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“Podemos ser muito bem sucedidos na missão de se reinventar.
E é isso que o Sistema CNA, com suas Federações e Sindicatos
Rurais, vai fazer”. Iniciamos assim o editorial desta última edição
2017 do nosso informativo, com as palavras do presidente da
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA e do
Sistema FAEB, João Martins da Silva Junior, em seu discurso
durante a cerimônia de posse da nova diretoria da CNA. João
Martins é o primeiro baiano a ocupar a presidência da CNA e
trazemos nesta edição toda a cobertura desse evento realizado
em Brasília, que contou com a presença do presidente da
República, Michel Temer, e outras autoridades, além da diretoria e
colaboradores do Sistema FAEB.
Trazemos também nesta edição o Balanço de 2017 e
Perspectivas para o Agro em 2018 divulgados pelo Sistema CNA
durante coletiva para a imprensa nacional. De acordo com as
análises, a economia brasileira conseguiu superar a recessão em
2017, apoiada no desempenho positivo da agropecuária e do
consumo das famílias. O estudo traz um panorama completo de
cadeias produtivas importantes para a economia brasileira, entre
outros assuntos.
Outro destaque é a Assembleia Geral da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB). As contas do
exercício de 2017 e o planejamento orçamentário para 2018 da
FAEB foram aprovadas por unanimidade, pelos presidentes dos
Sindicatos dos Produtores Rurais e delegados representantes de
diversos municípios baianos presentes no encontro.
O Programa Despertar, do SENAR BAHIA, premiou os melhores
do ano e também é um dos destaques deste informe. O evento
foi realizado no município de Feira de Santana e contou com as
apresentações e exposição dos resultados alcançados com os
trabalhos realizados no Despertar em 2017, que teve como tema
“Viver Bem no Campo: Educação Ambiental, Saúde e Qualidade de
Vida”.
E tem mudança também! Para acompanhar a velocidade com a
qual a comunicação acontece nos dias atuais, com atualização de
informações em tempo real, anunciamos que esta é a última versão
impressa do nosso informe. Avançamos para 2018 com canais de
comunicação mais dinâmicos, com você produtor rural. Acompanhe
todas as ações do Sistema FAEB e notícias importantes sobre o
setor Agro através do nosso site (www.sistemafaeb.org.br), pelo
Facebook (@SistemaFAEB) e também no seu Whatsapp.
Para continuar bem informado com notícias do setor Agro
e as principais ações do Sistema FAEB/SENAR basta enviar um
e-mail pra gente: comunicacao@senarbahia.org.br ou mandar uma
mensagem para o nosso Whatsapp oficial do Sistema FAEB - 71 9
9960-1988.
E, por fim, desejamos a todos um ótimo Natal e um Ano Novo
de paz e muita saúde! É chegado um novo momento. De renovar as
expectativas e superar os desafios que estão por vir.
Boas Festas!
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m entrevista na sede da CNA (Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil) para divulgar o
balanço de 2017 e as perspectivas do setor para o
próximo ano, o presidente da CNA e do Sistema FAEB,
João Martins, fez previsões otimistas para 2018 em
relação ao agro, falou das prioridades do setor e destacou a
capacidade que o produtor rural tem para produzir de forma
eficiente.
Apesar da previsão de que a colheita recorde de grãos
deste ano, de mais de 238 milhões de toneladas, não vai
se repetir no próximo ano, Martins afirmou que o país terá
uma boa safra em 2018 e a produção em regiões como o
Matopiba (Maranhão, Tocantis, Piauí e Bahia); que registrou
perdas no passado, deve se normalizar.
“Teremos queda de produção de grãos apenas se levarmos
em conta o ano de 2017, que foi espetacular”, explicou.
Segundo dados apresentados pela CNA, a estimativa é de
que a colheita em 2018 seja de 224 milhões de toneladas, 6%
a menos do que a safra registrada neste ano.
No entanto, Martins ressaltou que o país pode bater no
futuro o teto registrado neste ano, pois o produtor rural,
com a utilização de tecnologias, produz cada vez mais sem
derrubar florestas utilizando, por exemplo, áreas degradadas
que podem ser convertidas em terras agricultáveis.
Para o presidente da CNA, o produtor rural está cada vez
mais eficiente. “Se olhar o histórico de quanto produzíamos
por hectare o feijão, o leite, a carne, o milho, vê-se que
cada dia mais o produtor está mais competitivo. Ele tem de
ganhar por escala, sobre quantas sacas ele vai produzir por
hectare”.
João Martins listou algumas prioridades para 2018. Uma
delas é trabalhar para fazer do Brasil um grande exportador
de produtos lácteos, assim como é um dos grandes
fornecedores de carnes.
Outra bandeira é aprimorar a defesa sanitária. O
presidente da CNA citou, ainda, a necessidade de buscar
melhorias no financiamento da produção, para que os
recursos sejam compatíveis com a realidade da produção, e
de instrumentos de gestão de risco, como o seguro rural. “Os
países com agricultura moderna precisam do seguro rural”.
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Sobre a infraestrutura e logística, João Martins avaliou
que o país precisa ser competitivo fora das propriedades
rurais. Atualmente, o custo de transporte da produção no
Brasil chega a ser quatro vezes maior do que Argentina e
Estados Unidos.
“Somos eficientes da porteira pra dentro. Mas vamos
ficar com o produto aqui? Não, vamos levar lá para fora.
Mas somos ineficientes da porteira pra fora e precisamos
urgentemente tomar algumas medidas para amenizar esse
problema e evitar caminhões atolados nas filas dos portos”.
Cenário positivo - O superintendente técnico da CNA,
Bruno Lucchi, apresentou os resultados do setor em 2017
e as projeções da entidade para 2018. “Conseguimos nos
recompor com um trabalho muito forte da CNA e de outras
entidades diante das crises artificiais que foram criadas em
2017 em relação à carne brasileira. Mais uma vez o setor
ajudou o País a sair da crise e foi essencial para a recuperação
do Brasil”.
O diretor da LCA Consultores, Luiz Suzigan, disse que
a agropecuária teve papel importante para a recuperação
da economia em 2017. Para o próximo ano, ele avaliou que
o crescimento da economia brasileira dependerá de fatores
como a flexibilização da política monetária, do ambiente
político interno e fatores conjunturais externos.
Novos mercados - Na avaliação de Lígia Dutra,
superintendente de Relações Internacionais da CNA, 2017
foi um ano positivo no comércio exterior com aumento das
exportações e melhor direcionamento nas negociações
comerciais com mercados estrangeiros.
Segundo Lígia, em 2018 a CNA fará esforços para
defender cada vez mais a imagem do agronegócio brasileiro
no exterior, aumentar a competitividade do setor e irá
trabalhar para a abertura de novos mercados, porque, apesar
de o Brasil ser o 4º exportador mundial, o País ainda tem
pouco acesso a mercados estrangeiros.
Lígia Dutra destacou que para a CNA a prioridade entre
os países asiáticos é iniciar a negociação com a Coréia do
Sul. “Será um passo importantíssimo para o agronegócio
brasileiro. É um mercado que sofremos concorrência forte
dos EUA e da Austrália.”
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JOÃO MARTINS E DIRETORIA DA
“Podemos ser muito bem
sucedidos na missão de
se reinventar.
E é isso que o Sistema CNA,
com suas federações e
sindicatos rurais, vai fazer”.
JOÃO MARTINS,
NO DISCURSO DE POSSE

A

o tomar posse em solenidade, em Brasília, o presidente
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), João Martins, falou dos principais desafios
do seu mandato e da necessidade do sistema estar
cada vez mais preparado para atender ao produtor

rural.
O presidente da República, Michel Temer, ministros de
Estado, parlamentares, lideranças do setor agropecuário,
presidentes de Federações de Agricultura e Pecuária
e sindicatos rurais, entre outras autoridades, estiveram
presentes na solenidade de posse, em Brasília, demonstrando
o prestígio do baiano, também presidente do Sistema FAEB,
que tem uma trajetória profissional de mais de 50 anos
ligada a atividade agropecuária. João Martins terá mandato
de quatro anos (2018/2021), juntamente com seis vice-

4

presidentes e seis membros do Conselho Fiscal.
Durante a cerimônia, foi assinado o termo de
cooperação técnica e financeira entre o SENAR, Ministério
da Transparência, Controladoria-Geral da União e o Instituto
Cultural Maurício de Sousa para desenvolver o projeto
“Um por Todos e Todos por Um! Pela Ética e Cidadania”. O
publicitário Nizan Guanaes também fez uma palestra sobre
o tema “O Agronegócio Brasileiro e a Visão para o Futuro”.
O presidente da CNA começou o seu discurso afirmando
que hoje o “passado não pode ser mais o nosso único
conselheiro” e que o “futuro é algo sempre novo e diferente”
que requer uma “nova disposição mental”.
“É com este estado de espírito que inicio este meu
mandato, sabendo que o que nos espera, tanto a mim,
quanto aos meus companheiros e colaboradores da CNA,
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e aos produtores rurais brasileiros, é uma realidade que se
transforma de forma acelerada, contínua, e fora de nosso
controle direto”.
Ao fazer referências ao ritmo acelerado das mudanças no
mundo atual, João Martins lembrou que a “vida sindical”, seja
do lado dos empregados, seja do lado dos empreendedores,
está em transformação em todo o mundo.
“A natureza dos conflitos que os sindicatos visavam
expressar e mediar no passado foi radicalmente alterada
pelas novas formas de organização da produção impostas
pelas tecnologias de informação”, disse Martins.
Para Martins, depois que a nova legislação trabalhista
rompeu os laços compulsórios e o financiamento automático
das organizações, continuou o presidente da CNA, sindicatos,
federações e confederações precisam de novos modos de
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recrutamento e fidelização dos seus membros.
No seu discurso, Martins disse também ser necessário
responder às perguntas-chave: Por que esta organização
existe? A nossa atividade e o nosso trabalho correspondem
a uma autêntica demanda da comunidade que desejamos
representar? “As respostas a estas indagações determinarão
o nosso destino”.
E daqui para frente, apesar das vinculações legais que
ainda persistem, é preciso, segundo o presidente da CNA,
que as organizações sejam cada vez mais “voltadas para o
cliente, num ambiente aberto e competitivo”.
“Assumo este mandato e estes desafios porque, como
produtor rural que sou, estou certo da necessidade de nossa
representação sindical para os produtores”.
O universo descentralizado de centenas de milhares de
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produtores espalhados pelo país, trabalhando em condições
variáveis e muitas vezes vítimas de fatores adversos, faz com
tenham que ser tratados numa escala coletiva.
“Precisamos de um diálogo coletivo com os poderes
do Estado. Precisamos de uma interlocução inteligente e
informada com a sociedade, com os consumidores, com as
mídias. Precisamos ser um centro de referência capaz de
captar e reunir as demandas individuais. E precisamos, por
fim, ser a voz amplificada e autorizada que unifique nosso
discurso e nossa ação”, afirmou Martins no discurso.
Por isso é necessário “repensar toda a nossa organização”
com foco num modelo sindical que seja o ambiente
comunitário da maioria dos produtores. E eles, “reunidos
voluntariamente em razão do seu interesse”, devem atuar
como sensores capazes de informar sobre os problemas de
toda a natureza.
“Nosso desafio, como sistema, agora, é criar valor para
o mundo dos produtores rurais que escolherem, por si
mesmos, integrar a nossa comunidade”.
O presidente da CNA afirmou que aprendeu a apreciar e
a estimar os companheiros de diretoria e os colaboradores
técnicos e administrativos, “uma comunidade de gente capaz
e inovadora”. Por isso, “podemos ser muito bem sucedidos
nesta tarefa de reinventar a nossa organização. Porque é isto
o que vamos fazer”.
Benefícios do agro – O presidente da CNA também fez
uma memória sobre a evolução da agricultura e pecuária
e disse que o “efeito transformador de nossa revolução
agrícola é certamente o fato mais importante de nossa
história econômica recente e continua abrindo muitas
perspectivas para o desenvolvimento futuro do país”.
Martins também afirmou que é preciso que o estado
brasileiro no seu conjunto - Executivo, Legislativo e Judiciário
- compreenda e adote a agenda da produção rural e suas
cadeias produtivas sem privilégios nem preconceitos.
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“O agro é espaço fundamentalmente da iniciativa privada
e precisa do ambiente capitalista de respeito à propriedade,
ao lucro e à liberdade de empreender. Nosso lema na CNA é
que sem liberdade econômica não há agricultura”.
O presidente da CNA também falou dos problemas
de infraestrutura e logística fora da porteira que afetam a
competitividade e grupos organizados que atuam além de
suas fronteiras nacionais e escolhem a produção rural como
alvo predileto.
“A agricultura precisa é de insumos modernos de
tecnologia, de mercados livres, e não das palavras tóxicas
da retórica ideológica”.

O presidente da CNA lembrou que a pauta do setor
é ampla e complexa, “nossas armas são apenas a razão
e o convencimento, mas a nossa causa, tenho certeza,
é do interesse de toda a nação brasileira”. É “preciso que
produtores, pessoas ou empresas, sejam colocados sempre
no alto pedestal das entidades imprescindíveis”.
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E
finalizou
o
discurso
dizendo
que
“precisamos nos libertar do fascínio do estado e
da burocracia, para nos tornarmos uma sociedade
de empreendedores. Esta deve ser a nossa luta
permanente”.
Defesa do setor – Em seu pronunciamento, o
presidente Michel Temer destacou a importância
do setor agropecuário para o país e afirmou que
para fazer o que o Brasil precisa é necessário
“passar pelo agro” e que o segmento protege a
economia. “Os dados econômicos hoje estão
ancorados na agropecuária”.
Ele também criticou a divisão que se faz hoje
entre agricultura familiar e empresarial e elogiou
o trabalho desenvolvido por João Martins à
frente da CNA, além de mencionar a presença de
representantes das 27 unidades da Federação na
posse.
Por último, disse que o agro pode contar com
o governo federal para “a prosperidade do setor”.
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DURANTE A POSSE, SENAR FECHA PARCERIA
COM CGU E INSTITUTO MAURÍCIO DE SOUSA
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)
fechou parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU)
e o Instituto Cultural Maurício de Sousa para desenvolver
o projeto “Um por Todos e Todos por Um! Pela Ética e
Cidadania”.
O presidente da CNA e do Conselho Deliberativo do
SENAR, João Martins, o ministro da CGU, Wagner de Campos
Rosário e o empresário Maurício de Sousa, assinaram o
acordo durante a posse da nova diretoria da CNA, em Brasília.
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“O Sistema CNA/SENAR, além de dar apoio ao produtor,
tem também os programas sociais. E, nessa parceria, a
intenção é unirmos o programa que o SENAR desenvolve, o
Agrinho, com a proposta da CGU e massificar o conhecimento
de ética e cidadania nas escolas brasileiras. Para nós vai ser
fantástico, porque, afinal, quem não conhece a Turma da
Mônica?”, indagou o presidente da CNA, João Martins.
Presidente da CNA, assinou parceria para levar ao campo
as ações do projeto Um por Todos e Todos por Um! Pela
Ética e Cidadania.
O projeto tem caráter artístico-pedagógico e visa levar
conhecimento sobre ética e cidadania de forma lúdica e
interativa aos estudantes do Ensino Fundamental I (4ª e 5ª
séries), às suas famílias, professores e demais funcionários
de escolas públicas e privadas.
“O setor rural merece isso, desmistificar preconceitos
desde criança é o nosso principal projeto e estamos trazendo
uma turma de peso para ajudar a formar essa criançada, que
será a nova geração do nosso setor rural”, afirmou o diretorgeral do SENAR, Daniel Carrara.
“A iniciativa casou como uma luva com as ações que o
SENAR já desenvolve com o Agrinho, levando para mais de
três milhões de crianças conteúdos sobre meio ambiente,
cidadania e saúde de forma transversal no itinerário
formativo das escolas”, afirmou Carrara.

WWW.

S IST E M A FA E B.O R G.BR

INFO RMAT IVO

Para o criador da Turma da Mônica, Maurício de Sousa,
a parceria com o SENAR é importante porque vai levar os
temas ética e cidadania para crianças de todo o Brasil.
“Estou muito satisfeito e feliz com essa parceria, porque
estamos falando com a criançada. É um momento muito
importante porque falamos de personagens que conversam
com milhares de crianças e fizeram parte da alfabetização de
milhares de brasileiros das últimas três ou quatro gerações. A
Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali são grandes voluntários
nesse projeto e esperamos poder brindar a criançada com
esses conhecimentos para que ela possa transformar o Brasil
no país que sonhamos”, afirmou.
De acordo com o ministro da CGU, Wagner Rosário,
a iniciativa já atendeu a 750 mil alunos, cinco mil escolas,
28 mil professores e a parceria com o SENAR vai auxiliar
a aumentar esses números. “Os números ainda são baixos
para quem quer mudar o País, por isso, o SENAR será muito
importante porque vai nos ajudar nesse caminho para
termos um alcance muito maior.”
A intenção da CGU é contar com a parceria do SENAR
para um passo maior no próximo ano, adiantou o ministro.
“Queremos levar esse projeto para todas as escolas e fazer
com que o Ministério da Educação assuma a iniciativa para
que possamos gerar material, não só para crianças de 8 a
10 anos, mas para todas as faixas etárias, de todo Ensino
Fundamental e Médio.”
O material estará disponível em formato digital
gratuitamente na internet. Será composto por manual do
professor, caderno do aluno, revista de atividades, jogos,
cartazes e histórias em quadrinhos da Turma da Mônica
dividido em três módulos: autoestima, inclusão social e
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cidadania.
A interatividade acontecerá nos laboratórios de
informática das escolas, em tablets e smartphones e também
haverá uma versão offline para as escolas que não tiverem
acesso à internet. E no próximo ano, “Um por Todos e Todos
por Um! Pela Ética e Cidadania” terá uma nova temática
“cuidados com o patrimônio” para incentivar as crianças a
cuidarem do seu ambiente escolar.
Após a assinatura, o próximo passo será a atualização
e transposição do material do meio físico para o digital e
a capacitação auto instrucional a distância dos professores
que participarem do projeto. A previsão das entidades é que
a nova versão do “Um por Todos e Todos por Um!” esteja
disponível no primeiro semestre de 2019.
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PUBLICITÁRIO FALA SOBRE ESTRATÉGIAS
PARA O AGRO BRASILEIRO DURANTE POSSE
DA DIRETORIA DA CNA

O

publicitário Nizan Guanaes falou
sobre o agro brasileiro e visão do
futuro para os convidados da posse
da nova diretoria da CNA.
Segundo Guanaes, a agricultura
é uma das maiores oportunidades que o
Brasil tem para crescer. Ele acredita que o
setor se modernizou como nenhum outro
e que já é reconhecido mundialmente, mas
ainda precisa derrubar algumas “fronteiras
mentais” para se expandir.
“A agricultura brasileira precisa fazer, do
ponto de vista de marca, de instituição e de
corporação, o que ela já faz isso do ponto
de vista operacional. Construir grandes
marcas globais e anunciar lá fora. O Brasil
tem que ser sinônimo de comida. Vender
isso no exterior maciçamente”, afirmou.
Na visão do publicitário, instituições como a Embrapa
foram decisivas para a agropecuária crescer e se tornar
moderna. Ele considera o setor organizado, pujante e motivo
de orgulho para todos brasileiros. “Os senhores já fizeram o
dever de casa”.
Além de investir em marketing, Guanaes também
considera importante acompanhar as novas tecnologias e
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fazer parcerias com instituições internacionais reconhecidas.
“Os códigos foram mudando e precisamos nos associar
em alta tecnologia. Não tem pra ninguém. Se a agricultura
brasileira vender o seu peixe, seu grão e seu frango lá fora,
na alta escala que produz, ela vai obter mais valor agregado
do que tem e vai contribuir ainda mais para esse País que
tanto deve a ela”, finalizou.
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CURTAS
Presidente da CNA participa de eventos no Palácio do Projeto Rural Sustentável avança na Bahia
Planalto
O Projeto Rural Sustentável, que incentiva a adoção de tec-

O presidente da CNA e do Sistema FAEB, João Martins,
participou do lançamento do Selo Agro Mais integridade
que vai premiar empresas do agronegócio que adotarem
boas práticas de gestão para evitar desvios de conduta
ética, além de ações de responsabilidade socioambiental.
No evento também foi firmado o Pacto pela Integridade,
que representa um compromisso de instituições públicas
e privadas com políticas internas anticorrupção.
De acordo com João Martins, o Selo Agro Mais Integridade dará ainda mais credibilidade e segurança aos produtos brasileiros importados por outros países. “A iniciativa do governo vai mostrar aos países compradores que
a agricultura brasileira produz com segurança e, acima de
tudo, com credibilidade. O selo servirá como um passaporte para as empresas exportadoras do setor agropecuário”, declarou.
Na ocasião, João Martins também se reuniu com o
presidente Temer, lideranças empresariais, ministros de
Estado e parlamentares da base aliada para debater a reforma da previdência.

nologias de baixa emissão de carbono, selecionou 49 Unidades Demonstrativas (UDs), nos estados da Bahia, Minas Gerais,
Pará e Rondônia na sua primeira fase. Parceria entre o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), o Governo do Reino Unido, o Ministério da Agricultura e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), o Projeto capacita produtores com
cursos de Formação Profissional Rural e oferece Assistência
Técnica e Gerencial (ATeG).
Na Bahia foram 15 dias de Campo do Projeto Rural Sustentável fomentando a implantação de tecnologias de baixo
carbono em propriedades rurais do Baixo Sul do Estado. A região é uma das mais importantes produtoras de cacau do Estado, mas também tem como principais culturas a seringueira,
o guaraná, o cupuaçu, além de especiarias, como o cravo da
índia. Os Dias de Campo aconteceram nos municípios de Ituberá, Igrapiúna, Valença, Ibirapitanga, Camamu, Piraí do Norte, Nilo Peçanha e Taperoá. As tecnologias trabalhadas foram
Recuperação de Áreas Degradadas com Pastagem (RAD-P)
e Recuperação de Áreas Degradadas com Florestas (RAD-F);
Integração Lavoura-Pecuária e Florestas (iLPF), incluindo Sistemas Agroflorestais (SAF); Plantio de Florestas Comerciais; e
Manejo Sustentável de Florestas Nativas.

Presidente da CNA e do Sistema FAEB é homenageado pela Secretaria de Defesa Agropecuária
O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Sistema FAEB, João Martins,
recebeu a Medalha de Honra da Secretaria de Defesa
Agropecuária (SDA) durante a cerimônia comemorativa
aos 40 anos do órgão do Ministério da Agricultura. João
Martins foi homenageado pela contribuição da entidade à consolidação da SDA e para o desenvolvimento da
agropecuária brasileira.
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, falou sobre
a importância da CNA ao longo dessa trajetória. “A CNA
sempre foi a instituição máxima da Agricultura e da Pecuária brasileira e agora, sob a liderança do João Martins, nós temos parcerias não só em questões do dia a dia, mas também na formulação de legislação, decretos, normativas e tudo mais que faz com que as decisões que nós tomamos pela
agricultura brasileira tenham respaldo dos produtores através da CNA”.
Segundo o secretário de Defesa Agropecuária, Luís Eduardo Pacifici Rangel, a CNA é um dos maiores parceiros que a
SDA tem. “O agropecuarista tem que entender que a sanidade é que dá valor ao seu produto. Não faz sentido ter um produto sem sanidade. O produto não tem valor. E a CNA é o representante disso. Consegue entender o valor que a sanidade
agropecuária tem e dar o apoio necessário para que a secretaria desenvolva os seus projetos”.
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Vice-presidente da FAEB participa da XXII Reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE com ministro da Integração e
outras autoridades
Representando a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o vice-presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (FAEB), Humberto Miranda,
participou da XXII Reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE (CONDEL), realizada na Sede do Banco do Nordeste
do Brasil (BNB), em Fortaleza-CE. No encontro foram aprovados itens importantes para a gestão dos Fundos Constitucional e de Desenvolvimento do Nordeste (FNE e FDNE).
Alterações na lista de municípios que integram a região
do semiárido também foram aprovadas. Mais 73 cidades da
área de atuação da Sudene foram incorporadas à região do
semiárido. Na Bahia os municípios foram Angical, Baianópolis, Barreiras, Canápolis, Cristópolis, Formosa do Rio Preto,
Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória e Santa Rita de
Cássia.
O colegiado acolheu as diretrizes e prioridades do FNE e FDNE para o exercício 2018. O montante de recursos previstos
para o primeiro está estipulado em R$ 23,8 bilhões. Deste total, R$ 8,3 bilhões serão exclusivos para projetos na área de
infraestrutura. Outros R$ 14,8 bilhões serão investimentos para produtores e empresários dos setores rural, agroindustrial,
industrial, de turismo, comércio e serviços. Já o Fundo de Desenvolvimento aguarda a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano que vem para conhecer os valores disponíveis.

Presidente da CNA recebe prêmio da Associação Brasileira CNA e Embrapa fazem visita técnica a propriedades
de Criadores
na Bahia

O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA) e do Sistema FAEB, João Martins, foi homenageado pela Associação Brasileira de Criadores (ABC) com o
Prêmio ABC 2017. A cerimônia, em comemoração aos 91 anos
da entidade, aconteceu em São Paulo. O presidente da CNA foi
premiado na categoria Associativismo. João Martins recebeu
a distinção pela sua trajetória profissional de mais de 50 anos
ligada à pecuária e pela liderança frente à CNA, entidade que
ele vai liderar no quadriênio 2017-2021.
Além da categoria Associativismo, a ABC também homenageou outras áreas do agronegócio. O secretário estadual de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Arnaldo
Jardim, recebeu o prêmio Personalidade do Ano. Carlos Eduardo Pasetti e Carlos Viacava foram homenageados como Pecuarista de Leite e Pecuarista de Corte, respectivamente. O Chefe
Geral da Embrapa, Evaristo Miranda, foi destaque na categoria
Ensino/Pesquisa. No segmento Mídia, a distinção foi entregue
para Donário Lopes de Almeida.
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Técnicos do Sistema CNA e da Embrapa estiveram
nos municípios de Baixa Grande e Ipirá, na Bahia, para
acompanhar o desenvolvimento de plantas adaptadas
ao clima seco para alimentar os rebanhos no estado. A
iniciativa faz parte do Projeto Forrageiras para o Semiárido, uma parceria entre as duas instituições para selecionar, por meio de pesquisa científica, espécies que se adequem às condições climáticas na região para fortalecer o
sistema produtivo do Semiárido brasileiro.
O projeto vem sendo executado nos nove estados da
região Nordeste e no norte de Minas Gerais, em municípios localizados no semiárido. Segundo o assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), Joaci Medeiros, o objetivo é buscar as melhores
espécies para cada estado que poderão ser utilizadas
como forragens, principalmente em períodos críticos de
fortes estiagens.
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As contas foram aprovadas por unanimidade

“

Eu não tenho medo deste novo momento. Tenho
a certeza de que será um divisor de águas para o
sindicalismo, o antes e o depois do término da
obrigatoriedade da contribuição sindical”. Com essa
afirmação, o presidente da CNA e do Sistema FAEB,
João Martins da Silva Junior, deu início à assembleia geral
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia,
realizada na sede do Sistema FAEB.
Na assembleia, as contas do exercício de 2017 e o
planejamento orçamentário para 2018 da FAEB foram
aprovadas por unanimidade pelos presidentes dos Sindicatos
dos Produtores Rurais e delegados representantes de
diversos municípios baianos presentes no encontro. Também
foi colocada em pauta e aprovada a filiação do Sindicato
Rural de Casa Nova e uma aquisição de bens imóveis.
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João Martins reforçou que “a importante ferramenta,
pioneira no Brasil, que são as assistências técnicas do ProSenar. A Assistência Técnica e Gerencial do programa foi
idealizada e implantada aqui na Bahia. Na época vieram
técnicos de outros estados do Brasil para ver de perto a
experiência no município de Guaratinga. Seremos pioneiros
também em idealizar um novo modelo de sindicalismo”.
Na composição da mesa, além do presidente da FAEB,
estiveram presentes o vice-presidente, Humberto Miranda;
o vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário
da Federação, Guilherme Moura; e o vice-presidente
administrativo financeiro, Edson Diogo Moniz. Além dos
presidentes dos sindicatos, a assembleia também contou
com a presença da superintendente do SENAR BAHIA,
Carine Magalhães; e outros colaboradores do Sistema FAEB.
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EN CON TRO

AN UA L

DESPERTAR PREMIA OS MELHORES DO ANO

O

encontro de encerramento do Programa Despertar,
do SENAR BAHIA, foi marcado por premiações,
apresentações e exposição dos resultados alcançados
com os trabalhos realizados ao longo do ano. Com
o tema “Viver Bem no Campo: Educação Ambiental,
Saúde e Qualidade de Vida”, o Programa realizou o encontro
final de 2017 em Feira de Santana. A superintendente do
SENAR BAHIA, Carine Magalhães, destacou a importância do
programa para a conscientização ambiental para o meio rural
e sobre a responsabilidade dos estudantes neste processo.
“Essa é uma das ações mais importantes do SENAR BAHIA
no campo, por trabalhar com crianças e jovens. Plantamos a
semente para formar cidadãos conscientes da importância
de preservar o meio ambiente e praticar ações sustentáveis.
Tudo isso ajuda na formação de adultos que saberão o seu
papel na sociedade e, consequentemente, incentiva a fixação
do jovem no campo”.

Fabiana de Oliveira Souza, 14 anos, é do município de
Miguel Calmon, estudante do Colégio Engenheiro Martins
Bastos, e foi a agente Despertar vencedora do seu núcleo
(divisão do Programa por região). “Durante o ano realizamos
ações como reflorestamento das nascentes; distribuição de
sementes na comunidade; promovemos palestras dentro
e fora do ambiente escolar; reciclamos materiais que
provavelmente iriam para o lixo, mas foram transformados
em artesanatos; produzimos viveiros e hortas, entre outras
ações”.
A estudante Cecília Santos Dias, de apenas 10 anos,
que está no 4º ano da Escola Urbano Gomes, município de
Maracás, está feliz em fazer parte do Despertar. Ela disse
que realizou um sonho ao ser eleita agente (estudante
eleito pelos colegas para ser um agente multiplicador das
ações do Programa na escola). “Eu me candidatava todos
os anos, porque queria muito ser uma agente e finalmente
consegui realizar meu grande sonho. Na minha comunidade
o Despertar está fazendo a diferença, as pessoas estão
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aprendendo a importância de cuidar da natureza”.
No total, três categorias foram premiadas: melhor
portfolio (material com todas as ações realizadas pelos
coordenadores municipais durante todo o ano); o melhor
plano de ação do Agente Despertar; e as melhores
experiências pedagógicas. Foram premiadas 30 crianças, 30
professores e 30 coordenadores municipais.
Até o terceiro trimestre deste ano o Programa atendeu
a 75 municípios baianos, atuou em 1.236 mil escolas e
envolvimento de 49 Sindicatos dos Produtores Rurais de
diversos municípios baianos, 7.359 mil professores, e quase
120 mil estudantes.
O Programa - Há 12 anos o Despertar vem ampliando
o papel social do SENAR BAHIA, com a missão de promover
a educação no meio rural voltada para a responsabilidade
social, como forma de provocar mudanças de valores, aliada
ao compromisso cidadão e socioambiental. O programa
atende aos alunos da Educação do Campo, do Infantil ao
9º ano do ensino fundamental, trabalhando a Educação
Socioambiental com temas transversais: meio ambiente,
ética, saúde, cidadania, pluralidade cultural. Assim, o
Despertar forma crianças e jovens do meio rural, preparandoos para a vida e para o exercício da cidadania.
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CNA PREMIA DESTAQUES DO AGRO EM 2017

A

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) entregou o Prêmio CNA Agro Brasil a
quatro personalidades que se destacaram em 2017
com ações e iniciativas que contribuíram para o
desenvolvimento da agropecuária brasileira.
As homenagens ocorreram nas áreas de Comunicação,
Pesquisa e Desenvolvimento, Política e Destaque 2017.
Criado em 2016, o Prêmio Agro Brasil premia aqueles que
fizeram diferença em suas áreas de atuação na defesa e
divulgação da atividade rural em todo o país.
Ao discursar na cerimônia de premiação, o presidente
da CNA e do Sistema FAEB, João Martins, afirmou que o
prêmio é um reconhecimento a todos aqueles que deram
sua contribuição para que a agropecuária se torne “cada
vez mais competitiva, eficiente e cumpra seu papel social”.
“A nossa preocupação foi buscar aquelas pessoas que
contribuíram para o engrandecimento do país e para a
solução dos problemas do setor”.
Na categoria Comunicação, o escolhido foi o jornalista
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José Roberto Guzzo, colunista da Revista Veja, pela autoria
do artigo “Em defesa da agricultura: vamos comer o quê?”,
no qual citou dados da Embrapa Monitoramento por Satélite
para mostrar que os produtores rurais brasileiros são os que
mais preservam o meio ambiente do país.
O presidente da Embrapa, Maurício Lopes, foi o premiado
na categoria Pesquisa e Desenvolvimento por sua gestão
à frente da estatal, marcada pelo reposicionamento da
instituição frente ao setor agropecuário e pela modernização
da dinâmica de trabalho da empresa, além do fortalecimento
da atuação em parceria com a CNA em iniciativas como o
Projeto Forrageiras para o Semiárido, desenvolvido em
conjunto o Instituto CNA.
“A CNA compreende muito bem a importância da ciência
para o setor. A ciência é o motor do desenvolvimento do
agronegócio brasileiro. A parceria da Embrapa com a CNA
é fundamental, focada nas necessidades do produtor, na
competitividade, na sustentabilidade do agro brasileiro”,
afirmou Lopes.
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PRODUTORES DE MANDIOCA DE MEDEIROS NETO RECEBEM CAPACITAÇÕES DO PRO-SENAR
Produtores do município de Itapetinga, sudoeste baiano,
participaram da aula prática do segundo módulo do programa
Pro-Senar Preparatório de Horticultura. A capacitação aconteceu na Associação dos Horticultores de Itapetinga, na Fazenda
Astrolinda, e foram abordadas técnicas de uso e preparo corretos do solo.
A turma é formada por vinte produtores, que já desenvolvem a atividade na região e tem a horticultura como importante fonte de renda. O objetivo do programa é profissionalizar os
produtores na atividade, visando o aumento da produção, a melhoria na qualidade das hortaliças, e o aumento da renda das famílias do meio rural.

MULHERES EM CAMPO LEVA NOÇÕES DE GESTÃO E EMPREENDEDORISMO PARA PRODUTORAS DE NAZARÉ
O município de Nazaré, localizado na região sul do estado, recebeu o curso de gestão e empreendedorismo do
programa Mulheres em Campo. Realizada na sede do Sindicato dos Produtores Rurais, a capacitação contou com
quinze produtoras rurais dos municípios de Nazaré, Aratuípe, Jaguaripe, São Felipe e Vera Cruz, que tiveram acesso
a cinco módulos semanais ministrados pela instrutora Paula
Sepúlveda Carôso.
O SENAR criou o programa Mulheres em Campo para
despertar o interesse pela gestão e, assim, ampliar o protagonismo feminino na administração das empresas rurais. O
programa desenvolve competências de empreendedorismo
e gestão, orienta na descoberta do potencial de cada participante e da propriedade, ensina a planejar e a transformar uma atividade em negócio.

SENAR BAHIA REALIZA DIA DE CAMPO COM TURMA DO PRO-SENAR NO MUNICÍPIO DE SERRINHA
O Dia de Campo realizado pelo SENAR BAHIA no sítio Atibaia, município de Serrinha, reuniu 65 produtores rurais de Araci,
Teofilândia, Água Fria, Serrinha e região, participantes do ProSenar Caprinos e Ovinos. Os produtores, puderam aprender na
prática a fazer o uso correto das técnicas de produção, com utilização de novas tecnologias. A turma teve a oportunidade de
ver os resultados que são alcançados, quando as técnicas são
bem aplicadas.
No Dia de Campo foram trabalhadas técnicas em relação à
conservação dos solos; utilização de novas tecnologias como o
uso dos “Drones” na agricultura de precisão; a importância do
controle sanitário para os caprinos e ovinos como uma das principais formas de prevenção ao alto índice de mortalidade, entre outras abordagens.
A Bahia é o maior produtor do Brasil de caprinos e segundo maior de ovinos. Os produtores rurais inseridos no Pro-Senar
Caprinos e Ovinos, recebem dois anos de Formação Profissional onde aprendem a gerir melhor suas propriedades e realizar o
manejo e controle sanitário adequadamente.
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OESTE GENÉTICA: EFICÁCIA NO CAMPO REFLETIDA NOS LUCROS
A V edição da Oeste Genética foi realizada no Parque de
Exposições Engenheiro Geraldo Rocha, com vasta programação
de fóruns, palestras, leilões e exposição de 14 empresas dos segmentos de máquinas, equipamentos e insumos agropecuários.
“A Oeste genética é um evento do setor do agronegócio e pecuária já consolidado entre os produtores rurais da região oeste,
que cresce a cada ano e oportuniza a realização de negócios,
interação e conhecimentos”, afirmou o presidente do Sindicato
dos Produtores Rurais de Barreiras, Moisés Schmidt.
Produtores rurais e empresários do agronegócio tiveram a
oportunidade de participar de um Fórum sobre a pecuária leiteira como ferramenta de transformação social, no qual foram
apresentados os resultados dos grupos atendidos pelo Pro-Senar Leite no oeste da Bahia. De acordo com o assessor técnico
da Comissão Nacional da Fruticultura da CNA, Eduardo Brandão, a região já possui potencialidades para o desenvolvimento da
fruticultura. “Essa região já é considerada a maior área produtora de bananas no Brasil. As frutas produzidas aqui têm doçura
diferenciada. Isso decorre de questões climáticas e do solo”,

TURMA DO PRO-SENAR PARTICIPA DO SEMIÁRIDO SHOW EDIÇÃO 2017
O SENAR BAHIA esteve presente na 7ª edição do Semiárido Show
com caravana de produtores participantes do Pro-Senar. O evento
aconteceu em Petrolina-PE, no Campo Experimental da Embrapa
Semiárido. Este ano o evento teve como tema ‘Bioma Caatinga, Recursos Hídricos e Tecnologias: Perspectivas Socioambientais’ e busca
valorizar a agricultura familiar no Semiárido Brasileiro.
Nesta edição foram abordados assuntos como a gestão e uso da
água; acriação de animais; o associativismo; a preservação ambiental;
o turismo rural; e o uso de energia renovável.
Os visitantes da Área de Demonstração de Tecnologias do Semiárido Show 2017 puderam conhecer algumas das potencialidades
de sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) para o semiárido brasileiro. Além da área de um sistema agrossilvipastoril, o evento apresentou vitrines tecnológicas com variedades de sorgo, milho e milheto consorciados com feijão guandu e
uma outra área com milheto e capim buffel, experiências testadas pela Embrapa em áreas de ILPF no Nordeste brasileiro.

ATIVIDADES NO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM FRUTICULTURA EM JUAZEIRO
Centenas de produtores rurais do Vale do São Francisco
participaram do primeiro Seminário de Atualização Tecnológica em
Fruticultura, no Centro de Excelência em Fruticultura do SENAR,
recentemente inaugurado em Juazeiro. O seminário foi fruto
da parceria do SENAR BAHIA com a EMBRAPA e contou com
especialistas do segmento da fruticultura de todo o país.
Capacitação de docentes - O SENAR também deu início à
capacitação metodológica dos docentes, que vão atuar no Curso
Técnico em Fruticultura. Essa foi a primeira etapa do treinamento.
O centro foi inaugurado em outubro deste ano, no Vale do São
Francisco, município de Juazeiro, para atender a jovens e adultos
de todo o Brasil. O processo seletivo para formação da primeira turma do Curso Técnico em Fruticultura já foi iniciado e
tem previsão para começo das aulas no primeiro trimestre do ano que vem.
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