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A edição deste mês de agosto é marcada por duas
grandes conquistas para o setor Agro. A força da
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
e da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia
(FAEB) foi decisiva para garantir que produtores rurais
do nordeste do país atingidos pela seca pudessem
renegociar suas dívidas, e também que o governo federal
oficializasse, por meio de medida provisória, mudanças
no FUNRURAL.
A força do Agro está representada também na
segunda edição do artigo “A Bahia que dá Certo”, do
presidente da CNA e do Sistema FAEB, João Martins
da Silva Júnior, publicado no Jornal Correio. O artigo
mostra as potencialidades da agropecuária nos quatro
cantos da Bahia.
Destacamos também o sucesso da ação “Uma janela
para o futuro do Brasil”, realizada em Salvador, que fez
parte das comemorações dos 25 anos do SENAR Brasil.
O público da capital baiana teve a oportunidade de
conhecer a vida no meio rural, através da tecnologia de
realidade aumentada em pleno shopping center.
Trazemos mais uma história de vida que está sendo
transformada pelos programas do SENAR BAHIA. No
nosso caso de sucesso deste mês contamos a história do
produtor rural e enfermeiro Weskley dos Santos Prado.
Ele participou do Pro-Senar Leite, no município de Ibicuí,
e a partir daí a realidade na sua fazenda começou a
mudar. Os pastos ficaram verdinhos, o rebanho aumentou
de tamanho e produtividade também. Sua fazenda que
estava prestes a fechar as porteiras, agora é modelo na
região.
Destacamos também o início dos mutirões dos
programas Saúde do Homem e da Mulher em 2017. Os
programas levaram ações de promoção social para a
região sudoeste da Bahia. São milhares de pessoas do
meio rural sendo assistidas com consultas médicas,
exames, aferição de pressão e glicemia, entre outros
serviços, de forma completamente gratuita.
Vamos dar um giro no campo e ficar informado
sobre as novidades do setor agropecuário do
Brasil e as ações do Sistema FAEB pela Bahia,
que levam formação profissional, conhecimento e
promovem a difusão de tecnologia no meio rural.
Boa Leitura!

Assessoria de Comunicação e de Eventos
Sistema FAEB/SENAR
Vanderson Nascimento
Marilda Negreiros Nascimento
Viviane Cruz
Ricardo Passos
Iêdo Sousa
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JOÃO MARTINS DA SILVA JUNIOR

Presidente da Confederação da agricultura e
Pecuária do Brasil (CNa) e do Sistema FaeB

existe uma Bahia que, a cada ano, amplia a produção, melhora os processos
tecnológicos, exporta mais, movimenta a economia, gerando emprego
e renda para os baianos. destacamos, em nosso último artigo, as
potencialidades das regiões oeste, Sul e Sudoeste do estado.
Mas outras regiões do nosso território, como a Chapada
diamantina, o Vale do São Francisco e o semiárido, também
são exemplos de uma Bahia que dá certo.
a Bahia é o quarto maior produtor de café do Brasil
e a Chapada diamantina se destaca na produção de
grãos selecionados. Produz um dos melhores cafés,
em qualidade, do Brasil, já reconhecido e premiado em
concursos internacionais. a produção agrícola, na Chapada diamantina, tem importante
especialização também na horticultura, produzindo em escala industrial, com alta
tecnologia e mecanização.
a região de ibicoara e Mucugê produziu, em 2015, mais de 99,9% da batata cultivada
no estado e 40,8% do tomate, destacando-se ainda na pecuária bovina e na produção
de flores.
Com condições de clima e solo peculiares e diferenciados, a Chapada tem vocação,
também, para a fruticultura, destacando-se os cultivos de manga, morango e uvas, que são
destinadas à produção de vinhos e espumantes, alguns premiados internacionalmente.
aliás, a fruticultura é uma das atividades que mais geram emprego e renda, em várias
regiões da Bahia, especialmente nos perímetros irrigados do semiárido. o estado lidera
a produção nacional de banana (15,6%), mamão (50%), coco (38,2%), cacau (56,1%),
manga (28,6%) e maracujá (43%). ocupa o segundo lugar em citros, como laranja, limão
e tangerina.
a região do Vale do São Francisco já ostenta o título de maior polo frutífero nacional,
com potencial para transformar-se na Flórida brasileira. expressiva produção de uvas
de mesa, pera, maçã e coco marca toda a região. Grande produtor de manga, o Vale do
São Francisco transformou-se no maior exportador dessa fruta do Brasil.
a Bahia exportou US$ 83 milhões, em 2016, o que representa 46,1% do total
exportado pelo país. também possui variedades de uvas, com qualidade comprovada,
para a produção de vinhos, o que faz da região o segundo polo vinícola do Brasil, com
grande potencial para expansão.
a caprinocultura se destaca na região do semiárido, com um rebanho de 2,7 milhões
de cabeças, o equivalente a 29,6% do total da região Nordeste e 27,4% do efetivo
nacional. É o maior rebanho de caprinos do Brasil.
tal pujança nos permite reiterar que a Bahia que dá certo está no campo, produzindo,
plantando e colhendo. e a nossa agropecuária busca, cada vez mais, a melhoria da
produtividade e a internacionalização da produção, para continuar gerando empregos
e renda aos baianos.
*artigo originalmente publicado no jornal Correio - líder de
circulação no nordeste do Brasil.

W W W. S i St e M a Fa e B .o r G . B r

3

aG r o Pe C UÁ ria

N aC io N a l

Resolução autoRiza que bancos Renego.c
RuRais atingidos pela seca

o

Banco Central do Brasil (Bacen), em 25 de julho de
2017, publicou a resolução nº 4.591 autorizando às
instituições financeiras a renegociarem as operações
de crédito rural de custeio e de investimento
contratadas por produtores rurais ou por suas
cooperativas de produção agropecuária, que tiveram
prejuízos em decorrência de seca ou estiagem em municípios
da área de atuação da Superintendência de desenvolvimento
do Nordeste (Sudene). a resolução é válida para os
municípios tiveram decretação de situação de emergência
ou estado de calamidade pública, com reconhecimento pelo
Ministério da integração Nacional (MiN).
a resolução contempla as operações de crédito rural
contratadas de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2016,
inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho
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Monetário Nacional (CMN), atendendo à reivindicação do
setor agropecuário, tendo a Confederação da agricultura
e Pecuária do Brasil (CNa), Federações de agricultura e
Pecuária de vários estados juntamente com a Bancada do
Nordeste da Câmara dos deputados participação ativa na
construção dessa solução.
Havia uma grande expectativa da classe produtora rural
por essa publicação, tendo em vista os enormes prejuízos
sociais e econômicos enfrentados durante o período crítico
da seca, que foi justamente de 2012 a 2016, o que certamente
comprometeu o pagamento de compromissos assumidos
nas instituições financeiras.
importante destacar que devem ser observadas as
seguintes condições para os mutuários contemplados pela
resolução:
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o.ciem dívidas de produtores

As operações de crédito rural, beneficiadas pela
Resolução 4.591/2017, devem ter sido lastreadas com
recursos controlados de que trata o Manual de Crédito Rural
(MCR 6-1-2), o que inclui:
a) os dos fundos constitucionais de financiamento
regional, entre eles o Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste (FNE);
b) os obrigatórios, de que trata o MCR 6-2;
c) os das Operações Oficiais de Crédito sob supervisão
do Ministério da Fazenda;
d) os de qualquer fonte destinados ao crédito rural na
forma da regulação aplicável, quando sujeitos à subvenção da
União, sob a forma de equalização de encargos financeiros,
inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
e) os da poupança rural, quando aplicados segundo as
condições definidas para os recursos obrigatórios, de que
trata o MCR 6-2;
f) os do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
(Funcafé).
Outros pontos da Resolução 4.591/2017:
a) Não serão renegociadas as operações de crédito rural
contratadas no âmbito do Programa de Sustentação de
Investimento (PSI);
b) Não serão renegociadas as operações cujo
empreendimento
financiado
tenha
sido
conduzido
sem a aplicação de tecnologia recomendada, incluindo
inobservância ao Zoneamento Agrícola de Risco Climático
(Zarc) e o calendário agrícola para plantio da lavoura;
c) Não serão renegociadas as operações que tenham
praticado desvio de recursos ou que tenham sido
caracterizados como depositários infiéis, salvo nas hipóteses
em que o mutuário tenha regularizado sua situação.
d) Ao renegociarem suas dívidas, os mutuários
beneficiados ficam impedidos de contratar novo
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financiamento de investimento com recursos do crédito
rural, em todo o Sistema Nacional de Cré- dito Rural (SNCR),
até que amortize integralmente, no mínimo, as duas parcelas
subsequentes à formalização da renegociação (exceção:
projetos de investimento para irrigação, no caso de novo
financiamento).
Importante destacar que a atuação conjunta da CNA
com a Bancada do Nordeste tinha como objetivo estender
a possibilidade de renegociação de dívidas a toda área de
abrangência da Sudene, independente da existência de
Decreto de Emergência, o entendimento é que os prejuízos
sociais e econômicos na área rural e a possibilidade de
renegociação de dívidas não podem depender da vontade
política de determinado prefeito, pois compete a ele requerer
o estado de calamidade pública.
Limitar a renegociação às operações contratadas a partir
de 01/01/2012 também é outro ponto que fere o princípio
da isonomia, pois a estiagem que assolou toda a região da
Sudene ao longo dos últimos 5 anos prejudicou também
aquelas operações contratadas até 31/12/2011, com recursos
privados e com valores acima de R$ 200 mil reais, excluídas
das medidas contidas na Lei 13.340/2016 e por isso merecem
a possibilidade de serem renegociadas.
A proibição de contratação de operação de investimento
vem, por fim, promover a estagnação da produção na região,
que ao contrário do que propõem a referida Resolução,
necessitará sim de novos investimentos para recuperar a
capacidade produtiva, lembrando que caberá à instituição
financeira conceder crédito dentro da boa prática bancária.
Sempre foi observado ao longo dos anos, entretanto, as
adversidades climáticas é que foram responsáveis pelos
prejuízos e pela necessária prorrogação, sendo infundada a
adoção de tal restrição.
Continuaremos trabalhando por todos os produtores do
Nordeste.
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senaR leva o campo paRa a cidade em s
Ação de realidade virtual marca as comemorações dos 25 anos da instituição

a

dultos e crianças se renderam ao cenário
encantador montado pelo SeNar no
Salvador Shopping. a ação que aconteceu
entre os dias 19 e 25 de julho, na praça
central do shopping (piso l1), promoveu a
interação do público com plantações de milho,
soja, eucalipto, animais como vacas, porcos e
cavalos, tudo isso visto virtualmente, através
da tecnologia de realidade aumentada.
João Pedro lessa Soares, de apenas
quatro anos, ficou encantado. Segundo
sua mãe, luiza lessa, ele nunca teve
contato com animais no meio rural. “Muito
interessante a ação. Uma oportunidade
única, principalmente para as
crianças”, afirmou luiza.
a ação foi parte
da campanha “Uma
janela para o futuro
do Brasil” e marcou
as comemorações
dos
25
anos
do Serviço de
a p re n d i z a g e m
rural - SeNar
Brasil. durante
os sete dias,
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atraiu um público diversificado, de todas as idades, e
conseguiu demonstrar a essência do meio rural para
as pessoas que vivem em Salvador.

a
tecnologia
de
realidade
aumentada
proporcionou a interatividade do público com
imagens virtuais. o mundo real e o virtual se
misturaram na projeção de figuras em um cenário
filmado, o que visto de forma simultânea, em um telão
separado, passava a incrível sensação de acontecer
naquele momento.
o produtor rural eraldo Campos é do município
de Paulo afonso, mas vive em Salvador há mais de 30
anos. ele também não resistiu e participou da ação.
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Superintendente do SENAR BAHIA, Carine Magalhães, na exposição.

“É muito importante mostrar para as pessoas da cidade o
valor que o campo tem e o SeNar encontrou uma forma
muito interessante de fazer isso”, ressaltou o produtor.
a ação demonstrou o potencial do segmento que mais
contribui para o crescimento da economia do Brasil e da
Bahia: a agropecuária. além disso, também evidenciou o
trabalho que o SeNar desenvolve no meio rural, levando
formação profissional, ações de promoção social e assistência
técnica para o campo, de forma completamente gratuita. Só
em 2016 foram mais de 3,4 milhões de brasileiros atendidos.
“essa é uma grande oportunidade que o SeNar tem
de mostrar o seu trabalho, que vem transformando a vida
de milhares de pessoas no meio rural. a ação também traz
como tema o futuro do Brasil, num momento bastante
oportuno, já que estamos falando da agropecuária, um
segmento que seguiu crescendo apesar da crise. também é
importante mostrar para as pessoas que a cidade e o campo
estão interligados. É o campo que abastece a cidade com

sua produção e ainda ajuda o Brasil a crescer”, finalizou a
superintendente do SeNar BaHia, Carine Magalhães, que
esteve presente no primeiro dia do evento.

#DESTAQUENAMÍDIA
a ação ganhou destaque nos principais veículos de
comunicação da Bahia. Foi notícia no Jornal da Manhã
e no Bahia Meio dia da tV Bahia/GloBo, telejornal de
maior audiência no horário; na agenda cultural Caderno
2 do Jornal a tarde; além dos principais sites e blogs de
Salvador e interior do estado.
Vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda, em entrevista para a TV BAHIA/GLOBO.

Ação foi destaque na
TV BAHIA/GLOBO
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C U RTA S
Presidente da CNA e do Sistema FAEB é homenageado na
Paraíba
O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA) e do Sistema FAEB, João Martins, foi homenageado na Paraíba, durante a 29ª Reunião da Diretoria
Executiva da instituição. Martins recebeu uma placa em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em defesa do setor
agropecuário paraibano e também do Brasil.
Na ocasião também foi entregue um troféu, que trazia a
frase “Você faz parte dessa história”, uma menção ao centenário da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba
(FAEPA), comemorado em julho. Dois vice-presidentes fizeram a entrega das homenagens.
Também em função dos seus cem anos, a FAEPA foi a
Federação anfitriã da reunião da Diretoria da CNA. O en-

Bahia terá mais recenseadores para Censo Agropecuário
Estado mais rural do país, a Bahia é considerado o maior

contro também reuniu representantes de Federações do
Nordeste, que discutiram os desafios da região.

Exportações do agronegócio baiano atingem superávit
de US$ 282 milhões no mês de junho

desafio para o Censo Agropecuário 2017, cujo projeto foi
apresentado pela unidade estadual do IBGE na Bahia (IBGEBA), a representantes do governo estadual, das prefeituras
baianas e de entidades do setor.
De acordo com o IBGE-BA, o estado tem o maior
número de setores rurais (12.117, 11,2% do total nacional) e o
maior número de estabelecimentos agropecuários a serem
recenseados: pouco mais de 750 mil (15% do total do Brasil).
Por este motivo, tem o maior número de recenseadores
entre os estados, cerca de 2.400 ou 13% de todos os que
trabalharão no Censo Agro, em sua 10ª edição.
A Bahia tem o maior número absoluto de pequenos

As exportações baianas em junho totalizaram o valor de

estabelecimentos com menos de 10 hectares (ha): 436.396

US$ 629,7 milhões, sendo US$ 334,7 milhões, o equivalente

(57,3% no estado). Os estabelecimentos até 100 ha são cerca

a 46,8%, provenientes do agronegócio. Quanto ao volume

de 700 mil ou 92% do total. Os grandes estabelecimentos

exportado pelo setor, esse peso foi de 755,8 mil toneladas.

representam 37.805 unidades ou 5% do total. A presença

O mês de junho ainda apresentou superávit na balança

dos estabelecimentos de maior porte (mil ha ou mais) são
3.444 (0,5%) na Bahia.

comercial de US$ 60,7 milhões. No agronegócio, esse
superávit foi de US$ 282 milhões. Esses números só reforçam
a grande importância do agronegócio para a economia
baiana.
A China é o principal parceiro comercial das exportações
do agronegócio da Bahia. No acumulado de janeiro a
junho a Bahia exportou US$ 859,6 milhões para esse país,
representando 52,6% do valor total exportado pelo estado
no agronegócio. Isso deixa claro a grande importância da
China como parceiro comercial da Bahia. Destacam-se como
principais segmentos exportadores para a China o “Complexo
Soja” e o “Produtos Florestais”. O segundo destino mais
importante foi a Alemanha, com US$ 111,2 milhões e 6,8%
de participação. Os Países Baixos vêm em terceiro com US$
87,4 milhões e 5,3% do total, seguido dos Estados Unidos
com US$ 85 milhões e 5,2% na participação.
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CNA e Embrapa assinam acordo para desenvolver
forrageiras adaptadas à seca do semiárido brasileiro
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Bahia estende vazio sanitário da SOJA

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
assinaram o acordo de cooperação técnica para a execução do
projeto “Forrageiras para o Semiárido – Pecuária Sustentável”.
A assinatura aconteceu durante o PECNORDESTE, realizado
em Fortaleza no mês de julho. A iniciativa busca pesquisar e
desenvolver espécies de forrageiras, leguminosas e palmas, e
outras variedades adaptadas à seca do semiárido brasileiro,
para garantir a alimentação dos rebanhos e a competitividade

da pecuária regional.
Para o presidente da CNA e do Sistema FAEB, João
Martins, a partir deste projeto, o sistema de representação dos
produtores brasileiros, liderado pela CNA, em parceria com
a Embrapa, dá um importante passo em busca de soluções
para minimizar os efeitos da estiagem no semiárido.
O programa terá 12 Unidades de Referência Tecnológica
(URTs) em 12 municípios do Nordeste e norte de Minas Gerais:
na Bahia foram escolhidos os municípios de Baixa Grande e
Ipirá. Nestas unidades serão testadas as espécies forrageiras
para identificar o nível de produção nos estados que
compõem o semiárido e selecionar as variedades com maior
adaptação. Em maio, a CNA e Embrapa fizeram a capacitação
dos técnicos que atuarão nas URTs.

A Bahia adotará um período mais longo de vazio
sanitário para a produção de soja em 2017/18. Ele
será de cem dias, de 1 de julho a 8 de outubro, e não
mais de 60 dias (15 de agosto a 15 de outubro). A
portaria com as novas datas deve ser publicada pela
Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia
(Adab).
Em nota, a Associação de Agricultores e
Irrigantes da Bahia (Aiba) informou que o setor
produtivo acordou em reunião que a data final de
plantio da cultura será 15 de janeiro e a colheita
precisa ser finalizada até 30 de maio. Conforme a
Aiba, o objetivo é fortalecer o sistema de produção
agrícola da soja na Bahia.
Durante o período de vazio sanitário nenhuma
planta viva de soja pode estar no campo. A medida
visa a prevenir a infestação da ferrugem da soja.

VOCÊ SABIA QUE EXISTEM TÉCNICOS
HABILITADOS PARA REALIZAR O CEFIR?
ACESSE O LINK E CONFIRA A LISTA*:
WWW.SISTEMAFAEB.ORG.BR/GALERIAS/CEFIR-2017/
*Os serviços deverão ser contratados diretamente com o profissional de escolha do
produtor. A FAEB não participa do processo de contratação e nem assume qualquer
responsabilidade pelos serviços a serem prestados.
w w w . s i s t e m a f a e b . OR G . b r
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“Se não fosse o SENAR eu já tinha desistido de produzir na
fazenda”.
É assim que o produtor rural Weskley dos Santos Prado, 37 anos, começa a
falar sobre sua experiência de capacitação no Pro-Senar Leite. O ﬁnal dessa
história poderia ter sido triste, mas o SENAR BAHIA ajudou a traçar novos rumos!
Enfermeiro de formação e produtor rural por vocação, Weskley dos Santos
Prado é natural de Vitória da Conquista, mas vive em Ibicuí com a esposa e a ﬁlha
de um ano e oito meses. Dos 26 aos 31 anos cursou faculdade de enfermagem
em Itabuna e passou a se dividir entre sua proﬁssão e a lida na fazenda da família.
Seu pai, Jeremias Lemos do Prado, bancário aposentado de 57 anos, adquiriu a
propriedade Maria Lina há seis anos e Weskley passou a administrar a produção.

A Fazenda e os primeiros passos
A fazenda possui 39,5 hectares, sendo atualmente 29,5h destinados para a criação de gado. O produtor conta
que o foco era a criação de gado de corte, porque a produção de leite era muito baixa, em média 45 litros/dia. Eles
não sabiam como tornar a fazenda mais produtiva. Ouviram os conselhos de alguns vizinhos, mas nada dava certo.
Além da falta de conhecimento, a seca era outro obstáculo.

Mais conhecimento
Até que um dia Weskley foi dar aquela famosa olhada na cerca do vizinho e logo percebeu que algumas
propriedades se mantinham verdinhas e com alta produção, mesmo em períodos de poucas chuvas. Soube
então que os proprietários tinham sido capacitados pelo SENAR. “Fui logo procurar o Sindicato dos
Produtores Rurais da região para me inscrever no Pro-Senar Leite”. Durante o tempo que estava sendo
capacitado pelo programa, começou a perceber melhora na produção. Ao ﬁm do Pro-Senar, a produção média
de leite subiu para 200 litros/dia. “Tem dias que chega a atingir 285 litros”.

Mais inovação
Atualmente a fazenda possui 30 animais adultos (21 vacas em lactação), 24 bezerros e bezerras e 12
animais jovens. A propriedade se tornou um negócio lucrativo para a família e o planejamento agora é
expandir.
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vaqueiro. Olhava o gado nos ﬁnais de semana, mas após um roubo
tivemos que contratar uma pessoa para tomar conta na fazenda. Com mais
segurança, adquirimos 25 novilhas prenhes, mas começamos na produção de leite sem
conhecimento algum. Ouvia os conselhos dos produtores vizinhos, sem nenhuma organização e
planejamento, o que nos levou a cometer muitos erros durante dois anos. Quando participei do
Pro-Senar, percebi que medidas simples como anotações, organização e higiene são fundamentais na
atividade leiteira. Deﬁnimos objetivos e metas dentro dos padrões do curso, com o apoio do técnico de
campo e dos instrutores do SENAR BAHIA. O que produzíamos antes, mal dava para pagar o vaqueiro.
Atualmente, já contratamos outro funcionário, estamos investindo em pastagens, divisão em piquetes
de toda a área reservada à criação do gado de leite, reservas estratégicas, preservação do meio
ambien
ambiente
e melhoramento genético através de IATF (Inseminação Artiﬁcial em Tempo Fixo) e
transferência de embriões. Meu pai, que era muito pessimista em relação ao leite, hoje percebe que o
problema estava em nossa falta de conhecimento técnico e de gestão. Depois que começamos a
trabalhar com o pastejo rotacionado, por exemplo, até em períodos de seca estava tudo verdinho e a
produção de leite aumentando bastante. Antes a gente olhava a cerca dos vizinhos. Hoje, eles que nos
procuram em busca da fórmula, que nem existe. Nosso sucesso foi graças ao Pro-Senar e isso não
escondemos de ninguém.”
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medida pRovisóRia nº 793 pRogRama de
RegulaRização tRibutÁRia RuRal (pRR)
1. Redução da Alíquota
a Medida Provisória nº 793 de 31 de Julho de 2017,
publicada pelo Governo Federal, é uma importante
conquista para os produtores rurais. a redução da alíquota
da contribuição previdenciária incidente sobre a receita
bruta, que atualmente é de 2% (dois inteiros) passa para
1,2% (um inteiro e dois décimos por cento). Uma redução de
40% na alíquota efetiva, incidente sobre a comercialização
da produção agropecuária, que entra em vigor a partir de 1º
de janeiro de 2018.

2. Quitação de débitos
a MP se refere à quitação de débitos das contribuições
previdenciárias de que trata a lei nº 8.212 de 1991, art.
25, devidas pelos produtores rurais pessoas físicas e
adquirentes da produção rural, vencidos até 30 de abril
de 2017, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida
ativa da União, inclusive quando já tenham sido parcelados.
trata-se de forma de quitação ou parcelamento para fins de
regularização de débitos junto à União.

3. Quais débitos podem ser incluídos?
Poderão ser objeto do Programa de regularização
tributária rural (Prr) os débitos inscritos ou não,
constituídos ou não, de natureza previdenciária (chamado
de FUNrUral), vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive
quando objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou
ativos, ou em discussão judicial, mesmo que em fase de
execução fiscal já ajuizada, devidos a título de contribuição
previdenciário incidente sobre a comercialização da
produção agropecuária, que trata a lei nº 8.212 de 1991, em
seu art. 25.

4. Qual a forma de liquidação?
o Programa de regularização tributária rural (Prr)
poderá ser liquidado da seguinte forma pelo produtor rural
pessoa física:
i. Pagamento de, no mínimo, 4% do valor da dívida
consolidada, sem o desconto de juros e multa, em até quatro
parcelas iguais e sucessivas, vencíveis entre setembro e
dezembro do corrente ano;
a. o pagamento do restante da dívida consolidada,
por meio de parcelamento em até 176 prestações mensais e
sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, equivalentes
a 0,8% da média mensal da receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural do ano imediatamente
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anterior ao do vencimento da parcela, com as seguintes
reduções:
b. 20% das multas de mora e de ofício e dos encargos
legais, incluídos os honorários advocatícios;
c. 100% dos juros de mora.
ii. os valores das parcelas previstos no item acima, não
serão inferiores a r$100.
iii. encerrado o prazo do parcelamento, eventual resíduo
da dívida não quitada na forma prevista no inciso ii do caput
poderá ser pago à vista, acrescido à última prestação, ou ser
parcelado em até 60 prestações, sem reduções, na forma
prevista na lei nº 10.522, de 2002, hipótese em que não se
aplicará o disposto no § 2º do art. 14-a da referida lei.
iV. Na hipótese de suspensão das atividades relativas à
produção rural ou de não auferimento de receita bruta por
período superior a um ano, o valor da prestação mensal de
que trata o inciso ii do caput será equivalente ao saldo da
dívida consolidada com as reduções ali previstas, dividido
pela quantidade de meses que faltarem para complementar
cento e setenta e seis meses.
o adquirente da produção rural com dívida total, sem
reduções, igual ou inferior a r$ 15 milhões, aplicará as
mesmas regras previstas para os produtores rurais pessoas
físicas, com exceção ao valor mínimo previsto da parcela,
passando para r$ 1 mil.
Para o adquirente da produção rural, com dívida total,
sem redução, superior a r$ 15 milhões que aderirem ao Prr,
poderá ser liquidado da seguinte forma:
i. Pagamento de, no mínimo, 4% do valor da dívida
consolidada, sem o desconto de juros e multa, em até quatro
parcelas iguais e sucessivas, vencíveis entre setembro e
dezembro de 2017;
ii. Pagamento do restante da dívida consolidada, por
meio de parcelamento em até 176 prestações mensais e
sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com as
seguintes reduções:
a) 20% das multas de mora e de ofício e dos encargos
legais, incluídos os honorários advocatícios;
b) 100% dos juros de mora.
iii.
os valores das parcelas não serão inferiores a r$ 1
mil.

5. Prazo
o prazo para adesão ao Prr se encerra em 29 de
setembro de 2017, em razão da perda de eficácia da Medida
Provisória 793/2017.
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6. Como proceder
a adesão ao programa deverá ser feita por meio de
requerimento junto à receita Federal do Brasil (rFB) ou
à Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional, e abrangerá
os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de
contribuinte ou de sub-rogado.
Sua adesão implicará na confissão irrevogável e
irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na
condição de contribuinte ou sub-rogado e por ele indicados
para compor o Prr. a dívida será consolidada na data do
requerimento de adesão ao Prr, enquanto a dívida não for
consolidada, caberá ao sujeito passivo calcular e recolher os
valores devidos.

7. Necessidade de garantia
Não dependerá de apresentação de garantia, se o valor
consolidado for inferior a r$ 15 milhões. Nos casos em que
o valor consolidado for igual ou superior a r$ 15 milhões
de reais, dependerá da apresentação de carta fiança ou
seguro garantia judicial, observados os requisitos que serão
definidos em ato do Procurador Geral da Fazenda Nacional.

8. Protocolo junto a Receita Federal do Brasil
contribuinte deverá comparecer ao atendimento
integrado da rFB, dentro do prazo de adesão da modalidade
de parcelamento, nas seguintes situações:
i. apresentação dos débitos indicados pelo sujeito
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passivo, na condição de contribuinte ou sub-rogado;
ii. apresentação da garantia, nos casos de parcelamento
de débitos cujo valor consolidado seja igual ou superior a
r$ 15 milhões.
iii. Comprovação da desistência e da renúncia das ações
judiciais, mediante a apresentação da 2ª (segunda) via da
correspondente petição ou de certidão do Cartório que
ateste a situação das respectivas ações.
iV. Nos casos de débitos em discussão judicial em
que não há a intenção de inclui-lo no parcelamento, deve
apresentar requerimento de revisão da consolidação,
solicitando a exclusão do débito do parcelamento, mediante
apresentação de certidão narrativa do processo judicial que
comprove a existência e manutenção de discussão judicial
relativamente ao débito que não deseja incluir no Prt.

9. Hipóteses de exclusão do PRT
o sujeito passivo será excluído do Prt nas seguintes
hipóteses:
i. a falta de pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas
ou 6 (seis) alternadas;
ii. a falta de pagamento da última parcela, se todas as
demais estiverem pagas;
iii. o descumprimento das obrigações com o Fundo de
Garantia do tempo de Serviço - FGtS.

1 3

sudoeste baiano Recebe mutiRão da saÚde

o

s mutirões dos programas Saúde do Homem e da
Mulher de 2017 tiveram início no mês de julho. itororó,
itambé e Poções foram os primeiros municípios
a receber o evento. através dos programas, o
SeNar BaHia leva saúde, cidadania e educação
para diversos municípios da Bahia. a ação é realizada em
parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia - SBU e os
Sindicatos dos Produtores rurais e as prefeituras, através
das secretarias de saúde, ação social, educação e agricultura
dos municípios.
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durante todo o dia homens e mulheres tiveram acesso
a serviços como aferição de pressão e glicemia, testes
rápidos, consultas com médicos clínicos, exames de PSa
e Papanicolau, palestras, salão de beleza, cadastro único,
cartão do SUS, dentre outros. o evento ainda contou com
um espaço da criança, onde foram exibidos os trabalhos
realizados pelo programa despertar. o despertar também
é um programa do SeNar BaHia, que envolve crianças de
escolas municipais e estaduais do meio rural.
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faeb pRopõe negociação de taRifa
especial de eneRgia elÉtRica paRa
iRRigação À coelba

a

Federação da agricultura e Pecuária da Bahia
(FaeB) emitiu ofício ao presidente da Companhia de
eletricidade do estado da Bahia (CoelBa), Fernando
arronte Villegas, solicitando a ampliação do horário
reservado à irrigação para finais de semana e feriados
nacionais. atualmente o período diário que os irrigantes têm
desconto na tarifa de energia é o tempo de oito horas e
30 minutos, no período noturno. de acordo com a lei nº
10.438/2002, que normatiza os descontos especiais para a
irrigação, esse horário poderá ser estendido, caso acordado
entre as partes.
o pedido levou em consideração a diminuição da

demanda de energia que ocorre durante esses dias, portanto
o setor de irrigação pode utilizar essa “sobra” de maneira
mais eficiente. além disso, o custo do quilowatt/hora teve
grande elevação, nos últimos anos, o que vem inviabilizando
a produção agrícola em áreas irrigadas.
de acordo com o presidente da Confederação da
agricultura e Pecuária do Brasil (CNa) e do Sistema FaeB,
João Martins da Silva Junior, “a flexibilização das tarifas,
em determinados períodos, para a utilização da irrigação,
possibilitará ganhos ao setor, com geração de renda e
empregos em toda a cadeia produtiva”.

C aPaC i taÇ Ão

dia de campo do abc ceRRado no oeste

o

SeNar BaHia realizou mais uma ação para capacitar
os produtores rurais do estado. desta vez, o oeste da
Bahia recebeu o dia de Campo do programa aBC Cerrado, que contou com a palestra sobre palma forrageira, ministrada pelo engenheiro agrônomo, especialista
no assunto Paulo Suassuna. Centenas de produtores rurais lotaram os espaços destinados para o evento, nos municípios de
ibotirama , São Félix do Coribe, Serra do ramalho e Wanderley.
ação do Programa aBC Cerrado, o seminário uniu teoria
e prática. os produtores assistiram à palestra com o tema “a
tecnologia do cultivo intensivo da palma” e, na parte prática,
foram trabalhados os “Fundamentos da tecnologia do cultivo
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intensivo da palma”.
em ibotirama a palestra aconteceu na Câmara dos Vereadores do município. Já em São Félix do Coribe, foi realizada no
auditório do Colégio Municipal Ângelo Braga. Seguindo para
Serra do ramalho o seminário aconteceu no Centro Cultural
luís eduardo Magalhães e encerrou em Wanderlei, no auditório da Câmara Municipal.
No estado as ações do Programa aBC Cerrado são operacionalizadas pelo SeNar BaHia, especificamente em municípios do bioma cerrado. com capacitações técnicas voltadas
para recuperação de pastagens degradadas.
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Senar Bahia e CRC reforçam parceria no Estado
A Superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães, se
reuniu com o presidente da do Conselho Regional de Contabilidade – CRC/BA, Antônio Nogueira, e o vice-presidente institucional e de desenvolvimento operacional, Wellington Cruz, na
sede do CRC, para reforçar a parceria entre as duas instituições
e alinhar novas ações e projetos na Bahia.
Durante o encontro ficou definida a participação do SENAR
BAHIA na XIII Convenção de Contabilidade do Estado. O SENAR vai apresentar as principais ações que realiza no campo e
ainda realizará palestras sobre o setor agropecuário e a educação fiscal para estudantes e profissionais de contabilidade. “É
uma grande oportunidade para que os profissionais conheçam
mais de perto o agro, que é o segmento que mais emprega e
cresce na Bahia e no Brasil”, pontuou Carine Magalhães.

SENAR BAHIA inova NA formação profissional em bovinocultura de Leite
O SENAR BAHIA, com o apoio do SENAR Brasil, elaborou um plano de curso para oferta de qualificação profissional voltado para a bovinocultura de leite. Esse plano tem
um grande diferencial. O curso é organizado por módulos,
com metodologia voltada para o desenvolvimento das competências profissionais, de forma mais flexível. O participante
tem a liberdade de escolher o caminho que irá percorrer na
sua formação profissional, de acordo com sua necessidade
poderá construir seu próprio itinerário formativo.
Onze instrutores estão sendo capacitados na metodologia e prática pedagógica necessárias para esta nova forma
de trabalho. Na abertura do treinamento o gerente técnico
do SENAR BAHIA, Rui Dias, ressaltou a importância deste
novo passo dado pelo SENAR, demonstrando organização da sua oferta no nível de qualificação básica em consonância com o
que já é encontrado no âmbito do ensino técnico de nível médio e futuramente na educação superior. O presidente do Sindicato
dos Produtores Rurais de Itapetinga, Éder Rezende, chamou a atenção para a importância do SENAR na formação profissional
de produtores e trabalhadores rurais da região, e a relevância desta oferta para uma formação completa na área da bovinocultura de leite.

Consultoria sobre manejo do solo na região sudoeste É REALIZADA PELO Senar Bahia
Técnicos de campo e produtores rurais dos municípios de
Urandi e Iuiú, no sudoeste do estado, participaram da Consultoria sobre manejo do solo e adubação, realizada pelo SENAR
BAHIA. A Consultoria tem o objetivo de qualificar os técnicos
de campo e aumentar o conhecimento sobre o tema entre os
produtores da região.
Durante o treinamento foram apresentadas técnicas para
a realização da adubação e do manejo do solo, dando destaque a fatores importantes como a caracterização do solo, as
práticas conservacionistas, recuperação de áreas degradadas,
implantação de reservas estratégicas, dentre outras.
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Senar Bahia realiza curso de bovinocultura de leite com produtores de Boa Nova
Na busca de aprimorar os trabalhos e rendimentos de suas propriedades, um grupo de vaqueiros participou do curso de Bovinocultura de
Leite, realizado pelo SENAR BAHIA no Povoado da Barra da Mamoneira,
no município de Boa Nova, Sudoeste do estado. O curso foi promovido
em parceria com o Sindicato Rural de Jequié e contou com o apoio da
Secretaria Municipal de Agricultura.
No treinamento foram trabalhadas noções de práticas sanitárias nas
instalações e equipamentos utilizados; controle de parasitas, moscas e
vermes, higiene e procedimento correto na aplicação de medicamentos; alimentação; higiene na ordenha, dentre outras. São considerados
vaqueiros os profissionais que trabalham em atividades relacionadas ao
manejo e condução de animais como bois, cabras, ovelhas, búfalos, cavalos e mulas.

curso de doma racional É REALIZADO PELO Senar BahiA no município de Prado
O Senar Bahia, em parceira com o Sindicato dos Produtores Rurais de Itamaraju, realizou no município de Prado,
extremo sul do estado, o curso de doma racional de equinos.
A capacitação aconteceu numa fazenda da região, e contou
com a participação de 15 produtores que acompanharam as
orientações práticas com o auxílio de um instrutor da instituição.
Com carga horária de 40 horas/aula a capacitação prepara trabalhadores que atuam diariamente com cavalos. Os
alunos aprendem mais sobre o comportamento do animal, o
perfil do domador, equipamentos utilizados, além de várias
técnicas de manejo, habilidades necessárias para a doma racional e regras de saúde e segurança do produtor.

Equipe do Sistema FAEB visita obras do novo Centro de Capacitação Regional do SENAR BAHIA no Extremo Sul
As ações para implantação de mais um Centro de Capacitação Regional do SENAR BAHIA no estado, dessa vez na região do extremo sul, já foram iniciadas. Uma equipe do Sistema
FAEB realizou visita técnica nas obras da reforma de uma escola
do município de Itamaraju, onde será instalado o novo Centro.
Fruto da parceria entre o SENAR BAHIA, sindicatos Rurais
do Extremo Sul e a prefeitura de Itamaraju, o novo equipamento também vai sediar aulas semipresenciais do Curso Técnico
em Agronegócio. Para tanto, a equipe técnica do SENAR BAHIA avaliou e indicou possíveis adequações na infraestrutura, de
acordo com as exigências do Ministério da Educação. “Saímos
de lá satisfeitos com o que vimos! O prédio tem uma excelente localização, o que facilita muito a mobilidade dos alunos. A
implantação do Centro no município vai levar, não só o Curso Técnico em Agronegócio, mas também diversas capacitações
do SENAR BAHIA para a região, que tem uma vocação muito significativa para o agronegócio”, destacou o vice-presidente da
Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), Humberto Miranda.

w w w . s i s t e m a f a e b . OR G . b r

1 7

gir o

no

c a mp o

Senar Bahia realiza alinhamento técnico do curso de tratorista agrícola em Luís Eduardo Magalhães
Dando prosseguimento ao Programa de Capacitação
de Instrutores, o SENAR BAHIA realizou, no Centro de Treinamento da Associação Baiana de Produtores de Algodão
- ABAPA, no município de Luís Eduardo Magalhães, o Alinhamento Técnico do Curso de Tratorista. A ação teve o objetivo de ampliar o conhecimento técnico dos Instrutores do
SENAR em relação aos diferentes tipos de tratores e equipamentos agrícolas, apresentando o que há de novidade em
tecnologia.
A parceria entre o SENAR BAHIA, o Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães e a ABAPA, fortalece a transferência de tecnologia e conhecimento técnico
para os produtores rurais, promovendo a capacitação e o
desenvolvimento da mão de obra local e de regiões circunvizinhas, especializando o trabalho no campo, garantindo a redução
dos custos operacionais e criando novas oportunidades de emprego.

duas novas turmas de NCR em Capela do Alto Alegre são iniciadas pelo senar bahia
O SENAR BAHIA, em parceria com o Sindicado dos Produtores Rurais de Riachão do Jacuípe, deu início a duas novas turmas
de Negócio Certo Rural – NCR, no município de Capela do Alto
Alegre, localizado no nordeste do estado. A ação faz parte do
Programa de Desenvolvimento Regional e conta com turmas de
aproximadamente vinte produtores de leite da região.
O NCR tem o objetivo proporcionar o crescimento sustentável aos participantes, bem como a seus familiares, a partir de um
formato próprio de trabalho voltado para o homem do campo.
Isso garante a melhoria da renda na propriedade e a profissionalização da sua atividade rural.

Senar Bahia realiza curso de formação de novos instrutores para o programa Negócio Certo Rural
O SENAR BAHIA realizou, durante uma semana, o curso de
capacitação e formação de novos instrutores do Programa Negócio Certo Rural. O treinamento foi realizado em Salvador e contou com a participação de vinte e um profissionais. O NCR tem
o objetivo de levar conhecimentos técnicos em gestão de propriedades rurais, dando destaque para o empreendedorismo e a
elaboração de planos de negócios, que servirão de base para o
planejamento e gestão da propriedade.
Os instrutores receberam capacitação da metodologia do
programa e noções de ferramentas simples de gestão que serão
utilizadas nas turmas que serão executadas em todo estado da
Bahia em parceira com o SEBRAE Bahia e os sindicatos dos produtores rurais.
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Parceria: SENAR Bahia e SENAR Pernambuco iniciam turma do programa Jovem Aprendiz
Mais uma turma do Programa Jovem Aprendiz foi formada no mês de julho. A integração dos dezoito jovens de
Petrolina foi fruto da parceria entre as regionais do SENAR
Bahia e SENAR Pernambuco. O curso de Aprendizagem em
Supervisão Agrícola possui carga horária de 800 horas, sendo 400 de aulas teóricas e a outra metade de práticas. As
aulas vão acontecer na sede da Secchi Agrícola, em Petrolina.
O Programa Jovem Aprendiz realiza a inclusão, capacitação e promove o desenvolvimento profissional de jovens,
preparando-os para o ingresso no mercado de trabalho.

Produtores de leite de Lajedão recebem formação profissional do Pro-Senar
O SENAR BAHIA, em parceira com o Sindicato dos Produtores Rurais de Lajedão, está realizando o Pro-Senar Leite,
que integra os produtores do município e região na Formação Profissional Rural, com abordagem de temas que vão
desde o preparo adequado do solo, produção de alimentos
para o manejo nutricional dos rebanhos, controle sanitário e
reprodutivo, até a implantação de novas tecnologias.
O Pro-Senar Leite tem a duração de dois anos e conta
com uma equipe técnica de agrônomos, veterinários e zootecnistas, além de um técnico de campo que realiza assistência técnica e gerencial, com o objetivo de melhorar a produtividade e a rentabilidade do produtor. O programa visa
fortalecer a cadeia produtiva, e promover o desenvolvimento
econômico e social das famílias do campo.

distribuição de mudas com produtores do Pro-Senar Caprinos de Poções É REALIZADA PELO SENAR BAHIA
O SENAR BAHIA, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Poções, e a Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente do município realizou a distribuição de Kit´s
de mudas de espécies arbóreas como Leucena, Moringa,
Nim Algaroba, dentre outras, para os produtores inseridos
no Pro-Senar Caprinos. A iniciativa visa incentivar e conscientizar os participantes do programa e os demais produtores sobre a importância da preservação ambiental, e aumentar o aporte forrageiro das propriedades rurais.
A Unidade de Distribuição de Mudas de Poções faz parte das ações do Projeto Viver Bem no Semiárido, que tem
como objetivo o preparo do homem do campo para o período de estiagem.
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