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Neste informe não poderíamos deixar de tratar de um
assunto que vem se destacando nos principais jornais do país:
a seca que atinge o nordeste brasileiro, e já é considerada a pior
dos últimos 100 anos. Hoje, mais de 90 municípios enfrentam
situações emergenciais por conta da longa estiagem. Você pode
acompanhar, nesta edição, as medidas que a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA e o Sistema FAEB têm
tomado para auxiliar os produtores atingidos pela seca. Uma
reunião foi realizada na sede da FAEB, onde os representantes
dos Sindicatos Rurais do Semiárido baiano debateram saídas
para a situação. Destaque também para a parceria firmada entre
a CNA e a Embrapa, que de forma inédita, irá estimular a pesquisa
de forrageiras resistentes à seca.
Trataremos também do número crescente de casos de
violência no campo, dando destaque para o Observatório de
Criminalidade no Campo criado pela CNA para que os produtores
possam denunciar os crimes contra as suas propriedades.
O novo site do Sistema FAEB, que já está no ar, também é
tema deste Informe. Mais bonito, dinâmico e interativo o novo
portal agora traz a FAEB e o Senar Bahia num único endereço,
onde você terá acesso a notícias, cotações, artigos, vídeos... Tudo
para deixar você cada vez mais informado sobre as ações do
Sistema e a agropecuária no estado.
Poderá conferir também o encontro do Presidente da CNA e
do Sistema FAEB, João Martins da Silva Junior, com o Presidente
da República, Michel Temer, e a união firmada entre o SENAR
Bahia e SENAR Sergipe visando o crescimento do Programa
Jovem Aprendiz.
Boa leitura!

Enfim, após reiteradas promessas, começa a tomar corpo, a encantada Reforma da Legislação Trabalhista,
com a remessa pelo Governo Federal ao Congresso Nacional do Projeto de Lei nº. 6787, em data de 23/12/2016,
procurando torná-la mais consentânea com a realidade das relações entre o Capital e o Trabalho.
Há tempos que a Sociedade reclama por mudança dessa natureza, tendo sido várias as tentativas de
projetos, de iniciativa do próprio Executivo, do Poder Legislativo, das Entidades Sindicais, da Academia
Brasileira de Direito do Trabalho, lamentavelmente sem a devida tramitação.
É a forma encontrada pelo Governo, que propõe dentre outras alterações no trabalho temporário, em
trabalho em tempo parcial, na Representação dos Trabalhadores nas Empresas, fixa prazos e multas, estas
em patamares elevados e para sua imposição, extinguindo o critério didático da dupla visita, impondo ainda
o seu valor multiplicado pelo número de empregados. De forma enfática pretendendo implantar a sempre
polêmica “prevalência do negociado sobre o Legislado”, quando expressa que a Convenção ou o Acordo
Coletivo de Trabalho, tem força de Lei, parece olvidar que já existe na CF/88, artigo 7º, inciso XXVI dispositivo
que fixou “o reconhecimento das Convenções e Acordos Coletivos do Trabalho”, embora não estabelecendo
quais os direitos passiveis de negociação, o que passou a ser feito pelo Poder Judiciário Laboral, que por
vezes desconsidera o negociado desacreditando, o aprovado pelas partes em exaustivas negociações, e
questionando o modelo Sindical Brasileiro.
Propõe de modo contundente e conflituoso, no artigo 523-A, uma nova sistemática de representação dos
Trabalhadores no local de trabalho, de modo a suscitar polêmicas e controvertidas interpretações, e que está
a merecer, por parte da Classe Empresarial, manifestações de exclusão.
No conjunto das propostas oficiais, encontra-se introdução do artigo 611-A (o artigo 611, vigente cuida da
Convenção Coletiva de Trabalho) estabelecendo que a mesma TEM FORÇA DE LEI, quando dispuser sobre
os treze (13) itens que menciona, o que se constitui em limitação do poder negocial as partes interessadas,
através seus Sindicatos e apresenta ainda quatro parágrafos reguladores.
As disposições dos temas propostos, de modo insuficiente na já conturbada relação de trabalho, e a
autorização para que a Justiça do Trabalho analise preferencialmente a conformidade dos elementos essenciais
do negocio jurídico (parágrafo primeiro), balizada pela intervenção mínima na autonomia da vontade, por
certo continuarão a ensejar interpretações que contribuirão para impedir essa prevalência do negociado,
comprometendo a autonomia sindical.
O Projeto como apresentado e com as limitações impostas, apresenta um cenário otimista, abrindo
caminho para evolução das relações sindicais e dando uma maior segurança jurídica as partes negociadoras.
É muito pouco, e mais precisa ser feito, indispensável entendimento da nova realidade das comunicações,
da tecnologia, que proporcionam mudanças globais, de modo a conscientizar os agentes desse processo, da
necessidade dessas mudanças, com a criação de regramentos modernos específicos, que devem ter como
Atores, toda a Sociedade através de debate aberto, com respeito recíproco, para a melhoria das relações de
trabalho.
*Aurélio Pires
Assessor Jurídico da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia - FAEB
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IMPACTO DA SECA NO ESTADO

A

seca continua sendo um dos
principais problemas do produtor rural baiano. Até o fechamento da edição deste INFORME, em dois de março, 90
municípios estavam em situação de
emergência por causa da longa estiagem. São quase um milhão e 300 mil
baianos afetados pela falta de chuva,
o que impacta diretamente na economia local, visto que o setor agropecuário movimenta toda a região – desde o comércio aos serviços. Segundo
o Monitor de Secas, do governo fede-

ral (www.monitordesecas.ana.gov.br),
na Bahia, onde janeiro é um mês considerado período chuvoso, as chuvas
ficaram muito abaixo do esperado em
praticamente todo o Estado. A precipitação mensal ficou abaixo de 25 mm
na maior parte da Bahia, onde deveria chover entre 75 e 300 mm. Houve
uma expansão da área de seca extrema (S4) para o leste do estado, devido
à irregularidade e redução das chuvas
nos últimos três meses que fazem parte do primeiro período chuvoso do
Estado. Também houve uma expansão

FA E B

SISTEMA FAEB REÚNE SINDICATOS E PRODUTORES
RURAIS DO SEMIÁRIDO PARA DISCUTIR O TEMA

da seca para a região sul, com o surgimento de uma área de seca fraca (S0),
onde não havia condições de seca no
mês anterior. Quanto aos impactos,
estes ainda se mantiveram de curto
e longo prazo (CL) na maior parte da
Bahia, com exceção do setor sul, onde
os impactos são de curto prazo (C),
devido ao surgimento da seca Fraca
(S0) em janeiro. Veja abaixo o mapa
de monitoramento da seca no Nordeste, atualizado em janeiro de 2017. Nele,
é possível perceber o impacto da seca
na Bahia.

C

om o objetivo de orientar os sindicatos dos produtores rurais
do semiárido a intensificar as
ações estruturantes de convivência com a seca, o presidente da CNA e do Sistema FAEB, João
Martins, reuniu as lideranças sindicais
e os produtores da região na sede do
Sistema, em Salvador. “A Bahia toda
está sofrendo com a seca, mas a região do semiárido é recorrente com
essas estiagens. Por isso, reunimos
hoje as lideranças da região, para que
esses produtores centrem esforços na
estruturação de suas propriedades e
nas ações de convivência com a seca”.
João Martins destacou ainda a parceria da CNA com a Embrapa no projeto
que prevê uma série de ações que irão
permitir o desenvolvimento, por meio
de pesquisas, de forrageiras resistentes à seca no semiárido do Nordeste e
no norte de Minas Gerais. “Essa é uma
ação que já deveria ter sido realizada
há muito tempo e que chega para dar
mais uma ferramenta para os produtores que convivem com a seca e dependem da palma”. (Saiba mais na próxima página)
Durante a reunião também foram apre-
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sentadas as ações do Sistema FAEB
na região, como o VIVER BEM NO
SEMIÁRIDO, que, em parceria com o
SEBRAE, reúne diversas ações em um
só programa, com objetivo de tornar
os produtores competitivos e produtivos mesmo durante a longa estiagem.
“Contamos hoje com muitas histórias
de sucesso de participantes do programa e precisamos expandir essas
ações para mais propriedades do semiárido baiano”, destacou o vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda.
A superintendente do SENAR BAHIA,
Carine Magalhães, acrescentou ainda
que o Senar vai continuar trabalhando
em prol do semiárido e contando sempre com “o apoio de dos Sindicatos,
que são os principais atores no campo. Só com os sindicatos conseguimos
levar para a área rural todo o conhecimento, a capacitação e as tecnologias
que o Senar oferece e que transformam a realidade da Bahia”.
Participaram da reunião os sindicatos
de Araci, Baixa Grande, Campo Formoso, Cipó, Conceição do Coité, Feira
de Santana, Guanambi, Ipirá, Itaberaba, Jequié, Juazeiro, Miguel Calmon,
Mundo Novo, Poções Remanso, Ruy

Barbosa, Seabra, Senhor do Bonfim,
Sento Sé, Serrinha, Tucano, Valente e
Casa Nova.

Comitê Gestor do Viver Bem no Semiárido define
ações para 2017
Os Sindicatos dos Produtores Rurais de Mundo Novo, Piritiba, Miguel
Calmon, Senhor do Bonfim e Campo
Formoso se reuniram com coordenadores do SENAR BAHIA, Gustavo Maciel e Ricardo Cunha, juntamente com
o gerente regional do SEBRAE em Jacobina e o analista técnico da instituição, para discutir e definir as agendas
de ações do Viver Bem no Semiárido
em 2017. No encontro foram definidos os cursos que vão ser oferecidos
dentro do programa, através de um
calendário anual para cada Sindicato.
Também ficou alinhado a realização
de missões técnicas e Dias de Campo na região. Durante o encontro, os
coordenadores do SENAR BAHIA ainda ressaltaram a importância da participação dos produtores rurais e de
toda a comunidade para que os resultados do Viver BEM no Semiárido sejam cada vez mais eficientes.
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CNA E EMBRAPA DISCUTEM PROJETO DE FORRAGEIRAS
RESISTENTES À SECA PARA O SEMIÁRIDO
Encontro teve a participação de presidentes de federações do Nordeste e de Minas

O

projeto “Seleção, Adaptação
e Desenvolvimento de Plantas
Forrageiras Tolerantes à Seca
e Uso Racional no Semiárido
Brasileiro” foi apresentado, na
quarta (25), em uma reunião realizada
na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
Resultado da parceria entre o Sistema CNA/SENAR/ICNA e a Embrapa, o
projeto prevê uma série de ações que
irão permitir o desenvolvimento, por
meio de pesquisas, de forrageiras resistentes à seca e sua implantação no
semiárido do Nordeste e no Norte de
Minas Gerais.
O presidente da CNA, João Martins,
afirmou que a parceria surgiu da necessidade de elaboração de um plano para “desenvolver tecnologias que
ajudem o produtor rural do semiárido”.
Nos últimos cinco anos, a pecuária da
região foi muito prejudicada pela estiagem, o que gerou a degradação das

6

pastagens.
Segundo o diretor-geral da Embrapa
Gado de Corte, Cleber Soares, a ideia
é ter os primeiros resultados práticos
das pesquisas em dois anos com a implantação das chamadas Unidades de
Referência Tecnológicas (URTs) em 10
municípios de nove estados.
“Queremos escolher, ainda no primeiro semestre, dez unidades de referência para que sirvam de projetopiloto. O maior desafio da pecuária
do Nordeste é a alimentação animal”,
disse.
“Neste período de estiagem, precisamos de forrageiras resistentes à
seca para que os produtores não percam seus rebanhos em função da falta
de alimentação”, afirmou o presidente da Comissão Nacional da Região
Nordeste da CNA e da Federação da
Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio
Grande do Norte (FAERN), José Álvares Vieira.

Também participaram da reunião os
presidentes das Federações de Agricultura e Pecuária dos Estados de
Alagoas (FAEAL), Álvaro Arthur Almeida; Ceará (FAEC), Flávio Saboya;
Paraíba (FAEPA), Mário Borba; Piauí
(FAEPI), Carlos Augusto Melo Carneiro da Cunha; de Sergipe (FAESE),
Ivan Sobral, além do vice-presidente
da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (FAEMG), Ricardo
Laughton.
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FAEB ENVIA OFÍCIO AO GOVERNO DA BAHIA
SOLICITANDO LIBERAÇÃO DAS BOMBAS DO RIO UTINGA

O

Governo da Bahia lacrou as
bombas irrigantes da região
da Bacia do Rio Utinga. Os
produtores da região foram
pegos de surpresa com a
ação, que pode impactar diretamente na produção local, responsável por movimentar a economia
da região, gerando cerca de seis mil
empregos diretos e indiretos, garantido o sustendo de centenas de
famílias.
Segundo o presidente do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Paraguaçu, Evilásio Fraga – que também é
representante do setor de agricultura e irrigação no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o governo alegou que estará faltando
água para abastecimento humano.
“Eu estive na região, no sábado, 18, visitei a Bacia. O rio está correndo normalmente e abastecendo as cidades,
como sempre aconteceu. O governo,
certamente, não foi bem informado
sobre a realidade local”, confirmou.
Produtor Rural da região, Fernando Arcoverde, que emprega mais de
cem pessoas da localidade, esteve na
Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado da Bahia, acompanhado
de Evilásio Fraga, pedindo o apoio da
FAEB. “Nós trabalhamos com responsabilidade e seriedade, focados sempre na sustentabilidade do rio. Jamais
iríamos fazer alguma ação que fosse
interferir no abastecimento humano

da região. São mais de 30 anos de
trabalho para consolidar o local como
um Polo de Fruticultura, que abriga
dezenas de produtores, principalmente pequenos e médios. Essa ação do
governo pode trazer consequências
gravíssimas para a região”, alertou.
A FAEB enviou um ofício ao Governo
do Estado solicitando, de forma imediata, que as bombas sejam liberadas
para que os produtores possam continuar trabalhando, gerando emprego e
renda para a região. O presidente da
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA e do Sistema FAEB,
João Martins, declarou: “Em um momento tão delicado como o atual, com
uma grave crise social e econômica,
com mais de 13 milhões de desem-

pregados em todo o país, esperamos
que, mais uma vez, o governo aja com
racionalidade. A agropecuária baiana,
mesmo atravessando um momento de
seca, segue contribuindo para a sustentação econômica do Estado. Medidas emocionais podem agravar uma
crise sem precedentes. Esperamos a
sensibilidade de sempre do governo
que, certamente, não quer aumentar o
numero de desempregados na Bahia”.

VEJA FOTOS DA PRODUÇÃO DE FRUTICULTURA NA BACIA DO RIO UTINGA
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PRESIDENTE DA CNA E DO SISTEMA FAEB
ENVIA OFÍCIO AO GOVERNO DO ESTADO
SOBRE REAJUSTE DA GTA

O

presidente da CNA e do Sistema
FAEB, João Martins da Silva Junior,
enviou ofício ao governador da
Bahia, Rui Costa, solicitando que
os valores da Guia de Transporte Animal (GTA) não fossem reajustados.
“Os produtores rurais estão enfrentando
as notórias dificuldades da economia nacional, com a agravante dos cinco anos de
estiagem que atinge praticamente todas
as regiões da Bahia. O setor está descapitalizado”, pontuou. Com o reajuste, que
passou a valer em 28 de fevereiro deste
ano, a taxa paga pelos criadores passa de
R$2,20 para R$4,00.
A nota diz ainda que “O aumento das
taxas devidas à ADAB e a cobrança para
o FUNDAP, neste momento, pelos motivos
revelados (crise econômica e seca), são
manifestamente importunos, motivo pelo
qual solicitamos o reexame da matéria,
no sentido de manter os valores atuais da
GTA, sem reajuste, com o adiamento para
a arrecadação do FUNDAP, promovendo
uma melhor discussão com os setores envolvidos num prazo de 90 (noventa) dias,
adiantando, de logo, que nos colocamos à
disposição para participar desta nova proposta a ser construída”.

N O R D E ST E

“A

união faz a força”. Esse
ditado popular faz jus à
parceria entre o SENAR
de Sergipe e Bahia. O
resultado dessa união é
a primeira turma do Programa Jovem
Aprendiz Rural, atendidos pelas duas
instituições.
O curso está sendo realizado em
Rio Real na Bahia e conta com os instrutores do SENAR SERGIPE e material metodológico do SENAR BAHIA,
além da parceria da Indústria Alimentícias Maratá. A iniciativa, além de viabilizar a formação técnico-profissional
para o mercado de trabalho, remunera os alunos com meio salário mínimo
durante os dez meses de aprendizado.
O programa é voltado à formação profissional de jovens oriundos do
meio rural, possui uma carga horária
de 1.020 horas divididas em três etapas do curso.
O Jovem Aprendiz foi lançado pelo
SENAR para atender as exigências do
Governo Federal – Ministério do Trabalho e Emprego, no que determina a Lei
nº 10.097/2000 e consiste em preparar
jovens para o mercado de trabalho em

A GTA é um documento oficial para fiscalização do animal em trânsito, emitida pela
Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado (SEAGRI), com informações sobre o destino, as condições sanitárias e a
finalidade do transporte do animal.
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SENAR BAHIA E SENAR SERGIPE SE UNEM
EM PROL DO JOVEM APRENDIZ

O que é a GTA?
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consonância com as necessidades das
empresas que exploram atividades rurais e os requisitos da legislação em
vigor.
“Neste caso, a iniciativa é voltada
basicamente para o adolescente ou
jovem de 14 a 24 anos completos e incompletos, preferencialmente, filho de
trabalhador ou de produtor rural que
tenha concluído ou esteja cursando regularmente o Ensino Fundamental ou
Médio, matriculado em curso de aprendizagem com vínculo empregatício caracterizado por contrato de aprendizagem, conforme previsto na legislação”,
explica o presidente do Sistema FAESE/
SENAR Sergipe, Ivan Sobral.
Para a superintendente do SENAR
BAHIA, Carine Menezes Magalhães, a
parceria com Sergipe chega para ampliar a possibilidade de atendimento às
empresas contribuintes. “As duas regionais se unem na formação profissional
de jovens do município de Rio Real que,
pela primeira vez, participam de um
programa que garante formação e, ao
mesmo tempo, remunera os participantes”.
De acordo com Ivan Sobral essa
parceria tem o objetivo de conseguir
capacitar e colocar jovens no mercado
de trabalho. “Hoje o mercado vive uma
grande fase de competitividade, a busca por um espaço é grande e quanto
mais capacitado, mais fácil fica do jovem conseguir uma vaga de trabalho,
principalmente se ele tiver um certificado do SENAR”.
Ao final do curso, aqueles que melhor se destacarem podem ser contratados para trabalhar na Maratá. “Nós
temos interesse em contratá-los posteriormente ao curso. Para a empresa é
melhor ter uma pessoa que já entenda
do nosso funcionamento”, assegurou o

engenheiro agrônomo e gerente agrícola da Maratá, Djalma Faria Filho.
A aluna do curso Técnico em Agropecuária, Luciana dos Santos, diz que a
dinâmica de transmitir os assuntos das
disciplinas é melhor que na escola que
estuda. “Há mais coerência e coesão,
então fica mais fácil aprender”, observa.
Ela já vislumbra dois sonhos após a conclusão do curso. “Ser contratada pela
Maratá e assim ter meu emprego fixo.
Inclusive, já estou juntando o dinheiro
que recebo para pagar o curso de Medicina Veterinária”, confidencia.
O aluno Júlio César dos Santos Rodrigues mudou de sonho. “Fui convidado por uma tia para morar em São Paulo, onde trabalharia na construção civil,
mas com a oportunidade de participar
do Jovem Aprendiz Rural mudei de sonho e optei por ficar estudando. Quem
sabe sou contratado pela Maratá”, vislumbra.
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VIOLÊNCIA NO CAMPO
A primeira ação do Observatório
foi o lançamento de um formulário no
site da CNA (cnabrasil.org.br) no qual
os produtores de todo o país podem
relatar casos de violência no campo.
“Os nomes dos produtores e das
fazendas serão mantidos em sigilo,
mas as informações são importantes
para criarmos um perfil da violência
no campo”, afirmou André Sanches,
secretário-executivo do Instituto CNA
(ICNA).
Com o cadastro, será possível saber, por exemplo, as regiões mais atin-

gidas pela violência, os tipos de crimes e até os produtos mais visados
para roubos e furtos. A partir deste
diagnóstico, será possível oferecer
informações estratégicas aos órgãos
competentes para que tomem as providências adequadas.
“Temos relatos de casos gravíssimos. O produtor está acuado e muitas
vezes até deixa de ir à propriedade.
Por isso precisamos mapear os casos
ocorridos em todo o Brasil. Com essas informações, vamos debater com
especialistas e autoridades de segu-

rança pública e encaminhar propostas
com ações efetivas”, disse Sanches.
O secretário-executivo do ICNA
diz que as federações e os sindicatos
têm papel fundamental para ajudar e
estimular o produtor no preenchimento do formulário disponível no site da
CNA.
Informações como a data do crime, as condições, o que foi roubado
ou furtado, se houve ou não violência,
são fundamentais para traçar o perfil
da violência no campo.

O formulário ao lado está disponível no site da Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA).
Essa é a primeira arma do produtor rural no combate à violência no campo.
Se você já foi vítima ou conhece algum produtor rural que já
tenha sido, ajude a CNA a fazer um diagnóstico mais preciso possível da insegurança na
zona rural.
http://www.cnabrasil.org.br/
servicos-para-produtor/denuncie

M

anchetes dos mais diversos
veículos de comunicação do
estado mostram que a violência tem sido mais um motivo
de preocupação na Bahia.
Assaltos, roubos, sequestros. Famílias
acuadas, produtores com medo. Cargas inteiras sendo roubadas. Casas
saqueadas. Carros levados. O trabalho
do produtor rural em risco. Em Correntina, no Oeste da Bahia, produtores e
trabalhadores rurais viveram um cena
de terror no último dia 20 de fevereiro.

1 2

Cerca de dez homens armados e
encapuzados invadiram uma propriedade, por volta da 1h da manhã. Eles
fizeram reféns no local até às 4h da
manhã e fugiram com três carretas
carregas de soja e três carros de luxo.
Os carros foram abandonados pouco depois em uma estrada vicinal da
região, que fica na divisa com Goiás.
Esse é apenas um exemplo de como
a violência tem assustado os produtores rurais e causado prejuízos. Essa
não é uma realidade apenas da Bahia.

Em todo o país, o campo vem sendo
vítima da ação de bandidos, cada vez
mais violentos e ousados.
Para traçar um diagnóstico e propor ações que combatam a violência
que atinge o produtor rural e seus familiares em todo o Brasil, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), por meio de seu Instituto, criou
o Observatório da Criminalidade no
Campo, lançado no início do ano.
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FAEB
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia também
sempre esteve atenta a este problema.
Ano passado, a FAEB enviou ao governo do Estado, em 03/05/2016, ofício
que destacava o tema. “A Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado
da Bahia, preocupada com a situação
vivida no Estado, onde tem aumentado cada vez mais o número de ameaças e invasões de propriedades, roubo
e furto de gado, tratores e máquinas,

equipamentos, caminhões com cargas
de defensivos e fertilizantes, etc., trazendo um clima de intranquilidade e
insegurança no campo, vem, publicamente, solicitar apoio ao Governo do
Estado da Bahia e este, com a ajuda
da Força Nacional de Segurança e das
Forças Armadas, se necessário, para
que seja reestabelecida a ordem em
todo o Estado.”
O vice-presidente do Sistema
FAEB, Humberto Miranda, ressaltou
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que “ainda tivemos duas audiências
com o secretário de Segurança Pública do Estado e com produtores de diversas regiões da Bahia, quando, mais
uma vez, solicitamos uma atenção
especial ao produtor rural, que vem
sendo vítima da violência do campo,
tendo suas propriedades invadidas,
funcionários roubados e com grande
sensação de insegurança”.
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PRODUTORES BAIANOS APOIAM A CNA
NA DEFINIÇÃO DE PROPOSTAS PARA
PRÓXIMO PLANO AGRÍCOLA

O

s agricultores da área produtiva da Coaceral, no oeste da
Bahia, ligados à Associação
dos Produtores Rurais da Chapada das Mangabeiras (Aprochama) participaram de uma reunião
para definir propostas para a elaboração do Plano Agrícola e Pecuário
2017/2018. Promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o encontro realizado no Sindicato dos Produtores Rurais de Luís
Eduardo Magalhães foi realizado para
ouvir as demandas dos produtores do
Matopiba (fronteira agrícola formada
pelos estados do Maranhão, Tocantins,
Piauí e Bahia).
Para o presidente da Aprochama,
Edson Fernando Zago, esta reunião
foi de fundamental importância para
que as demandas dos agricultores
do oeste da Bahia sejam incluídas no
próximo Plano Agrícola. “É muito importante essa iniciativa da CNA, pois

P
1 4
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JOÃO MARTINS VIAJA COM PRESIDENTE
DA REPÚBLICA PARA LANÇAMENTO DO
PRÉ-CUSTEIO DO PLANO SAFRA 2017

residente da CNA e do Sistema
FAEB, João Martins, em viagem
no avião presidencial, ao lado
de Michel Temer, à cidade de
Ribeirão Preto, interior paulista. O presidente da República foi participar da Cerimônia de Lançamento
“Pré-Custeio para o Plano Safra 20172018”.
O governo Federal anunciou a liberação de 12 bilhões de reais para a
safra - 20% maior que a última safra. O
presidente da CNA, João Martins declarou que o governo mostrou claramente que vai apoiar o setor agropecuário. “Essa antecipação vai ser muito
importante para o produtor rural, que
terá mais independência e condição

SI STE M A

de adquirir insumos, defensivos e fertilizantes. Ele não precisará ficar mais
sujeito a vender o produto dele para
depois adquirir esses itens”, declarou.
Pré-custeio*
Viabilizado por meio de uma linha
de crédito do Banco do Brasil, o précusteio, que antecede o Plano Safra
2017/2018, previsto para ser lançado
em maio, visa auxiliar produtores no
planejamento e na aquisição de insumos como máquinas, sementes, fertilizantes e pesticidas no início deste
ano. Projeção do IBGE aponta uma
produção de 213,7 milhões de toneladas de grãos em 2017, o que representa uma alta de 16,1% em relação ao ano
passado.

possibilita que o produtor seja ouvido e dê suas sugestões. Dessa forma,
orientamos as ações do poder público
para que, dentro do Plano Safra, sejam
priorizadas questões como: redução
dos juros do crédito e financiamento agrícola, reestruturação do seguro
agrícola, revisão no zoneamento agrícola, aumento da capacidade de armazenagem e mais recursos de longo
prazo para correção de solo”, explica.
Os produtores rurais presentes na
reunião levantaram, por exemplo, a
importância da redução das taxas de
juros para o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA)
e para o Crédito Agrícola, na modalidade de custeio, que a depender das
condições, giram em média de 8,5%
e 9,5%, respectivamente. Na reunião
também foram apontadas sugestões
relacionadas à necessidade de revisão do Seguro Agrícola, para que
mais produtores sejam beneficiados, a

construção de uma unidade da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab) para regular estoques na região, além da redução dos altos custos
cartoriais relacionadas ao registro de
operações de crédito rural.
Ao participar da reunião, o agricultor da região da Coaceral, Luiz Pradella, parabenizou a CNA por propor os
encontros com os agricultores antes
de consolidar o documento de toda a
classe agrícola, para encaminhar antes
de ser fechado o Plano Agrícola, pelos
Ministérios da Agricultura em conjunto com o Ministério da Fazenda. Além
dos agricultores do Matopiba, ouvidos
em Luis Eduardo Magalhães, a CNA
também vai se reunir com produtores
das demais áreas agrícolas brasileiras.
A CNA, a partir desses encontros, vai
consolidar um documento, a ser entregue ao Governo Federal, abordando
as prioridades do setor agropecuário
para Safra 2017/2018.

Os juros anunciados pela União serão de 8,5% ao ano para um crédito de
até R$ 780 mil por meio do Programa
Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais (Pronamp) e de 9,5% para
a obtenção de até R$ 1,32 milhão aos
demais produtores.
No ano passado, as taxas anuais
eram de 7,75% para uma carta de crédito de R$ 710 mil e de 8,75% para R$
1,2 milhão em financiamento.
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CU RTAS
Programa ABC CERRADO vai capacitar mais de
400 produtores na Bahia em 2017

Centro de Capacitação Regional transforma a vida de produtores Solenidade marca início das aulas do Programa
Jovem Aprendiz Rural
rurais em Feira de Santana
O Centro de Capacitação Regional do SENAR BAHIA, localizado em Feira de Santana, tem transformado a vida de produtores do
município. Líder comunitário, Antônio Carlos dos Santos participou
do curso de Derivados da Mandioca, realizado no inicio deste mês.
“Muitos associados já trabalham com tempero completo, sequilhos
e confeitaria. Tudo isso aprendemos através dos cursos oferecidos
pelo Senar, que tem mudado a vida de muitas pessoas. Este curso
não será diferente!” Ele revelou ainda que o curso tem ajudado a
evitar o êxodo rural de jovens que não encontram oportunidades de
emprego no local.
O Sindicato dos Produtores Rurais de Ruy Barbosa levou associações do município para participar do curso de Fabricação de Polpas
de Frutas. Algumas produtoras já trabalham com o produto e vieram
com o intuito de melhorar a qualidade das polpas. Outras queriam
aprender a fabricar polpas de frutas para ajudar na renda familiar,
visando o fornecimento do produto para a merenda escolar. Alcione
Santos de Assis conta que achou interessante o processo de pasteurização, que até então não conhecia, mas passará a utilizar, pois a
melhoria da qualidade impulsionará a comercialização.

Uma solenidade marcou a abertura das aulas
do curso de Supervisor Agrícola, do Projeto Jovem
Aprendiz Rural iniciado na Fazenda Modelo Paulo
Mizote, localizada na saída para Angical, no projeto
irrigado da CODEVASF.
A grade curricular para a formação técnico
-profissional é estabelecida SENAR e segue o calendário agrícola. Os 52 jovens matriculados nos
turnos matutino e vespertino terão a oportunidade de serem profissionais capazes de desenvolver
habilidades humanas e, aptos à resolução de conflitos do cotidiano profissional. Além de adquirir
conhecimentos de Comunicação Oral e Escrita,
Matemática, Competência Interpessoal e Integração no Trabalho e Cidadania, Gestão e Empreendedorismo, recebem aulas práticas de Controle da
Produtividade, Controle da Gestão da Qualidade e
Gestão de Pessoas.

Instituições criam colegiado de agricultura do Oeste
A formação e apresentação do Colegiado de Agricultura do Oeste da Bahia foram realizadas durante uma reunião na sede da União
dos Municípios do Oeste da Bahia (UMOB), em Barreiras.
O intuito do Colegiado é representar instituições da agricultura
do Oeste da Bahia e facilitar as negociações das demandas necessárias ao desenvolvimento da região, com os órgãos das esferas Estadual e Federal.
Entre as pautas discutidas no encontro estão a formação de uma
equipe responsável pela criação do Programa de Inspeção e Aprimoramento Sanitário, que irá funcionar na região Oeste em sistema
de consórcio. Inicialmente, a elaboração da proposta do Programa
de Inspeção e da Assessoria Sanitária será realizada pelos representantes da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) - Almir
Vieira, Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB)
- Rodrigo Tanajura, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional
(CAR) - Paulo Baqueiro e Universidade Estadual da Bahia (UNEB) Danilo Gusmão, com possibilidade de acréscimo de novos membros,
no decorrer da implantação do projeto.
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Os produtores rurais interessados em
participar do ABC CERRADO, em 2017, já podem
fazer a pré-inscrição através do site do Senar
(senar.org.br). Na página do Serviço Nacional
de Aprendizaxgem Rural está disponível todo o
conteúdo do programa, que acontece em parceria
com a EMBRAPA, o Ministério da Agricultura e é
financiado pelo Banco Mundial.
Na Bahia, o enfoque do programa é a
Recuperação de Pastagens Degradadas (RPD),
que melhora o solo e aumenta a produção e a
qualidade do pasto para alimentação animal. Dessa
forma, será evitada a abertura de novas áreas
de pastagem o que trará economia para o bolso
do produtor. A capacitação é completamente
gratuita. No total, são quatro módulos, com carga
horária total de 56 horas, que são realizados em,
no máximo, dois meses. Todos os participantes
recebem certificado após conclusão. É importante
ressaltar que, além desses benefícios citados,
o ABC CERRADO garante, principalmente, a
preservação do meio ambiente, já que aumenta a
retenção de gás carbônico.
A meta do SENAR BAHIA em 2017 é formar
30 turmas do programa ABC CERRADO, o que vai
atingir diretamente mais de 400 produtores no
estado. Para saber mais, entre em contato com o
SENAR BAHIA, através do telefone (71) 3415-3100
ou procure o Sindicato dos Produtores Rurais da
sua região. “Essa é uma grande oportunidade que
os produtores do cerrado brasileiro têm para se
capacitar, aumentar sua renda e ainda contribuir
para a preservação do meio ambiente, um tema que
sempre é visto como prioridade pela CNA e pelo
Sistema FAEB”, pontuou João Martins, presidente
da CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil e do Sistema FAEB. Primeiras Turmas –
Sete turmas foram iniciadas no mês de fevereiro,
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Agro gerou mais de 10 mil vagas formais em
janeiro
A agropecuária brasileira encerrou o mês de
janeiro com a geração de 10.663 vagas de trabalho
com carteira assinada. O número é resultado de
83.481 admissões e 72.818 demissões no mês
passado, de acordo com o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged). Os
números foram divulgados no dia 03 de março,
pelo Ministério do Trabalho (MTE).
No relatório, o Ministério destaca as contratações vinculadas à safra de soja, especialmente
em Mato Grosso. Das 6.902 admissões feitas na cadeia produtiva, 5.991 foram no Estado que lidera a
produção da oleaginosa. Os pomares de frutas pelo
país acrescentaram 9.167 postos de trabalho a essa
conta.
O saldo positivo superou o do mesmo mês em
2016, quando houve a geração de 8.729 vagas.
Esse foi o quarto janeiro seguido com admissões
superando as demissões no setor. A última queda,
de 622 vagas, tinha sido registrada pelo Ministério
do Trabalho em janeiro de 2013. O recorde da
agropecuária para janeiro foi em 2007, com a
geração de mais de 17 mil postos de trabalho.
O resultado positivo de janeiro de 2017 não
impediu que o setor agropecuário registrasse
saldo negativo de postos formais de trabalho
no acumulado de 12 meses. A diferença entre
admissões e demissões resultou na perda de 12.827
vagas formais.
O desempenho do setor foi contrário ao
resultado geral do Caged. Considerando todos os
setores da economia, o Brasil encerrou o mês de
janeiro com o fechamento de 40.864 empregos
com carteira assinada.
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LEI 13.340/16: À LIQUIDAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DE
DÍVIDAS JÁ ESTÁ DISPONÍVEL. ENTENDA!
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www.faeb.org
www.senarbahia.org.br

faeb@faeb.org.br

PRODUTOR RURAL
FAÇA SEU CADASTRO
E NÃO DEIXE PARA
A ÚLTIMA HORA!
SISTEMA FAEB POSSUI UMA ASSESSORIA AMBIENTAL
PRONTA PARA TE ORIENTAR: 71 3415-7100
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