus dois filhos, de nove e 17 anos, que já cresceram
na lida com os animais. Minha mulher é dona de casa e o sustento da família vem da nossa fazenda. O SENAR abriu meus olhos e mostrou que eu podia andar com as minhas próprias pernas.
Recebi assistência técnica e entendi a importância de manter uma reserva de alimentação
animal. Mesmo com a seca, numa região como o semiárido, com nível de índice pluviométrico
muito baixo, se tiver reserva de alimento, o gado não fica sem comida, e isso foi o SENAR
que me ensinou. Consegui mais que dobrar minha produção. Trabalhava como vaqueiro com meu
pai e em 2008 decidi produzir leite. Naquela época, de acordo com a realidade que eu vivia,
pai
minha meta era alcançar a produção de 1000 litros/dia de leite. Essa realidade mudou, e em
2014, já tinha alcançado esse número.
Hoje tenho planejamento, e com as tecnologias aprendidas no Gera Leite consigo superar
minhas metas. Minha propriedade agora é modelo na região e está sempre de porteiras abertas
para os produtores que querem ter acesso às tecnologias que possuo.
Tenho uma vida financeira confortável, consegui adquirir um carro, dois tratores, tenho dois
funcionários fixos, posso proporcionar lazer para minha família, consigo custear outros
cursos de aperfeiçoamento, contratei assistência técnica e adquiri um equipamento que mistura, pica e prepara a ração animal, e posso oferecer uma dieta balanceada ao meu rebanho.
Temos para quem vender nosso produto na região, são cinco laticínios regularizados pela
ADAB. A produção não tem oscilação, numa região que é adversa como o semiárido, porque aprendi a importância da reserva estratégica de alimento para quem produz na região”.

“O SENA
R ABRIU MEUS O
LHOS

E MOSTROU QUE
EU PODIA
ANDAR COM AS M
INHAS
PRÓPRIAS PERNA “
S

Luis Oliveira Gonçalves
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PRESIDENTE MICHEL TEMER RECEBE
PROPOSTA DA CNA PARA MODERNIZAR
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

presidente da Confederação
da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) e do Sistema
FAEB, João Martins, entregou
ao presidente da República,
Michel Temer, o documento “Infraestrutura Logística – Desafios para o
Escoamento dos Produtos Agropecuários”, durante jantar na sede da entidade com a presença de ministros,
deputados, senadores e presidentes
das Federações.
Ao receber Michel Temer, o presi-
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dente João Martins falou da disposição da CNA em contribuir, a qualquer
tempo, para que o Brasil seja um país
melhor e que o setor agropecuário vai
apoiar as reformas constitucionais necessárias para a retomada do crescimento.
O presidente da República destacou a contribuição do setor para a
economia brasileira, especialmente
nos momentos de crise. “O país deve
muito à agricultura brasileira e, em
consequência, à CNA e a todos aqueles que prestam seus serviços ao país”, afirmou.
Michel Temer disse ainda que o agro é o
segmento que “sustenta
e dá equilíbrio à economia brasileira”. “Apesar
das dificuldades políticas e econômicas, a
agropecuária é o ponto
de equilíbrio do país”.
O Superintendente
Técnico da CNA, Bruno
Lucchi, apresentou ao

presidente da República os principais
pontos do estudo sobre logística e Michel Temer prometeu que seus ministros irão analisar o documento.
Os ministros Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento),

GOVERNO CRIA NOVO REGULAMENTO
PARA INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL

O

presidente da Confederação
da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) e do Sistema
FAEB, João Martins, participou
no Palácio do Planalto, da solenidade em que o presidente Michel
Temer assinou decreto revisando o
Regulamento de Inspeção Industrial e
Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA).
O RIISPOA completou 65 anos nesta semana e estava com a legislação
defasada. Com a revisão, o regulamento dará novo foco à política nacional de
sanidade animal. As prioridades serão
a saúde pública, a segurança alimentar
e o combate à fraude econômica. Ao
elogiar a assinatura do decreto, o presidente da CNA afirmou que o Ministério da Agricultura (MAPA) tem que
ter “as ferramentas adequadas para
dar segurança aos consumidores dos
mercados interno e externo”. Segundo
João Martins, a carne e todos os pro-

Maurício Quintella (Transportes), Eliseu
Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco
(Secretaria-Geral da Presidência da República) estiveram presentes no jantar.
No documento de 33 páginas, a
CNA faz um levantamento dos gargalos enfrentados pelo setor produtivo
nas áreas de infraestrutura e logística e
sugere medidas para melhorar o escoamento da safra de grãos.
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dutos da agropecuária são de qualidade “indiscutível e comprovada”.
Na solenidade, o presidente Michel
Temer, ao lado do Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, assinou também
uma Medida Provisória aumentando
as multas de empresas que descum-

prirem normas sanitárias.
Mudanças – O novo regulamento engloba todos os tipos de carne:
bovina, suína e de aves, além do leite, pescado, ovos e mel. Pelas novas
normas do RIISPOA fica obrigatória a
renovação da rotulagem dos produtos
de origem animal a cada 10 anos. E foram criados sete tipos de carimbos do
Serviço de Inspeção Federal (SIF).
Também foram estabelecidos novos critérios para as penalidades para
quem descumprir as exigências sanitárias, com a gradação indo de leve,
moderada, grave e gravíssima. Nos casos graves e gravíssimos o estabelecimento poderá ser interditado ou até
mesmo ter o registro de funcionamento cassado.
Na versão anterior, o RIISPOA tinha 952 artigos, No texto ontem assinado pelo presidente da República
ficaram 452 artigos, com foco na modernização do sistema e na desburocratização.
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Cacau da Bahia: 70% da produção nacional

Nota Oficial sobre a Operação Carne Fraca

Sistema FAEB leva dinâmicas práticas e palestras para informar produtores na Expoconquista 2017

Matéria-prima do chocolate, o cacau é um fruto que marca
a história do Brasil. Foi no sul da Bahia, que o cacaueiro, árvore
também conhecida como “fruto de ouro”, encontrou as melhores condições de solo e clima para expandir-se. Assim, por muitos anos, as fazendas cacaueiras tiveram uma importante representação na economia nacional.

A CNA divulgou NOTA OFICIAL sobre esquema de
venda de carne ilegal ao consumidor. O presidente da
CNA e Sistema FAEB, João Martins, pediu apuração
com rigor e punição exemplar aos envolvidos. A Operação foi deflagrada pela Polícia Federal.
Confira a nota:

Os produtores rurais de Vitória da Conquista e região puderam aprender mais sobre palma forrageira e sua utilização
na pecuária; renegociação de dívidas, e ainda participar de dinâmicas para equinos, no Parque de Exposições Teopompo
Almeida, durante a 51ª edição da EXPOCONQUISTA. A iniciativa
foi do Sistema FAEB, que levou a Casa do Homem do Campo
para a exposição. A estrutura funcionou durante todos os dias
da feira com técnicos especializados, para atender os produtores rurais, apresentando todos os cursos e programas oferecidos pelo SENAR BAHIA, que capacita quase 50 mil pessoas por
ano, gratuitamente.
As dinâmicas para equídeos envolveram criadores do município, nos dias 30 e 31 de março, no Pavilhão de Equídeos do
parque. Os produtores tiveram a oportunidade de trabalhar na
prática os temas: Odontologia Veterinária, Cronologia Dentária,
Casqueamento, Ferrageamento e Doma Racional.
Já as palestras, a primeira delas sobre renegociação de dívidas com base na Lei 13.340/2016, foi realizada no dia 29, ministrada pelo assessor técnico da CNA, Edvaldo Brito. A palestra
sobre palma forrageira, ministrada por Paulo Suassuna, especialista
no assunto, mobilizou mais de 120 produtores rurais, no dia 30. As
duas palestras aconteceram no auditório da COOPMAC, parceira do
evento.

Em 2016, o país produziu 146.998 toneladas de cacau e, desse total, 68,9% foi frutificado no sul da Bahia, o que representa
101,308 toneladas, segundo a Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira (Ceplac). Além do chocolate, outros derivados são obtidos a partir do alimento: polpa, manteiga, geleias,
licor, etc.
De acordo com o coordenador de pesquisas da Ceplac, José
Marque Pereira, o cacau é o principal produto agrícola do sul
da Bahia e é muito adequado à agricultura familiar. Dos 15.256
produtores assistidos pela Comissão Executiva no ano passado, 12.432 foram agricultores familiares, atingindo mais de 80%
do total. “É um cultivo que ainda dependente muito de mão de
obra, necessitando ativamente dos produtores rurais. Só no estado, os cultivadores de cacau produzem mais de 30 marcas de
chocolate, e quase todos são agricultores familiares”, explica.

‘A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA considera lamentável a denúncia de que alguns dos principais frigoríficos do país, com o apoio
de uma rede de fiscais agropecuários do Ministério
da Agricultura, estariam envolvidos num esquema de
venda ilegal de carnes do consumidor. As investigações fazem parte da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta, 17 de março.
Como representante dos produtores rurais, a CNA
defende que os fatos envolvendo frigoríficos e fiscais
agropecuários sejam apurados com rigor. E que, uma
vez comprovados, possam levar à punição exemplar
dos envolvidos.
Os produtores rurais têm dado uma grande contribuição ao desenvolvimento nacional. Geram emprego,
renda e alimentos de qualidade para a população. Portanto, não é justo que tenham a sua imagem maculada
pela ação irresponsável de alguns.

A cerimônia oficial de abertura da EXPOCONQUISTA foi realizada no dia 28, contando com a participação de autoridades e representantes de instituições ligadas ao segmento agropecuário baiano.
O evento, que seguiu até o dia 2 de abril, foi organizado pela Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense – COOPMAC, e também
teve com atrações a 3ª Exposição Nacional de Caprinos e Ovinos, a
Feira de Artesanato Conquistense (Fearc), a 14ª Feira de Negócios,
leilões de animais, entre outras.

João Martins da Silva Junior
Presidente da Confederação da Agritultura e Pecuária do Brasil’

Renegociação de Dívidas: produtores participam de palestras realizadas pelo Sistema FAEB
As palestras gratuitas do Sistema FAEB para orientar produtores
rurais sobre renegociação de dívidas, com base na Lei Lei 13.340/16,
movimentaram o semiárido e sudoeste baiano no mês de março.
No dia 14 de março, o município de Itaberaba recebeu o primeiro
evento, na Câmara dos Vereadores. Os agricultores puderam tirar
todas as dúvidas referentes ao tema. No dia 16, o encontro seguiu
para a cidade de Senhor do Bonfim. A palestra aconteceu na sede
da Cooperativa Mista Agropecuária do município. O último encontro, no semiárido, foi realizado no dia 17, em Serrinha, no auditório
da UNEB, Campus XI.
Partindo para o sudoeste do estado, as palestras foram iniciadas
no município de Itapetinga. O evento aconteceu no dia 28/3, no auditório da COOPARDO. O município seguinte foi Vitória
da Conquista, que recebeu a palestra no dia 29, na sede da COOPMAC. E, por fim, no dia 30 foi a vez de Jequié. A palestra
aconteceu no Sindicato dos Produtores Rurais do município.
Entenda a nova Lei: Com a Lei 13.340/16, os produtores terão até 31 de dezembro de 2017 para liquidar ou renegociar
suas dívidas. O benefício foi ampliado para os produtores com dívidas contratadas até 31/12/2011, situados em toda a área
da SUDENE, que tenham débitos de qualquer valor, quando contratadas com recursos do FNE e recursos mistos do FNE
e outras fontes (BNB). Lembrando que em operações contratadas com outras fontes (sem FNE) o benefício é limitado ao
valor contratado até R$ 200mil.
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Vice-presidente da FAEB participa de Seminário sobre a seca em Pernambuco
O vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda, participou do ‘Seminário Convivência Produtiva com a Seca: Soluções Tecnológicas e Estratégias de Ação’ em Petrolina, no
Sertão de Pernambuco. Humberto Miranda apresentou um
pouco das ações que o SENAR BAHIA tem realizado para
auxiliar os produtores da região, como o programa Viver
Bem no Semiárido, que ensina ao produtor tecnologias simples e de baixo custo que o ajudam a se manter produtivo e
competitivo, mesmo durante a longa estiagem.
Miranda também falou sobre a importância da mudança
comportamental do homem rural, para que os resultados das
ações de convivência com a seca sejam ainda melhores. “O
produtor precisa entender que ele é o protagonista de sua
história”. Humberto também mediou o painel sobre “Soluções Tecnológicas e Experiências Produtivas na Pecuária em Período de Seca Prolongada”.
O evento foi realizado na sede do centro de pesquisa da Embrapa, e contou com a participação de produtores, associações, federações e cooperativas, organizações não governamentais, órgãos de assistência técnica, secretarias municipais de
agricultura, parlamentares, além de instituições públicas federais, a exemplo da Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene), Instituto Nacional do Semiárido (INSA), Departamento Nacional de Obras de Combate à Seca (DNOCS)
e universidades.

WWW. S I ST E M A FA E B .O R G . B R

11

I N FORM ATI VO

SI STE M A

FA E B

C U RTAS
Sindicatos rurais baianos recebem Treinamento de Cooperação Técnica e Financeira

CNA pede à CAIXA a suspensão temporária de cobranças Bahia colhe sua melhor safra de soja e ajuda Brasil a
de dívidas de produtores afetados pela seca
superar 110 mi t

Neste mês de março, o SENAR BAHIA deu início aos
treinamentos com os Sindicatos dos Produtores Rurais,
para tratar sobre a adequação do Termo de Cooperação
Técnica e Financeira, e do aprimoramento dos procedimentos de prestação de contas. A superintendente do SENAR
BAHIA, Carine Magalhães, fez a abertura dos treinamentos,
e falou um pouco sobre o trabalho da instituição no estado.
O primeiro município a receber o treinamento foi Feira de
Santana. O evento aconteceu no dia 9 de março, e envolveu
mobilizadores dos 19 Sindicatos dos Produtores Rurais do
Semiárido baiano.
Na sequência, o evento foi realizado no município de
Senhor do Bonfim, no dia 17. Em seguida, Gandu recebeu
o treinamento no novo Centro de Capacitação Regional do
município, no dia 22. Dia 23, foi a vez de Itapetinga. O evento aconteceu na sede do Sindicato dos Produtores Rurais
da cidade, e envolveu presidentes de dez sindicatos da região. A última cidade a receber o treinamento em março foi
Eunápolis. O encontro contou com a presença de todos os
sindicatos rurais do extremo sul baiano.
Mais 82 sindicatos rurais baianos vão receber o treinamento, realizados por região. Os temas abordados tratam
da Adequação de Instrumento Jurídico; Recomendações
da CGU; Plano de Trabalho; Prestação de Contas e o Senar
Nas Nuvens: pedidos, prazos e entregas.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) pediu à Caixa Econômica Federal, a suspensão
temporária das cobranças de dívidas dos produtores rurais afetados pela seca que contrataram operações de
crédito no período de 2012 a 2016. Muitos produtores do
Nordeste ficaram impossibilitados de honrar os compromissos financeiros em função dos impactos causados pela
escassez hídrica e pelo desabastecimento de milho na região devido ao aumento dos preços.
Em setembro 2016, o presidente da República, Michel
Temer, sancionou a Lei 13.340/2016, autorizando a liquidação e renegociação de dívidas rurais de operações contratadas até 31 de dezembro de 2011 por produtores da
região de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
A Caixa começou a operar com crédito rural aos produtores a partir de 2012, período que coincidiu com o início da estiagem crítica na região Nordeste. Como estas
operações não foram contempladas pela Lei 13.340/2016,
a CNA pede no ofício ao banco a suspensão temporária
de possíveis execuções de dívidas rurais contratadas de
2012 a 2016, até que sejam publicadas normativas que
contemplem o período.

Reunião discute próxima edição do Agropec Semiárido que acontece no Rio Grande do Norte
Com a missão discutir como, e o que produzir
no semiárido nordestino, com competitividade e
sustentabilidade, o Agropec Semiárido 2017 foi pauta de
reunião realizada na sede do Sistema Faeb. O Agropec,
realizado pelas federações da Agricultura do nordeste,
CNA, SENAR e SEBRAE, vai acontecer no Estado do
Rio Grande do Norte, nos dias 7 e 8 de agosto deste
ano, no Parque de Exposições Aristófenes Fernandes. “O
objetivo do Agropec é levar conhecimento, tecnologia e
alternativas de produção para agricultores e pecuaristas
do semiárido”, explicou o presidente do Sistema FAEB
e da CNA, João Martins da Silva Júnior, destacando que
a palma é a segurança alimentar animal do produtor do
semiárido.
Os assessores técnicos da Federação da Agricultura
do Rio Grande do Norte - FAERN, Henderson Magalhães, e da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Joaci Medeiros, fizeram uma apresentação sobre a programação do Agropec, que vai envolver 10 segmentos da agropecuária, além
de sediar o V Congresso Brasileiro de Palma e outras Cactáceas. Também serão realizadas palestras teóricas e dinâmicas,
debates, painéis, apresentação de trabalhos, entre outras atividades.
O Agropec é um evento itinerante que acontece a cada dois anos, e as duas primeiras edições foram realizadas em
Salvador. O encontro também contou com a participação da coordenadora de agronegócio do SEBRAE, Adriana Moura; do
vice-presidente do Sistema FAEB, Humberto Miranda; da Superintendente do SENAR BAHIA, Carine Magalhães, além de
diretores, coordenadores e técnicos do Sistema.
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O clima está desanuviado em Barreiras, um dos tradicionais municípios agrícolas do oeste da Bahia, o principal Estado produtor de soja do Nordeste. Mas não no sentido da
falta de nuvens, ao contrário. Com a safra encaminhada, agricultores estão mais tranquilos diante da boa frequência das
chuvas, enquanto as colheitadeiras começam a rodar pelos
campos da Bahia, um Estado menor na produção em relação
a outros do centro-sul, mas com elevado potencial de crescimento, que poderia perder ímpeto no caso de uma nova
frustração climática.
O tempo tem sido bastante favorável na região, a exemplo do que acontece em outras parte do Brasil com colheita
já mais avançada, o que deverá colaborar para elevar a produção nacional para um recorde de mais de 110 milhões de
toneladas, de acordo com especialistas da expedição técnica
Rally da Safra, organizada pela Agroconsult.
Depois de vários anos de colheitas abaixo de suas melhores médias por hectare, a região de áreas extensas e grande
escala de alta tecnologia agrícola, integrante do Matopiba
(Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), caminha para ter sua
melhor temporada da história, trazendo novo ânimo para
muitos agricultores assolados pela seca.

Produtor Rural
NÃO DEIXE O TEMPO PASSAR!

Faça já seu cadastro no CEFIR: É OBRIGATÓRIO.
O SISTEMA FAEB POSSUI UMA ASSESSORIA AMBIENTAL
PRONTA PARA TE ORIENTAR: (71) 3415-7100
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DIA DE CAMPO PROMOVE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ

PIRITIBA RECEBE PALESTRA SOBRE O PROGRAMA DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO DO SENAR EM PARCERIA COM O SEBRAE

O SENAR BAHIA, em parceira com o Sindicato dos Produtores Rurais de Itapetinga e a Prefeitura local, realizou ações
de capacitação do programa de Recuperação de Nascentes.
Foi realizado um curso técnico com duração de 40 horas, sendo divido em etapas teóricas e práticas com participação de
cerca de oitenta produtores da região sudoeste do estado.
Como atividade prática foram realizados dois dias de campo, nos quais o técnico paranaense, Pedro Diesel, instruiu os
produtores para a recuperação de uma nascente na Fazenda
Riacho da Palha, localizada no distrito de Cacilândia, no município de Itambé. Com intuito de formar agentes difusores da
tecnologia, o SENAR BAHIA disponibilizou dois coordenadores de programas para participar da ação.

O Sindicato dos Produtores Rurais da cidade de Piritiba recebeu palestra sobre o programa de Fertilização In Vitro – FIV,
realizado pelo Sebrae em parceria com o SENAR BAHIA. Os
mobilizadores dos sindicatos e produtores da região puderam
acompanhar as informações do médico veterinário, Mauro Figueiredo, e tirar dúvidas sobre os procedimentos necessários
para a implantação do programa nas propriedades.
O FIV é uma nova tecnologia que está levando embriões
geneticamente superiores aos produtores rurais baianos, e
que, aliada à Assistência Técnica, tem transformado a produção leiteira e aumentado a rentabilidade das propriedades que
fazem parte do programa.

SENAR BAHIA REALIZA TREINAMENTOS DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DESPERTAR
Durante o mês de março os municípios de Feira de Santana, Ilhéus e Jequié receberam o treinamento dos coordenadores municipais que vão atuar no programa Despertar
no ano de 2017. Secretários dos municípios e coordenadores trocaram experiências e foram apresentados ao tema,
que este ano é “Viver Bem no Campo: Educação Ambiental,
Saúde e Qualidade de Vida”, e às novas propostas e ações
do programa que deverão ser implantadas ao longo do ano.
No treinamento, os técnicos e coordenadores do SENAR BAHIA apresentaram o programa, que tem promovido a educação no meio rural voltada para a responsabilidade social. O professor Cristiano Nunes, do município de
Buerarema, falou sobre a expectativa para este ano. “Fiz
parte do programa em 2007, como professor, e tive uma grande evolução no meu planejamento pedagógico. Estou muito ansioso pelas novas propostas do programa saírem do papel, e contribuirmos para o resgate da autonomia e da autoestima do
homem do campo”.

TÉCNICOS DO PRO-SENAR RECEBEM TREINAMENTO PARA METODOLOGIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL
O SENAR BAHIA realizou treinamentos para atualização
da Metodologia da Assistência Técnica e Gerencial da instituição. Os treinamentos estão sendo realizados em seis municípios, de acordo com as regiões de coordenação da Gerência de Programas do SENAR BAHIA. Foram capacitados 84
técnicos de campo - engenheiros agrônomos, zootecnistas,
médicos veterinários e técnicos agrícolas - do programa PROSENAR .
A ação é realizada para qualificar os técnicos na instrução
dos produtores rurais sobre a adoção das recomendações
técnicas e gerenciais, além de reforçar o acompanhamento
dos custos de produção e análises econômicas e financeiras das propriedades. Nos treinamentos são trabalhados temas com
Cálculos dos Custos de Produção; Planejamento da Propriedade; Relacionamento Interpessoal; Eficiência Produtiva, dentre outros.
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ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO REALIZAM VISITA TÉCNICA EM LEM
Alunos do curso Técnico em Agronegócio, realizado
pelo SENAR no polo de ensino de Luís Eduardo Magalhães,
visitaram a sede da Sementes Oilema, localizada em Placas,
município de Barreiras. O objetivo da visita foi apresentar
para os alunos todo o processo de produção e logística da
empresa, dando uma visão prática dos ensinamentos passados em sala de aula, durante a disciplina de Gestão de
Produção e Logística, ministrada pelo engenheiro agrônomo, André Walker.
Durante a ida à sementeira, os alunos também receberam informações e puderam tirar dúvidas sobre o processo
de marketing da empresa.

EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO DE MARACUJÁ EM PROPRIEDADES ATENDIDAS PELO PRO-SENAR ATRAI A ATENÇÃO DE PRODUTORES
Os bons resultados alcançados nas propriedades de produção de maracujá que estão inseridas através do Pro-SENAR, do
SENAR BAHIA, no município de Lafaiete Coutinho, chamou a
atenção de produtores da região. Produtores de Jequié, Jitaúna
e Boa Nova, que também cultivam maracujá, participaram do
Dia de Campo promovido pelo SENAR BAHIA, para ver de perto a evolução da produção em três propriedades modelo.
A caravana com 65 produtores rurais, metade dela formada
por mulheres, foi recebida na sede do Sindicato dos Produtores
Rurais de Jequié, e participaram de palestra realizada CEPLAC,
sobre o uso do hidrogel da agricultura. Os técnicos do SENAR
também falaram sobre a atuação da instituição no campo e as
tecnologias trabalhadas no Pro-SENAR. Além de visitar as propriedades em Lafaite Coutinho, a caravana conheceu o viveiro de mudas de maracujá implementado pelo SENAR no município.
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TÉCNICOS DO PRO-SENAR LEITE DO EXTREMO SUL BAIANO RECEBEM TREINAMENTO ESPECIALIZADO
Com o objetivo de capacitar os técnicos envolvidos nos
grupos do PRO SENAR Leite, do extremo sul baiano, em assistência técnica na utilização de dados econômicos e zootécnicos, foi realizado entre os dias 13 e 17 de março, um
treinamento com consultoria especializada (Master). O engenheiro agrônomo, Walter Ribeiro, percorreu os municípios
de Jucuruçu, Itanhém, Vila Mutum, Santa Cruz de Cabrália e
Itamaraju, realizando o treinamento, que vai auxiliar os técnicos na tomada de decisões e no ajuste dos planos de trabalho nas propriedades assistidas pelo programa.
O programa está focado na melhoria de produtividade e
aumento da rentabilidade do negócio rural, promovendo a formação profissional do produtor e do trabalhador rural e difundindo tecnologias através da assistência técnica. O objetivo é fortalecer a cadeia produtiva, além de promover o desenvolvimento
econômico e social da família do campo.

SORGO FORRAGEIRO É UTILIZADO COMO ALTERNATIVA PARA ALIMENTAÇÃO DE REBANHOS LEITEIROS DA REGIÃO OESTE
A região Oeste da Bahia está enfrentando longos períodos de estiagem, situação que vem ocasionando prejuízos
na produção de grãos e nas cadeias produtivas da bovinocultura de leite e corte. Com objetivo de contribuir com
melhorias no sistema de produção, bem como elevar o nível
dos alimentos fornecidos aos rebanhos, o SENAR BAHIA,
através do Programa PRO-SENAR aplica módulos técnicos
em cursos de Formação Profissional Rural e Assistência
Técnica e Gerencial, capacitando continuadamente produtores do Oeste Baiano, na produção de alimentos e implantação de reservas estratégicas para utilização em períodos
de escassez. Como alternativa, produtores do município de
Catolândia estão sendo orientados sobre o plantio de sorgo
forrageiro para produção de silagem, tecnologia que trata
da conservação da forragem e dos grãos úmidos, recém-colhidos, processados e armazenados sob lonas plásticas e em meio
anaeróbico o que garante a manutenção da qualidade da forragem.

SENAR BAHIA E SINDICATO DE LEM FAZEM ABERTURA DO PRÓ-SENAR MANDIOCA EM ANGICAL
Para melhorar a produtividade e rentabilidade do negócio
rural, o SENAR BAHIA e o Sindicato dos Produtores Rurais de
Luís Eduardo Magalhães realizaram a abertura do Programa
Pró-SENAR Mandioca na comunidade de Oriçanga, em Angical, oeste do estado. Neste município, pequenos produtores e
trabalhadores devem ser beneficiados por meio da formação
profissional, difusão de tecnologias e assistência técnica durante dois anos.
Para fazer parte do Pró-SENAR Mandioca, os produtores tiveram que participar do Programa Negócio Certo Rural (NCR),
que aconteceu durante cinco encontros, com carga horária total
de 46 horas, das quais seis horas foram destinadas à consultoria
na sala de aula (duas horas) e na propriedade rural, de forma individual (quatro horas). Dos 30 participantes do NCR, 20 produtores foram selecionados para ingressar no Pró-SENAR.

APICULTORES DA BAHIA DOBRAM A PRODUÇÃO DEPOIS DA CHEGADA DA ATEG DO SENAR
A metodologia de ATeG do SENAR está mudando a vida de
um grupo de apicultores do município de Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Em menos de dois anos, problemas como a
baixa produção e a pouca qualidade do mel foram solucionados com a chegada do serviço na região.
O apicultor Ailton Cruz é o principal exemplo dessa mudança. Inicialmente com 25 caixas de abelhas e produtividade
média de 10 quilos em cada uma, ele dobrou a quantidade de
caixas e a produção, chegou aos atuais 20 Kg/caixa.
Além dele, outros cinco produtores – organizados em um
condomínio – também estão vendo os benefícios no dia-a-dia.
Eles são atendidos pelo técnico de campo do SENAR BAHIA,
Daniel Santos Filho, que ensina práticas de manejo, cuidados com as abelhas rainhas e gestão para o grupo.

REGIÃO DE GANDU RECEBERÁ NOVAS TURMAS DO PRO-SENAR

PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE WANDERLEY CONCLUEM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ABC CERRADO

No mês de março foram sensibilizados, na região de
Gandu, cerca de cem produtores para participação nos programas: PRO SENAR Banana (município de Teolândia), PRO
SENAR Graviola (município de Wensceslau Guimarães) e
PRO SENAR Preparatório de Cacau (município de Gandu).
A sensibilização de produtores para o Programa PRO
SENAR é um evento no qual produtores agrupados em uma
determinada cadeia produtiva, são informados sobre os
conceitos metodológicos difundidos, bem como da necessidade da implantação de técnicas de gestão e planejamento
da propriedade, através do curso do Negócio Certo Rural,
sendo avaliados também em relação ao perfil adequado
para recebimento dos módulos técnicos.

Sete turmas do programa ABC Cerrado foram concluídas no
município de Wanderley, localizado na região oeste do estado.
Fruto da parceria entre o SENAR com o Ministério da Agricultura
e a Embrapa, e recursos do Programa de Investimento em Florestas (FIP), administrados pelo Banco Mundial, o ABC Cerrado
dissemina práticas de agricultura de baixa emissão de carbono e
sensibiliza o produtor para que ele invista na sua propriedade obtendo retorno econômico e preservando o meio ambiente.
Na Bahia as ações do programa são operacionalizadas pelos
SENAR BAHIA, especificamente em municípios do Bioma Cerrado, com capacitações técnicas voltadas para recuperação de pastagens degradadas, com a abordagem dos temas: Definição da
textura do solo; Definição do Declive do Terreno; Marcação do Terraço em Nível; Auxilio na infiltração da água e Proteção do solo.
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TÉCNICOS DE CAMPO RECEBEM TREINAMENTO DA METODOLOGIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL
DO SENAR EM SENHOR DO BONFIM
O município de Senhor do Bonfim recebeu o treinamento para aperfeiçoamento dos técnicos de campo na Metodologia da Assistência Técnica e Gerencial -ATeG do SENAR.
O encontro aconteceu na sede do Sindicato dos Produtores Rurais do municipio, e contou com a participação de 12
técnicos de campo do programa Pro-Senar, que atuam nos
municípios de Piritiba, Marcionílio Souza, Itaberaba, Caém,
Rui Barbosa, Tapiramutá, Irecê, Senhor do Bonfim e Campo
Formoso.
O tema do treinamento foi Fluência Comportamental,
Metodologia e Cálculo dos Custos de Produção e os objetivos foram a qualificação dos Técnicos quanto às habilidades de convencimento na adoção das recomendações técnicas e gerenciais pelo produtor rural, assim como, o reforço no acompanhamento dos custos de produção, análise econômica e financeira
das propriedades rurais.

D E FE SA

D O

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LANÇA PRIMEIRA TURMA DO PRO-SENAR LEITE NO MUNICÍPIO
DE PÉ DE SERRA
A bovinocultura leiteira desenvolvida na Bacia do Jacuípe
é uma importante fonte de emprego e renda para a população
rural. O SENAR BAHIA, através do Programa de Desenvolvimento Regional vem desenvolvendo ações em toda a região,
com objetivo de promover incrementos sócio econômicos, e,
no mês de março, escolheu no município de Pé de Serra, vinte produtores com perfis adequados para compor a primeira
turma do Pro-Senar Leite. A ação visou o aprimoramento e
profissionalização das atividades dos produtores da região.
O primeiro módulo técnico do programa no município, é
realizado através da parceria com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Riachão do Jacuípe, e vai trabalhar o Planejamento e a Gestão da propriedade rural, seguindo um plano de trabalho,
no qual as ferramentas servirão como base para implantação de tecnologias e melhoria da convivência com as adversidades
climáticas, garantindo a elevação dos índices técnicos e econômicos das unidades produtivas. O Programa será desenvolvido em
24 cursos de formação profissional rural (FPR), e tem a duração de dois anos.
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PROD UTOR

FAEB DISCUTE PROJETOS DE LEI QUE
PODEM PREJUDICAR AGROPECUÁRIA

COM LICENÇA VOU À LUTA: SENAR BAHIA INICIA TURMA EM FEIRA DE SANTANA
O SENAR BAHIA iniciou no Centro de Capacitação Rural
de Feira de Santana, uma turma piloto do “Com Licença Vou à
Luta”. A ação tem como objetivo avaliar e validar o novo material que será utilizado no programa em todo o país. Neste momento, apenas a Bahia e Santa Catarina estão com turmas em
formação. A ideia é validar o conteúdo em dois locais distintos:
nordeste e sul do Brasil.
Com noções de gestão e com conteúdos específicos de desenvolvimento humano, o programa tem como objetivo incentivar as mulheres a focar na melhoria da administração da propriedade, destacando a participação feminina no campo, como
um fator decisivo para o sucesso da empresa rural.
A turma conta com 15 produtoras rurais. No mês de março
elas participaram dos Módulos Empreendedorismo e Planejamento. E nos 04, 11 e 18 de abril serão trabalhados os módulos Custos de Produção; Legislação e Negociação e Desenvolvimento
Pessoal.

SI STE M A

O

s Projetos de Lei sobre o uso e
comercialização de defensivos
agrícolas, que estão tramitando na Comissão Constitucional de Justiça da Assembleia
Legislativa foram pauta de discussão,
em reunião realizada na sede da FAEB,
em Salvador. O vice-presidente da Federação, Humberto Miranda, se reuniu
com deputados estaduais; o secretário
da Agricultura, Vitor Bonfim; o presidente da ADAB, Marco Vargas; o presidente do Sindicato dos Produtores
Rurais de Barreiras, Moisés Schmidt,
além de representantes de Federações e instituições ligadas ao assunto,
para debater os impactos negativos
para a agropecuária da Bahia, caso os
Projetos sejam aprovados.
Os Projetos de Lei 21.273/2015,
21.314/2015, 21.317/2015 e 21.882/2016
proíbem a utilização e comercialização de defensivos com diversos componentes ativos; a pulverização de
defensivos realizada por meio de aeronave, e a indicação sobre uso de agrotóxicos na rotulagem dos alimentos.
O engenheiro agrônomo Luis Carlos Ribeiro, representante do Sistema
de Registro Nacional, destacou alguns
pontos do parecer técnico da institui-

ção que atestam equívocos nos Projetos. “Muitos dos ingredientes ativos
listados no Projeto de Lei 21.273, por
exemplo, nem estão mais no mercado,
e outros estão em reavaliação. Esses
componentes são reavaliados constantemente pelos órgãos competentes. A legislação do Brasil, quanto à
fabricação e utilização de defensivos,
é uma das mais rigorosas do mundo”,
pontuou Ribeiro.
Para Humberto Miranda “a proibição da utilização desses produtos,
sem nenhum amparo legal ou técnico, certamente vai gerar uma série de
prejuízos econômicos ao setor, seja
no aumento dos custos de produção
– que vai interferir na produtividade
das culturas e, consequentemente,
no aumento dos preços dos produtos
que chegam à mesa do consumidor
-, na geração de emprego e renda, e
até mesmo na fixação do homem no
campo, que terá dificuldade de viabilizar sua atividade agropecuária no
estado”.
Segundo Miranda, o ideal é que
aconteça a intensificação da fiscalização e o esclarecimento dos produtores rurais, quanto ao uso correto dos
produtos. “A FAEB e o SENAR BAHIA
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já fazem sua parte neste sentido, promovendo capacitações que ensinam o
produtor como aplicar os defensivos,
sem que causem danos à saúde dos
produtores, trabalhadores rurais, consumidores e assim como ao meio ambiente”.
Ele pontuou ainda que “somos a
caixa de ressonância das demandas
dos produtores rurais baianos, representamos a classe e temos que estar
afinados com o legislativo e o poder
público sempre a favor da agropecuária baiana”.
O secretário da Agricultura, Vitor
Bonfim, disse durante a reunião que é
fundamental que os deputados façam
um monitoramento constante da tramitação desses projetos e entendam,
tecnicamente, quais são os impactos
da Lei. “Temos que ampliar essa discussão para outras regiões, notadamente neste momento de crise, para
que as demandas possam caminhar”,
afirmou Bonfim.
Depois de quase três horas de reunião, ficou acordado que os pareceres técnicos elaborados pelas entidades envolvidas – todos comprovando
equívoco nos Projetos de Lei – serão
levados aos demais deputados em audiência na Assembleia Legislativa.
Participaram da reunião os deputados estaduais Antônio Henrique Júnior (PP), Eduardo Salles (PP), Luiz
Augusto (PP) e Pablo Barrozo (DEM);
o vice-presidente Financeiro da FAEB,
Edson Moniz; o assessor jurídico da
FAEB, Carlos Bahia; a assessora jurídica da FAEB Raisa Catarina Fernandes Lopes; José Mendes Filho; além de
representantes da SINDAG, Syngenta,
Fecomércio Bahia, FIEB, SINDIVEG,
SEAGRI e ADAB.
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SALA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO:
CANAL DO PRODUTOR RURAL TV
DIRIJA-SE AO SEU SINDICATO E TENHA ACESSO A:
VÍDEOS TÉCNICOS
CANAL DO PRODUTOR TV
COTAÇÕES AGROPECUÁRIAS

SEMINÁRIOS
TREINAMENTOS
CAPACITAÇÃO

PALESTRAS

www.faeb.org
www.senarbahia.org.br

faeb@faeb.org.br

SINDICATOS COM SALA DE CAPACITAÇÃO:
IbicuÍ - Ilhéus - Ipirá - Itamaraju - Jequié - Juazeiro
Medeiros Neto - Miguel Calmon - Nazaré - Nova Canaã
Santo Amaro - Eunápolis - Baixa Grande - Camacan
Itabela - Gandu - Itaju do Colônia - Itambé - Seabra
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NOVAS SALAS JÁ ESTÃO SENDO IMPLANTADAS. AGUARDE!
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