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AGROPECUÁRIA LIDERA GERAÇÃO DE EMPREGO NA BAHIA
E NO BRASIL
SETOR CRESCE E GARANTE PIB POSITIVO NO ESTADO
E NO PAÍS
SAFRA BAIANA DE GRÃOS DEVE SER MAIOR 38,4%
QUE A DE 2016, DIZ IBGE
VBP AGROPECUÁRIO
É O MAIOR DOS ÚLTIMOS
27 ANOS
BAHIA LIDERA AUMENTO NA
PRODUÇÃO DE ALGODÃO
NO NORDESTE
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Vamos de boas notícias?
Nesta edição focamos nas boas notícias que vêm do Agro.
Crescimento da produção, melhora na produtividade e maior
geração de empregos. Essas foram algumas das conquistas do
segmento agropecuário, que mesmo neste momento de crise
financeira pelo qual o país atravessa, permaneceu em ritmo de
crescimento. O bom desempenho do setor foi determinante para
que o Brasil e a Bahia alcançassem PIB positivo, no primeiro
trimestre deste ano.
O encontro do presidente da CNA e do Sistema FAEB, João
Martins da Silva Junior, com o consul da República Argentina em
Salvador, Pablo Visasoro, e o secretário da Embaixada, Julian
Vazeilles, também é um dos destaques desta edição. Uma ação
importante para fortalecer as relações entre Bahia e Argentina,
voltadas para o segmento agroindustrial e alimentício.
Trazemos também a história inspiradora de Dona Léa Suely,
que aos 61 anos decidiu recomeçar. Produtora rural do município
de Itororó, ela conta como o SENAR BAHIA vem transformando
sua vida para melhor. Através das capacitações realizadas em
sua região, Dona Léa voltou a acreditar que é possível viver da
atividade agropecuária, com produtividade, mesmo em períodos
de estiagem prolongada, e com qualidade de vida.
Também abordamos outro assunto que muito interessa
ao produtor rural: o lançamento do Plano Agrícola 2017/2018,
que aconteceu no último mês de junho em Brasília. Serão
disponibilizados R$ 190,25 bilhões para médios e grandes
produtores acessarem o crédito rural entre 1º de julho deste ano
a 30 de junho de 2018.
Vamos destacar ainda ações importantes do Sistema FAEB
em defesa do produtor rural. Uma delas foi a suspensão, pelo
Tribunal Regional Federal, da decisão liminar que determinou
o cancelamento do procedimento especial de licenciamento
ambiental, baseado no Decreto nº 16.963/2016. O Sistema alertou
em reuniões com representantes do governo para o impacto
bilionário que seria causado ao segmento agropecuário e para a
economia como um todo, caso a liminar não fosse suspensa.
E falando ainda de coisas boas, vamos dar um giro no campo
para ver como o Sistema FAEB segue levando conhecimento,
formação profissional, tecnologia e ações de cidadania para o
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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IN TE RN AC I O N A I S

CONSUL DA ARGENTINA EM SALVADOR
VISITA SEDE DO SISTEMA FAEB

C

om o objetivo de fortalecer as
relações entre Bahia e Argentina, voltadas para o segmento
agroindustrial e alimentício, o
presidente da CNA e do Sistema FAEB, João Martins da Silva Júnior,
se reuniu com o consul da República
Argentina em Salvador, Pablo Visasoro, e o secretário da Embaixada, Julian
Vazeilles, na sede do Sistema FAEB. O
presidente João Martins fez um mapeamento da agropecuária no estado,
mostrando o potencial produtivo de
cada região. “Tivemos a resposta neste primeiro trimestre de 2017, do potencial do nosso agronegócio. O setor
cresceu 30% e garantiu saldo positivo
ao PIB baiano. A produção de grãos,
diferente do que aconteceu na safra
passada, vai bater recorde com o uso
de alta tecnologia no oeste, aumento
de produtividade e de área plantada”,
afirmou Martins. Ele acrescentou ainda
que “o oeste é uma das melhores regiões brasileiras em produtividade, destaque na produção de algodão, soja,
milho, sorgo e feijão”. A região ainda
possui 6 milhões de hectares disponíveis para cultivo e um dos maiores
aquíferos subterrâneos do Brasil.
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Martins ressaltou também as potencialidades do sudoeste baiano, com
destaque na produção de algodão e
do extremo sul, que
possui uma agropecuária diversificada, referência no
cultivo de mamão,
limão,
eucalipto,
café, além de ser a
maior bacia leiteira
da Bahia. “Passando para o semiárido,
temos o Vale do São Francisco, polo
de fruticultura e maior exportador
de manga do país. Enfim, a Bahia é a
agropecuária”, concluiu.
As autoridades argentinas, que
estão em Missão Comercial na Bahia,
ressaltaram o forte interesse em uma
relação de exportação e importação
com o mercado agropecuário baiano.
Eles convidaram o Sistema FAEB para
participar da Câmara Empresarial de
Comercio Argentina-Bahia (CECAB),
lançada em março deste ano. “Queremos identificar empresas baianas
interessadas em participar de rodadas de
negócios. A Câmara
é um espaço institucionalizado pelos governos dos países, de
intercâmbio entre as
empresas brasileiras
e argentinas”, explicou o consul.
Julian
Vazeilles
elogiou
o
potencial da agropecuária
baiana e destacou
que “produtos como
o limão e o coco, por

exemplo, que são produzidos em larga
escala na Bahia, são pouco encontrados na Argentina e normalmente são
muito caros. É preciso estreitar a relação comercial entre os países, principalmente com o nordeste do Brasil”.
O consul argentino também demonstrou a intenção de participar da
Bahia Farm Show - um dos maiores
eventos agropecuários do país - ano
que vem, e pediu a ajuda do Sistema
FAEB na interlocução com a organização do evento.
Durante a reunião, João Martins
convidou Pablo Visasoro e Julian Vazeilles para participar da inauguração
do Centro de Excelência de Fruticultura do SENAR, prevista para o próximo
mês de agosto, e que será uma referência na produção de conhecimento
e capacitação em todo o país.
Participaram do encontro a superintendente do SENAR BAHIA, Carine
Magalhães; da FAEB, o vice-presidente Humberto Miranda; o vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário,
Guilherme Moura; o assessor Jurídico,
Carlos Bahia; e o corpo técnico do Sistema FAEB.
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Setor agropecuário cresce e garante PIB positivo no Brasil e na Bahia
Com alta de 13,4% no trimestre em comparação com os três meses anteriores, o setor agropecuário foi o principal destaque do
PIB no Brasil, divulgado pelo IBGE, e fator decisivo para o desempenho positivo da economia brasileira. O Agro foi o único setor a
ter um início de ano melhor que 2016. Quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, o setor agro foi o único que reagiu
à crise, enquanto indústria e serviços tiveram queda de 1,1% e 1,7%.
Uma análise feita pelo Núcleo Econômico da CNA aponta que além do clima favorável, o resultado positivo do setor se deve aos
elevados investimentos dos produtores rurais na safra deste ano. A partir destes resultados do PIB, a CNA estima que a agropecuária
apresente crescimento de 9% no acumulado do ano.

Na Bahia, o crescimento da agropecuária foi de 30%
O bom desempenho do segmento no primeiro trimestre de 2017 garantiu o crescimento
de 0,3% do PIB do estado, na comparação com o quarto trimestre de 2016. De acordo com os
dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), a agropecuária
baiana registrou expansão de 30% no valor adicionado no primeiro trimestre de 2017. Esse
crescimento é resultado do bom desempenho em culturas tradicionais e que tem grande
peso na atividade econômica do estado, a exemplo da soja, apontando
expansão de 50% na produção, do milho (60%) e do feijão (70%). Já a indústria
teve queda de 6,6% e o setor de serviços também, com retração de - 0,4%.
“Esse resultado é o melhor adubo para que a atividade consolide o seu
responsável papel de dar suporte à retomada da normalidade social e política
do País”, afirmou João Martins.

PIB mostra que momento político não tira conﬁança do produtor rural, diz
Presidente da FAEB
O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Sistema FAEB, João Martins, afirmou que o
excelente resultado do Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária, no 1º trimestre de 2017, é importante para o setor e
mostra que “o produtor rural continua a acreditar na atividade, mesmo com a turbulência política e econômica que o País
atravessa”.
4
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A agropecuária também liderou geração de emprego na Bahia e no Brasil
A Bahia registrou 2.966 novos postos de trabalho no mês de maio, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, com
base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). O desempenho do Estado foi o quinto melhor do país. O setor
que mais contribuiu para a geração de empregos foi a agropecuária (2781 novos postos), em seguida vieram indústria de
transformação (1093), serviços (386) e serviços industriais de utilidade pública (141).

B rasil - Em todo o país, no mês de maio, a abertura de vagas formais de trabalho superou as demissões em 34,2 mil postos. Pelo
segundo mês seguido houve criação de postos de trabalho com carteira assinada e esta foi a primeira vez desde 2014, que um mês
de maio registrou mais contratações do que demissões.
Os dados do Caged mostram que no Brasil a criação de empregos formais em maio aconteceu também por conta do agro, que abriu
46.049 vagas formais. A indústria de transformação, por sua vez, registrou a abertura de 1.432 empregos, mas o comércio demitiu
11.254 trabalhadores no mês passado. A construção civil registrou o fechamento de 4.021 vagas formais, e os serviços abriram 1.989
postos com carteira assinada.
A o avaliar os dados do Caged, o presidente da CNA e do Sistema FAEB, João Martins, afirmou que “mais uma vez a agropecuária
mostra o seu compromisso com o país”. Ele disse que “em meio à crise econômica e política, os produtores rurais foram responsáveis
pela criação de 46 mil novos postos de trabalho em maio e 77 mil no acumulado do ano. Fica claro também que
o nosso setor cumpre uma função social importante ao gerar emprego, renda e alimentos para a população”.
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Valor Bruto da Produção agropecuária
é o maior dos últimos 27 anos
A estimativa é que o Valor Bruto da Produção agropecuária
(VBP) de 2017 alcance os R$ 546,3 bilhões, o maior dos últimos 27
anos. O montante é 5,3% superior ao de 2016, de R$ 519 bilhões.
Esse resultado reflete a elevada produção de grãos prevista para
esta safra. O VPB - estimado com base nas informações de maio foi divulgado pela Secretaria de Política Agrícola (SPA) do
Ministério

Além da safra de 234,3 milhões de toneladas estimada pela Conab, o aumento da produtividade, da ordem de 21%, é outro
fator relevante no incremento do VBP deste ano. As lavouras devem ter aumento de 11,3% em valor, totalizando R$ 376,3 bilhões.
O valor bruto das principais lavouras, estimado para este ano, representa 69% e a pecuária, 31%.
De acordo com o Mapa, a maior parte das lavouras tem apresentado desempenho melhor do que em 2016. Preços e maior
produção são os principais responsáveis por isso.
Produtos agrícolas
Numa lista de produtos agrícolas, o algodão apresenta acréscimo do VBP de 70,7%; cana-de-açúcar de 51,4%, mandioca de
76,2%, milho de 25,7% e uva de 41,1%. Com crescimento menor, mas também expressivo, destacam-se o amendoim (29,4%), arroz
(12,1%), laranja (21,7%), soja (2,7%), pimenta do reino (10%) e tomate (6,3%). Na pecuária, tiveram aumento em valor a carne
suína (10,5%) e leite (2,8%).
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Bahia lidera aumento na produção de algodão no Nordeste
A produção de algodão no Brasil deve aumentar 12%, na atual safra (2016/17), totalizando 1,44 milhão de toneladas de pluma,
devido ao aumento de produtividade, melhoria de condições climáticas e incremento de novas tecnologias.
O Estado de maior destaque na região nordeste e segundo no país é a Bahia, com previsão de aumento de 75% na produtividade. Os
agricultores do oeste baiano esperam colher este ano cerca de 800 mil toneladas de algodão, sendo que 40% desse total é de pluma.
O que representa a melhor safra dos últimos dez anos no estado. Os agricultores estão recebendo R$ 90,29 pela arroba de algodão
- R$ 4 a mais do que no ano passado.
No Nordeste, o aumento deverá ser de 19%, com previsão de 336,9 mil toneladas, 53,3 mil toneladas a mais que no ano-safra
2015/16, com o clima favorecendo o desenvolvimento das lavouras. O Brasil é o quinto maior produtor e quarto maior exportador
mundial da fibra. Apesar da queda, em 2016, de 11% nos estoques da China, maior importador mundial, a conjuntura do mercado
externo ainda não está clara para se estimar alta de preços. Os preços internos podem ficar estáveis, devido à menor safra colhida
em 2015/2016, aos baixos estoques de passagem, e à venda de algodão já contratada por clientes externos.

Lavouras de café conilon se recuperam e
produção deve crescer 80% na Bahia
Após a estiagem que ocorreu no sul da Bahia durante o ano passado, as lavouras de café conilon estão se recuperando e a
produção deve crescer cerca de 80% em 2017. A expectativa é de que sejam colhidas 82,4 mil toneladas da espécie nesta safra, quase
o dobro do total do ano passado na Bahia, que foi de 45,8 mil toneladas.
Em 2016 os agricultores da região tiveram um prejuízo de mais de R$ 100 mil, uma vez que as chuvas foram escassas durante todo
o ano, fator que ocasionou pouca quantidade e qualidade do fruto, além do menor preço na hora da venda.
O que mais tem ajudado os produtores neste ciclo é o tempo: de janeiro a maio, choveu 900 milímetros, 300 milímetros a mais
que em todo o ano de 2016. E não é só por conta disso que a produção vai aumentar tanto, mas também porque os agricultores estão
investindo cada vez mais nas lavouras.
A expectativa da Cooperativa dos Cafeicultores da Bahia é de que a área plantada na região aumente 30% a cada ano.
6
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AS VÊM DO CAMPO
#SETORQUEMAISEMPREGA

Safra baiana de grãos deve ser maior 38,4% que a de 2016, diz IBGE
A estimativa para a safra baiana de cereais, leguminosas e oleaginosas (também conhecidos como grãos), em 2017, totalizou
7.665.158 toneladas, o que representa um crescimento de 38,4% em relação à safra de 2016 (5.540.033 t). A área a ser colhida com
grãos está estimada em 2.946.894 hectares e deverá aumentar 5,9% frente à de 2016 (2,783 milhões de ha).
A safra baiana de soja deve ser 50,9% maior que a de 2016, quarto maior aumento entre os estados produtores.
A produção nacional recorde de soja em 2017 está estimada em 113.871.771 toneladas, refletindo um crescimento de 18,5% em
relação à safra de 2016, com aumentos nas áreas plantada (1,7%) e colhida (2,1%) e no rendimento médio (16,1%), que deverá chegar
a 3.367 kg/ha neste ano.
Dentre os 19 estados que plantam soja no país, a Bahia deverá ter o quarto maior aumento de produção na comparação com 2016
(+50,9%), com safra estimada em 4.849.200 toneladas em 2017, frente a 3.212.600 toneladas em 2016.
A Bahia responde por 4,3% da produção nacional de soja (7ª maior participação). Entretanto, a soja é o principal produto em termos
de participação dentro do estado, representando 63,3% da safra de grãos estimada para a Bahia em 2017.

Exportações do agronegócio baiano alcançam superávit de US$ 271,7
milhões no mês de maio
No mês de maio de 2017, as exportações totais da Bahia alcançaram o valor de US$ 739,7 milhões, sendo US$ 380 milhões (51,3%)
provenientes do agronegócio. O volume exportado pelo agronegócio foi de 876 mil toneladas. Ainda na análise mensal, maio
apresentou um superávit na balança comercial da Bahia de US$ 265,5 milhões. No agronegócio, esse superávit foi de US$ 271,7
milhões. Isso só reforça o quanto importante é o setor do agronegócio para a economia baiana
No mesmo mês, as exportações do agronegócio baiano somaram US$ 380 milhões, um aumento expressivo de 22,3% em relação
ao valor exportado nesse mesmo mês em 2016 (cerca de US$ 310 milhões). O segmento “complexo soja” representou 55% das
exportações, evidenciando a grande importância desta cultura para o estado. O crescimento desse grupo em relação a maio de 2016
foi de 23,6%. Outro segmento que apresentou significativo crescimento foi o setor de carnes, com incremento de 240,9%. Este
resultado evidencia que o agronegócio é um setor que merece destaque e investimentos.
7

“O SENAR BAHIA me fez acreditar que eu não estava na
atividade errada, mas sim administrando minha propriedade
de forma incorreta”.
E foi assim que a produtora rural Léa Suely Borba Cerqueira Antunes,
começou a contar como o SENAR BAHIA transformou a vida dela. Aos 61 anos
ela decidiu recomeçar!
Dona Léa é natural de Itororó, onde também ﬁca situada sua propriedade,
mais precisamente no povoado de Vela Branca. A vida no campo não era uma
tradição da sua família, mas quando casou com Humberto de Almeida Antunes,
há mais de 40 anos, passou a vivenciar essa experiência. Humberto é médico, e
herdou a tradição rural de seus pais. Após o casamento, Dona Léa sempre se
envolveu com as atividades da propriedade, a Fazenda Lagoa Branca. Depois
assumiu deﬁnitivamente o comando da propriedade. Isso há 30 anos.

A Fazenda e os primeiros passos
A Fazenda Lagoa Branca possui dois módulos, com total de 120 hectares, sendo 60 deles destinados à
produção de leite, e 2,5 ha têm sistema de irrigação. Até então, Dona Léa dependia do marido para pagar a maioria
das despesas da fazenda. Só que ela queria que a propriedade fosse lucrativa, em uma nova fonte de renda para a
família. Foi quando, através de um amigo que trabalhava no Sindicato dos Produtores Rurais da região, soube que
o SENAR BAHIA estava iniciando uma turma do programa Negócio Certo Rural (NCR) na cidade, gratuitamente.
Não pensou duas vezes: "vou fazer minha inscrição". No curso, Dona Léa aprendeu a planejar e a administrar o seu
manei correta. Ali começava uma nova história.
negócio da maneira

Mais conhecimento
Logo depois de concluir o NCR, ingressou no programa Pro-Senar Leite, em outubro do ano passado, e já
começou a colher os bons frutos. Após realizar as capacitações, a produtividade de leite na Fazenda de Dona
Léa quase triplicou. Antes tirava 70 litros/dia, esse número agora subiu para 200 litros. Na fazenda tinha 42
vacas e bezerras, todas de uma mesma raça. Hoje tem 70 cabeças, com raças de alto padrão genético e
produtividade. A produtora não tinha reserva de alimentação para o rebanho, e, depois da assistência técnica,
também oferecida para os participantes do programa, ela não ﬁca mais sem alimento para seus animais em
períodos de estiagem.

Mais inovação
A produtora agora já começa a preparar seu rebanho para passar por processo transferência de embriões.
Ela se inscreveu no projeto de Fertilização in Vitro (FIV), fruto da parceria entre o SENAR e o SEBRAE. O FIV
tem como objetivo melhorar o perﬁl genético do rebanho leiteiro da Bahia, através das biotécnicas mais
modernas com uso de embriões sexados fornecidos com baixo custo ao produtor.
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antes e depois de participar das capacitações do SENAR BAHIA.
O Negócio Certo Rural chegou em Itororó num momento oportuno,
quando muitos produtores estavam desacreditados, prestes a desistir da atividade,
por que estávamos saindo de um período de estiagem muito severo. Precisávamos desse novo fôlego
que o SENAR BAHIA trouxe para nós. Para se ter ideia da situação, tínhamos em nossa propriedade
dois poços artesianos que secaram. Pensávamos que permanecer com a Fazenda produtiva em
períodos de estiagem era uma utopia. Através do NCR as mudanças começaram. Fizemos um
inventário da propriedade e foi a partir daí que tivemos ideia do tamanho do nosso patrimônio, o que
nos incentivou a transformá-lo num negócio lucrativo. Do NCR passei para o Pro-Senar Leite e comecei
a entender a importância de estratégias como a reserva de alimento para o animal e utilização correta
de defensivos agrícolas. Coisas simples e óbvias, que quando não temos o conhecimento, a técnica, não
conseguimos colocar em prática. Ingressei no Pro-Senar em outubro do ano passado e as mudanças na
minha propriedade já são visíveis. Sou a única mulher numa turma de 23 alunos e passo o aprendizado
para o meu marido. Hoje temos segurança para investir e para realizar meu grande sonho que é voltar
a morar na Fazenda. É no campo que eu me encontro. Saio da agitação do centro para a qualidade de
vida que o meio rural oferece para mim e minha família.
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Vice-presidente da FAEB visita instalações da Biofábrica de Palma de Guanambi

O vice-presidente da FAeb, Humberto Miranda, realizou
uma visita de surpevisão na biofábrica para exploração de
produtos da palma Forrageira, localizada no município de
guanambi. A biofábrica tem como missão produzir, multiplicar e distribuir aos agricultores materiais genéticos com alto
valor agronômico.
A unidade possui um dos mais modernos laboratórios
de micropropagação da região. Atualmente estão sendo desenvolvidos protocolos que irão garantir a produção

de mudas de palma. A ideia é aumentar a produção e, por
consequência, as vendas, fazendo com que a unidade seja
autossustentável. estão sendo realizados experimentos de
melhoramento genético, para garantir a produção de mudas
com alto padrão de qualidade.
Futuramente a biofábrica poderá também realizar testes
com outros tipos de cultivares, a exemplo da banana e do
cacau.

CNA participou de discussões do Comitê de normas da OIT
A CNA participou como membro titular, em genebra
(suíça), das discussões do Comitê de Aplicação de Normas
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), órgão da
Organização das Nações unidas (ONu) composto por mais
de 180 países.
Os debates ocorreram durante a 106ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho da OIT. O comitê é o braço
do órgão responsável por analisar a execução das normas
trabalhistas internacionais de acordo com as convenções da
Organização.
O representante da CNA neste colegiado foi o presidente da Federação da Agricultura, pecuária e pesca do Rio de
Janeiro (FAeRJ), Rodolfo Tavares. Na sua avaliação, as discussões servirão para direcionar o cumprimento da legislação trabalhista no país, que coincide com o debate da reforma
trabalhista no legislativo. “É muito importante a nossa representação para o empresariado e para os produtores rurais, que
mostram para a sociedade brasileira a pujança do agro e sua importância para a economia brasileira”, afirmou. A assessora
jurídica da FAeb, Fernanda Fernandes, também integrou a comitiva da CNA na Conferência. “A OIT desempenha um papel
de suma importância no cenário Trabalhista mundial, com elaboração de políticas econômicas, sociais e trabalhistas, além
da criação de legislações voltadas à promoção do trabalho decente”, afirmou Fernanda Fernandes.
A CNA liderou neste ano a delegação brasileira das entidades patronais na Conferência da OIT. O delegado da comitiva
brasileira foi o presidente da Comissão Nacional de Relações do Trabalho e previdência da CNA e da Federação da Agricultura do estado do paraná (FAep), Ágide Meneguette, que discursou em nome dos empregadores.
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CNA participou de audiência pública sobre
renegociação de dívidas dos produtores do nordeste

Presidente da CNA e do Sistema FAEB ressaltou a
importância do Censo Agropecuário em evento do IBGE
O presidente da CNA e do sistema FAeb, João Martins
da silva Junior, participou da cerimônia de premiação dos
servidores ativos do Ibge, realizada no auditório do sistema
FAeb. durante o evento João Martins falou sobre a importância
da atualização dos números da agropecuária através do
censo do Ibge. “Nós queremos saber quem produz, o que
produz e onde produz. esse é um momento muito esperado
para todo setor produtivo, há alguns anos, porque não tem
como fazer planejamento com números defasados”, declarou
o presidente João Martins, em seu discurso na abertura do
evento.
O presidente do sistema FAeb explicou ainda que “esse
levantamento é vital para nós, por que vai nos dar uma
direção. Vai nos dizer como vamos conduzir nossas ações,
não só através do sistema sindical, mas também por meio da
capacitação do homem do campo, sabendo a vocação e as
necessidades de cada município. Assim podemos transformar
o brasil num país cada dia mais competitivo e cada vez mais
justo”.
O Censo Agropecuário começa a ser realizado a partir do
dia 1º de outubro deste ano, em todo estado da bahia.

Representantes
da
CNA e das Federações de
Agricultura dos estados
do Nordeste participaram
de audiência pública na
Câmara dos deputados,
para debater a situação
da renegociação das dívidas dos produtores rurais
atingidos pela estiagem na
região nordeste.
em defesa dos produtores rurais do semiárido
estava o presidente da
CNA e presidente da CNA
e do sistema FAeb, João
Martins.
Mario borba, presi-

dente da FAepA-pb
entre os expositores
estavam o presidente da
FAepA-pb e Vice-presidente da CNA, Mário borba, e o representante da
FAeC, José Ramos Torres
de Melo.
José Ramos Torres de
Melo, presidente da FAeC
Também acompanharam os debates, os presidentes da FAeC, Flávio
saboya, da FAeRN, José
Álvares Vieira, da FAepI, e
representantes da FAeAl
e da FAeMg.

Eunápolis recebeu seminário de Comércio Exterior
InterAgro
A importância da exportação de produtos agropecuários e os procedimentos para a conquista do mercado externo foram discutidos durante o seminário da
Rede Agropecuária de Comércio exterior (InterAgro),
que aconteceu no município de eunápolis.
A CNA e a Agência brasileira de promoção de exportações e Investimentos (Apex-brasil) realizaram o
evento, que foi voltado para os produtores rurais da
bahia e recebeu o apoio do sistema FAeb. participaram do evento representantes do governo federal, do
setor produtivo e consultores em comércio exterior.
Nos sete painéis do evento foram debatidos pontos
sobre diversas atividades produtivas do estado, além
das políticas de comércio exterior do governo federal,
linhas de financiamento e negociações internacionais.
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casa do homem do campo
Consolidada como maior feira do Norte-Nordeste, evento movimentou mais de R$ 1 bi em 2017

V

itrine da tecnologia agropecuária do país, a 13ª edição da
Bahia Farm Show aconteceu
no município de Luís Eduardo
Magalhães, oeste baiano, entre
os dias 30 de maio e 3 de junho. Cerca
de 60 mil pessoas foram à feira durante os cinco dias. Lá, tiveram acesso a
tecnologia de ponta e também puderam visitar a Casa do Home do Campo
- estande do Sistema FAEB. “A FAEB e
o SENAR BAHIA sempre foram parceiros da Bahia Farm Show, colaborando
na organização da feira, com estande
montado junto com os Sindicatos dos
Produtores Rurais do oeste, eles que
são os braços do sistema, responsáveis pelas capacitações através dos
treinamentos de curta e longa duração”, ponderou o vice-presidente
da FAEB, Humberto Miranda. Durante toda a feira, a Casa do Homem do
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Campo foi palco de palestras e oficinas. Foram mais de 20 palestrantes
que falaram sobre temas relacionados
ao setor agropecuário para o público
da região, que lotou o estande a cada
apresentação.

Jovem Aprendiz - Quatro participantes do Programa Jovem Aprendiz
do SENAR BAHIA receberam – de forma simbólica - os certificados de conclusão do curso 2016/2017 durante o
evento. Apresentados como “o futuro
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do agronegócio da região”, Israel Júnior, Vitória Luíse, Yúri Neri e Tainára
Cunha se destacaram durante o curso.
Os jovens fazem parte de duas turmas do programa no município de Barreiras, formadas por mais de 60 participantes. Eles receberam os certificados
das mãos do vice-governador do Estado, João Leão; do vice-presidente da
FAEB, Humberto Miranda; do presidente da AIBA, Celestino Zanella; e do presidente do Sindicato dos Produtores
Rurais de Barreiras, Moisés Schimidt.
A turma do Jovem Aprendiz de Luís
Eduardo Magalhães (LEM), em parceria com o Sindicato de Produtores Rurais do município e empresas agrícolas, também fez uma visita de campo
à Bahia Farm Show. A visita foi um a
experiência inédita para estes jovens,
com idade entre 18 e 22 anos, que saíram de lá motivados a aprimorar seus
conhecimentos e buscar qualificação
para permanecer no campo, atuando
no agronegócio da região.
Os jovens, claro, visitaram a Casa
do Homem do Campo e foram recebidos pelo vice-presidente da instituição,
Humberto Miranda, e pela presidente
do Sindicato dos Produtores Rurais de
LEM, Carminha Missio. Os jovens fazem
parte do Curso de Aprendiz de Trabalhador na Supervisão Agrícola, que tem
carga horária de 800 h, sendo 400 h
de curso e as outras 400 h de prática
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nas empresas.
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Presidente da CNA e do Sistema FAEB partici
do Plano Agrícola 2017/2018

A

cerimônia de lançamento do
Plano Agrícola 2017/2018 aconteceu no dia 7 de junho, no Palácio do Planalto, em Brasília. O
presidente da CNA e do Sistema FAEB, João Martins da Silva Junior,
participou do evento ao lado do presidente da República, Michel Temer;
do ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), Blairo Maggi;
do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e do presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Durante o lançamento do Plano
Agrícola, João Martins defendeu que
são necessários “avanços na modernização das políticas agrícolas”. Martins
acrescentou ainda que é preciso de
mecanismo sustentáveis de seguro, já
que “nossa atividade, mais que qualquer outra, é muito vulnerável às mudanças climáticas”, declarou.
O Plano - O Plano Agrícola
2017/2018 vai disponibilizar R$ 190,25
bilhões para médios e grandes produ-
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tores acessarem o crédito rural entre
1º de julho deste ano a 30 de junho de
2018. Os juros foram reduzidos entre
um a dois pontos percentuais, dependendo da operação de financiamento.
O volume do recurso é considerado o

maior da história para financiar a agricultura brasileira, setor este que no
primeiro trimestre de 2017 registrou
um crescimento de 13,4% no PIB da
atividade. Conforme o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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articipa do lançamento
(Mapa), os juros das operações foram
reduzidos entre um e dois pontos percentuais.
Durante seu discurso, o presidente
do país, Michel Temer declarou que o
propósito do Governo Federal é garantir condições de trabalho para todas
as áreas econômicas. Ele destacou o
crescimento de 13,4% do PIB agropecuário no primeiro trimestre de 2017
que sustentou a economia brasileira no
período. João Martins ressaltou que o
“Brasil pode continuar contando com
o homem do campo e que a produção
agropecuária está aliviando os preços
dos alimentos que vão pra mesa da sociedade brasileira”, ponderou.

Lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar

O Plano Safra da Agricultura Familiar também foi lançado no final de
maio e pela primeira vez será plurianual, com ações até 2020. Será disponibilizado R$ 30 bilhões para a próxima safra com juros de 2,5% a 5,5%.
A cerimônia de lançamento acon-

teceu no Palácio do Planalto e contou
com a presença do vice-presidente da
(CNA), José Mário Schreiner; do presidente da República, Michel Temer; de
ministros de Estado; de parlamentares; e de lideranças do setor produtivo.
Estão previstas medidas voltadas

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

para assistência técnica e extensão
rural, regularização fundiária e a manutenção de instrumentos como o Seguro da Agricultura familiar (SEAF),
Garantia-Safra e o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF). Para o SEAF ficou mantida a cobertura de até 80% da receita
bruta esperada para a lavoura.
O plano prevê 10 eixos de atuação
no período 2017/2020: crédito rural;
crédito fundiário; titulação de terras;
regulamentação da lei da agricultura
familiar; agroecologia; modernização
produtiva; comercialização; assistência técnica e extensão rural; agricultura urbana e periurbana e ações integradas no Semiárido.
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DINÂMICAS pRáTICAS E pALESTRAS MARCAM A pARTICIpAçãO DO
SISTEMA FAEB NAS ExpOSIçõES AGROpECUáRIAS DO ESTADO

O sistema FAeb realizou diversas ações voltadas para os
produtores rurais que visitaram as exposições Agropecuárias
de Itapetinga, Jequié e guanambi. A Casa do Homem do Campo esteve nas três cidades. Também foram realizadas dinâmicas práticas de equinos, caprinos e ovinos e bovinos.
Os produtores ainda puderam participar de palestras onde

e M

foram abordados temas como o Cultivo da palma Forrageira,
ministrada pelo engenheiro agrônomo, especialista no assunto
paulo suassuna, e Renegociação de dívidas rurais e como conseguir novos financiamentos realizada pelo o superintendente
de Relações Institucionais da Confederação da Agricultura e
pecuária do brasil – CNA, Nelson Fraga.
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d O
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JUSTIçA SUSpENDE LIMINAR qUE COLOCAVA EM RISCO A ATIVIDADE
AGROpECUáRIA BAIANA

A

decisão liminar que determinava o cancelamento do procedimento especial de licenciamento ambiental, baseado
na lei estadual nº 13.597/2016
e decreto nº 16.963/2016, foi suspensa pelo Tribunal Regional Federal. A
ausência de licenciamento paralisava
todo o setor agropecuário e, consequentemente, a economia baiana e
nacional. Os produtores corriam o risco de ter suas propriedades embargadas e receber multas milionárias. só no
oeste do estado, estimava-se prejuízo
de R$8 bi.
O sistema FAeb foi em defesa dos
produtores rurais baianos e junto com
entidades do setor, como as secretarias da Agricultura, Meio Ambiente,
Casa Civil, pge, INeMA e AIbA, se mo16

bilizou para que a liminar fosse suspensa. A decisão mantinha os mais de
741 mil produtores rurais baianos em
situação de irregularidade, seja porque para muitos não eram exigidos licenças, ou os que já possuíam, tiveram
suas licenças canceladas e não conseguem renovar (e nem obter novas licenças).
“A agropecuária não pode ser paralisada. É o segmento que tem dado
as melhores respostas nesse momento
de crise profunda que o país está vivendo. Na bahia o bom desempenho
do setor garantiu saldo positivo ao
pIb do estado. O produtor rural volta
a trabalhar com segurança”, pontuou
o vice-presidente de desenvolvimento Agropecuário da FAeb, guilherme
Moura.

em defesa do Produtor
Rural - desde que o licenciamento
simplificado foi suspenso, o sistema
FAeb, junto com os sindicatos dos
produtores Rurais e entidades ligadas
ao segmento agropecuário, buscava
solução para o problema. Através de
ofícios e discussões com os secretários da Casa Civil e da seAgRI, com
a diretoria do INeMA, e procuradores
do estado, a Federação alertou sobre
os impactos negativos da decisão na
agropecuária e na economia do estado, dada a importância do segmento.
A FAeb permanecerá atenta a todas
as questões que atinjam direta ou indiretamente o produtor rural e a agropecuária baiana, para cumprir sua missão
de defender a categoria.
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Senar Bahia realiza dia de campo sobre reserva estratégica em Santo Amaro

O SENAR BAHIA juntamente com o Sindicato dos Produtores Rurais de Santo Amaro realizou um dia de campo sobre reserva estratégica de alimentos. Os produtores tiveram acesso a técnicas de produção de silagem, que é uma tecnologia usada no armazenamento de
alimentos volumosos com manutenção da sua característica nutricional
para utilização em períodos de escassez de alimentos. Dessa forma é
possível aperfeiçoar os recursos naturais e as reservas estratégicas da
propriedade, garantindo uma boa alimentação dos animais.
O treinamento foi conduzido por um instrutor do Senar e contou
com a participação de mais de trinta produtores envolvidos na cadeia
produtiva da bovinocultura leiteira.

Pro-Senar Cacau CAPACITA PRODUTORES de MUNICÍPIO DE Igrapiúna
O SENAR BAHIA, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Camamu, realizou um curso de formação
profissional rural (FPR) com um grupo de produtores já inseridos no programa Pro-Senar Cacau do município de Igrapiúna.
Durante o evento os participantes receberam orientações
e aprenderam na prática técnicas que podem ser executadas
em suas propriedades. O técnico do SENAR apresentou os
aspectos gerais do cultivo do cacau, a escolha e o preparo da
área para cultivo. As atividades práticas foram realizadas em
fazendas dos produtores da turma.
Os cursos de FPR são oferecidos aos produtores rurais de
forma gratuita, para que os participantes possam “Aprender a
fazer, fazendo”, através das metodologias do SENAR e apliquem o que foi exercitado nas suas propriedades.

Produtores de leite de Itanhém recebem capacitações do programa Pro-Senar
O SENAR BAHIA, em parceira com o Sindicato dos Produtores Rurais de Itanhém, está capacitando produtores rurais do município e região, através do programa Pro-Senar Leite. Por meio
da Formação Profissional Rural, são apresentadas aos produtores
técnicas como o preparo adequado do solo; produção de alimentos para o manejo nutricional dos rebanhos; controle sanitário e
reprodutivo; e a implantação de novas tecnologias nas propriedades.
O programa tem duração de dois anos, conta com uma equipe
técnica de agrônomos, veterinários e zootecnistas, e visa a melhoria da produtividade e da rentabilidade dos produtores, para
fortalecer a cadeia produtiva no estado, promovendo o desenvolvimento econômico e social das famílias do campo.
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turma de Produtores de Santa Cruz Cabrália recebem formação profissional do Pro-Senar
Visando fortalecer a cadeia do leite no estado, através
do programa Pro-Senar, em parceria com o Sindicato dos
Produtores Rurais de Porto Seguro, o SENAR BAHIA está
realizando no município de Santa Cruz Cabrália, ações de capacitação dos produtores rurais, através dos cursos de Formação Profissional Rural (FPR) com os temas que abordam
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 e da
assistência técnica e gerencial individualizada com, direcionada ao planejamento das propriedades.
O Pro-Senar atua junto ao produtor rural com o objetivo
de promover a mudança comportamental através da profissionalização, organização da cadeia e a qualificação dos profissionais
da assistência técnica, gerando aumento da renda, melhoria da produtividade, gestão eficiente e incremento tecnológico nas
propriedades atendidas.

Produtores do baixo sul participam de módulo de FPR do Pro-Senar Cacau
Produtores rurais da região do Areião, localizada no baixo sul
do estado, participaram do primeiro módulo de Formação profissional Rural (FPR) do programa Pro-Senar Cacau. Na primeira
aula do programa, foi trabalhada a gestão das propriedades, assunto de grande importância que o produtor rural deve dominar
no atual cenário da agropecuária.
Durante o curso, que foi realizado pelo SENAR BAHIA em
parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Ituberá, foi
iniciada a elaboração dos planejamentos de cada propriedade
participante do programa. Na próxima etapa cada participante
receberá nas propriedades uma visita de assistência técnica e
gerencial. O Pro-Senar visa melhorar a produtividade e rentabilidade do negócio rural, promovendo a formação profissional do
produtor e trabalhador rural, difundindo tecnologias, através da assistência técnica.

curso de panificação no Centro de Capacitação de Feira de Santana para produtores
Produtores do município de Alagoinhas participaram do
curso de trabalhadores na panificação realizado no Centro de
Capacitação Regional de Feira de Santana, do SENAR BAHIA. O treinamento tem por objetivo apresentar ferramentas de
manuseio e produção de pães. Irlan de Jesus e Samuel da Conceição, já trabalham como padeiros em um estabelecimento da
cidade, e como sabiam apenas o básico, aprendido na prática
diária na padaria, decidiram expandir os seus conhecimentos
através do treinamento oferecido pelo SENAR. “O curso ajudou a aprimorar as habilidades na minha profissão, desde as
técnicas de produção até noções corretas de higiene”, revelou
Samuel.
Viviane Maria Matos dos Santos não trabalha na área, mas tem buscado desenvolver outras atividades para complementar
a renda familiar, e afirma que o curso abriu um leque de oportunidades. “Aqui aprendemos a produzir, com qualidade, uma variedade de iguarias que podemos usar como fonte de renda, a exemplo dos sonhos, enroladinhos de salsicha, esfirras e pão de
hambúrguer”.
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Mais 54 jovens do interior da Bahia são beneficiados com formação profissional pelo SENAR BAHIA
O SENAR BAHIA realizou a integração de duas novas
turmas do Programa Jovem Aprendiz, do município de Nova
Viçosa, Distrito de Posto da Mata. Cinquenta e quatro participantes do programa foram contratados para atuar em seis
empresas do segmento agrícola, onde eles serão profissionalizados. O programa acontece em parceria com empresas
rurais, o que garante que os jovens mantenham contrato de
aprendizagem por tempo determinado.
O curso de aprendizagem em supervisão agrícola tem
carga horária de 800 horas, sendo 400 de teoria e a outra
metade de prática. A turma vai concluir o curso em abril do
ano que vem. Além dos conhecimentos teóricos e práticos,
os jovens são estimulados a desenvolver autoestima, criatividade, cidadania, responsabilidade e ética.

Senar Bahia capacita produtores de Jequié e região para o cultivo do maracujá
O SENAR BAHIA em parceria com o Sindicato Rural de
Jequié realizou um curso sobre o cultivo do maracujá com
produtores do povoado dos Hilários localizado a 7 quilômetros de distância do município de Jitaúna. Com aulas teóricas
e práticas, foram trabalhados no curso os aspectos técnicos
da cultura, a importância econômica e social do maracujá, noções sobre o manejo integrado de pragas e doenças, dentre
outros.
O produtor, Adenilton Pereira de Jesus, já cultivava maracujá na sua propriedade, de forma incorreta, e garante que o
treinamento foi muito proveitoso. “Tenho que me profissionalizar para aumentar minha produção. Por isso, esse curso foi
de suma importância, tanto para mim quanto para os demais
participantes”, afirmou.

SENAR BAHIA certifica participantes dos programas Com Licença Vou à Luta e Jovem Empreendedor
O SENAR BAHIA realizou em Salgadália, distrito de
Conceição do Coité, no semiárido baiano, a certificação de
participantes dos programas Jovem Empreendedor e Com
Licença Vou à Luta. Ao todo trinta e sete jovens e dezenove
mulheres receberam os certificados de conclusão dos cursos.
São as últimas turmas do programa Com Licença Vou à
Luta que desde 2010 vinha incentivando 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, passou por uma atualização e agora se chama Mulheres em Campo. Após a conclusão do curso, quatro produtoras já ingressaram na turma do
programa Pro-Senar Caprinos.
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