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Palavra
do Presidente

" O ano de 2018 mais uma vez mostrou a força e a importância da agropecuária baiana para a 
economia do nosso estado. O segmento apresentou o maior crescimento entre os setores produ-
tivos, liderando o ranking da Superintendência de Estudos Econômicos (SEI) com número positivo 
de 12,5%. Isso é fruto de um trabalho sério e comprometido dos produtores rurais da Bahia, que já 
entenderam seu papel de protagonismo no campo. Respeitando todas as normas, leis ambientais e 
trabalhistas, os produtores rurais seguem adotando novas tecnologias, produzindo mais e melhor 
e, consequentemente, gerando emprego e renda. 

A Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar Bahia), juntamente com os Sindicatos dos Produtores Rurais espalhados por todo o 
estado, têm orgulho em, novamente, fazer parte desse grande resultado. Em mais um ano de traba-
lho intenso, focado e participativo, o Sistema FAEB/SENAR/SINDICATOS atuou para representar e 
defender o produtor baiano, além de capacitar e modernizar a mão de obra rural. 

A Faeb, mais uma vez, participou ativamente das discussões sobre as principais políticas rela-
cionadas ao setor agropecuário e atuou cobrando do poder público medidas que garantissem ao 
produtor rural tranquilidade na hora de produzir, sendo responsável por diversas conquistas para o 
homem e a mulher do campo. Sempre focando em inovação, a Federação ainda liderou a criação 
da Comissão Baiana do Leite, com a participação de diversas associações e cooperativas ligadas 
ao setor, além de representantes de órgãos municipais e estaduais. 

É importante destacar ainda as reuniões itinerantes realizadas ao longo do ano, quando toda a 
diretoria da Faeb e do Senar Bahia viajou pelas principais regiões do estado para discutir de perto 
com os produtores as ações das instituições, garantindo assim uma gestão colaborativa e partici-
pativa, ouvindo as demandas das diferentes áreas produtivas baianas. 

O Senar, por sua vez, atendeu mais de 42 mil pessoas em todo o estado. Cumprindo sua missão 
de qualifi car a mão de obra rural, trabalhadores e produtores foram atendidos e capacitados em 
cursos de formação profi ssional e ainda tiveram acesso à Assistência Técnica e Gerencial Conti-
nuada. Em 2018, fortalecemos ainda mais a educação formal.  As duas primeiras turmas do curso 
Técnico em Agronegócio chegaram à formatura. Os Programas Sociais também tiveram destaque 
na atuação do Senar Bahia no campo, como será visto ao longo deste Relatório de Atividades. 

Dois mil e dezoito também marcou a escolha da atual diretoria, eleita com 98,6% dos votos. Es-
tamos trabalhando intensamente para retribuir essa confi ança depositada em nossa equipe e dar 
continuidade ao brilhante legado deixado por Dr. João Martins, que hoje está à frente da Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), representação máxima dos produtores rurais bra-
sileiros. Tenho certeza de que 2019 será um ano de grandes desafi os, mas, principalmente, de novas 
conquistas. O produtor rural já entendeu que juntos somos mais fortes. Juntos, vamos mais longe.

Humberto Miranda Oliveira
Presidente do Sistema Faeb/Senar
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Setor agropecuário, mais uma vez,
apresentou maior crescimento na Bahia.

A Agropecuaria BaianaA Agropecuaria Baiana
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O Produto Interno Bruto (PIB) de 2018 apresentou taxas de crescimento idênticas para a Bahia 
e Brasil, ambos cresceram 1,1%. Na Bahia, o destaque, mais uma vez, foi para o setor agropecuário, 
com incremento de 12,5%. Um dos fatores para esse bom resultado foi a recuperação da safra baiana, 
principalmente dos grãos produzidos na região Oeste do estado, que atingiram altas produtividades, 
contribuindo para o desenvolvimento e crescimento da economia. Em 2018, o setor de serviços apre-
sentou crescimento 0,9% e a indústria teve queda de 0,2%.

No Brasil, segundo dados do IBGE, o agronegócio cresceu 0,1% em 2018. Os destaques foram a alta 
na produção de café e algodão, respectivamente de 29,4% e 28,4%. Por outro lado, houve queda de 
importantes lavouras do país: milho (-18,3%), laranja (-10,7%) e cana-de-açúcar (-2%).        

Ainda no cenário nacional, o setor externo não foi favorável para a economia como um todo. As 
exportações de bens e serviços cresceram 4,1%, enquanto as importações avançaram 8,5%.

A infl ação, outro indicador muito importante na economia, já vinha apresentando um movimento 
de desaceleração desde 2016 e fechou o ano em 3,75%, abaixo do centro da meta fi xada pelo Governo, 
que era de 4,5%. Em 2017, o índice fi cou em 2,95%. Entre as capitais, Salvador foi a que apresentou a 4º 
maior alta em 2018 (4,04%).  Para 2019, as projeções de instituições fi nanceiras estão variando em torno 
de 4%. O centro da meta para este ano baixou para 4,25%. Essa meta terá sido cumprida se a infl ação 
fi car entre 2,75% e 5,75%.
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Na Bahia, o crescimento econômico se deu em grande parte pelos bons números do setor agrícola, 
como já apresentado no gráfi co, representados, entre outras variáveis, pelo aumento da produção, do 
saldo positivo de emprego formal e pelos resultados da Balança Comercial.

Com relação à produção agrícola, culturas de grande relevância para a economia do estado apre-
sentaram crescimento em relação ao ano anterior (2017), fato que demonstra os motivos de aumento 
em grande escala do PIB da agropecuária, a exemplo do algodão (53,2%), da soja (21,4%), mandioca 
(113%), uva (33,4%) e café (55,1%). Por outro lado, a crise hídrica ainda causou danos para outras cul-
turas, a exemplo do tomate (-19,6%), sorgo (-24,2%) e batata inglesa (-24,2%).

Os grãos, o algodão e a pecuária, juntos somaram 73,1% do Valor Bruto da Produção (VBP) Agro-
pecuário da Bahia, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No ano 
de 2018, destacou-se o crescimento circunstancial da produção do algodão, da soja, da mandioca e 
do milho. A categoria grãos, que envolve as culturas da soja, milho e feijão, foi o segundo maior vetor 
responsável pelo crescimento da agropecuária do estado. Juntas essas culturas representaram 25,5% 
do VBP da agropecuária em 2018. A cotonicultura foi o setor com maior participação no Valor Bruto 
da Produção Agropecuária da Bahia, 30,4%. É importante salientar que o estado é o segundo maior 
produtor nacional de algodão. 

Com relação às exportações baianas, em 2018 totalizaram o valor de US$ 8,8 bilhões, sendo US$ 
4,48 bilhões oriundas do agronegócio, representando assim 50,9%, das exportações totais. O volume 
exportado pelo setor no ano foi de 8,6 milhões de toneladas. 

A balança comercial apresentou saldo positivo de US$ 881 milhões. No agronegócio, o superávit foi 
de US$ 3,8 bilhões. Essas informações comprovam a grande relevância do agronegócio na economia 
baiana.

Em 2018, as exportações do agronegócio baiano somaram US$ 4,48 bilhões, um aumento 16,7% em 
relação ao valor exportado em 2017 (US$ 3,83 bilhões). Os segmentos “Complexo Soja” e “Produtos 
Florestais” representaram juntos 77,5% das exportações, mostrando que são os principais segmentos 
exportadores do agronegócio baiano.



16 17

No ano de 2018, o crescimento das exporta-
ções do “Complexo soja” foi de 35% em relação à 
2017. Já o segmento “Produtos Florestais” cresceu 
7,5%. Os setores que apresentaram os maiores in-
crementos foram: produtos alimentícios diversos 
(238,6%); bebidas (211,2%); e demais produtos de 

origem animal (178,5%).
A China é o principal parceiro comercial das 

exportações do agronegócio da Bahia. Em 2018, 
exportamos cerca US$ 2,5 bilhões para esse País, 
representando 55,9% do valor total exportado 
pelo estado no agronegócio. 

Isso deixa claro a grande importância da China 
como parceiro comercial da Bahia. Destacam-se como 
principais segmentos exportadores para a China o 
“Complexo Soja” e o “Produtos Florestais”. 
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Perspectivas 2019

No setor de empregos, apesar da agropecuá-
ria ter apresentado um grande número de admis-
sões em 2018, o número de demissões foi maior, 
e o estado fechou o ano de 2018 com saldo ne-
gativo de 409 postos de emprego no setor, como 

informa os dados do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (CAGED). O total de em-
pregos líquidos na Bahia foi de 28.621 postos de 
emprego em 2018. 

O cenário da economia brasileira, e consequente-
mente da economia baiana, ainda não é dos mais fa-
voráveis. O estado ainda sofre com os já conhecidos 
problemas estruturais que afetam os setores produti-
vos, dentre eles o agronegócio. 

De acordo com analistas econômicos, 2019 fi gura 
como um ano de ajustes na economia internacional, 
o que, de certa forma, trará consequências negati-
vas para o Brasil, por ser um País com forte vanta-
gem competitiva na exportação de commodities. E 
um desses ajustes opera na questão de os Estados 

Unidos pretenderem elevar suas taxas de juros, o que 
pode provocar uma desaceleração no consumo mun-
dial.

Para o setor de grãos aqui no Brasil, há uma pro-
babilidade de que os custos de produção tenham um 
ligeiro aumento, uma vez que boa parte dos insumos 
foram adquiridos com uma taxa de câmbio elevada. 
Caso ocorra um fortalecimento do real neste ano, o 
produto brasileiro perderá competitividade, reduzin-
do assim a renda do produtor. 

Em se tratando do Valor Bruto da Produção (VBP) dos pro-
dutos agropecuários, os primeiros levantamentos do Ministério da 
Agricultura mostram redução de 9,3% no VBP em 2019. Sobretu-
do baseado em perspectivas de queda no VBP do ramo agrícola, 
infl uenciado, principalmente, pela queda nas culturas da soja, al-
godão e café. Já para a pecuária, se estima que o cenário seja me-
lhor que em 2018, pois a previsão é de aumento de 4,8% do VBP.

Na produção agrícola, a estimativa da Companhia Nacional 
de Abastecimento (CONAB) é que sejam colhidas cerca de 8,1 
milhões de toneladas de grãos em 2019 no estado. Esse número 
é 16,3% menor que o que foi colhido em 2018. As lavouras que 
contribuem diretamente para esse resultado são: a soja, que deve 
reduzir em 18,2% sua produção; o milho, que pode diminuir em 
28,3% a quantidade produzida.
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A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da 
Bahia mais perto do Produtor Rural baiano
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O ciclo de reuniões teve como objetivo levantar as necessidades 
específi cas do segmento agropecuário de cada região, relatadas pelos 
presidentes dos Sindicatos Rurais, que recebem essas demandas dire-
tamente dos produtores, no interior do estado.

A diretoria do Sistema Faeb/Senar começou as reuniões itinerantes 
regionais 2018 com os Sindicatos dos Produtores Rurais do estado logo 
no início do ano. O primeiro encontro aconteceu no Extremo Sul, na 
sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Itamaraju, em fevereiro. Es-
tiveram presentes na reunião os sindicatos dos municípios de Itanhém, 
Ibirapuã, Lajedão, Medeiros Neto, Teixeira de Freitas, Guaratinga, Itabe-
la, Porto Seguro, Itapebi, Itamaraju, Prado, Caravelas e Mucuri. 

A reunião regional com Sindicatos dos Produtores Rurais do Semiárido 
baiano foi realizada no Centro de Capacitação Regional do Senar Bahia, em 
Senhor do Bonfi m.  

“A Bahia possui mais de 760 mil produtores rurais e pelo menos um ter-
ço dessas pessoas precisam das capacitações, treinamentos e assistência 
técnica do Senar Bahia, já que o nosso estado está carente da prestação 
desse tipo de serviço público. Queremos ampliar o número de produtores 
atendidos, mas, para isso, precisamos fortalecer as parcerias com os órgãos 
públicos e empresas privadas nos municípios”, afi rmou o presidente da Fe-
deração da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Humberto Miranda.

Durante a reunião, também foi realizado o alinhamento das ações para 
2019, a exemplo dos programas de Formação Profi ssional Rural e Assis-
tência Técnica oferecidos pelo Sistema Faeb, com o apoio dos sindicatos. 
A equipe técnica do Senar Bahia apresentou as diretrizes para desenvolvi-
mento do Planejamento Anual de Trabalho do Senar (PAT). 

Participaram do encontro o presidente do Sindicato dos Produtores Ru-
rais de Casa Nova, Senhor do Bonfi m, Miguel Calmon, Campo Formoso e 
Juazeiro.

A terceira reunião itinerante do Sistema Faeb/Senar com os Sindi-
catos dos Produtores Rurais da Bahia chegou até a região do Baixo Sul. 
O encontro aconteceu no Centro de Capacitação Regional do Senar 
Bahia, em Gandu, e contou com a participação de presidentes e repre-
sentantes dos sindicatos das regiões do Baixo Sul, Sul e Recôncavo. 

Vários temas foram discutidos durante o encontro como Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural voltadas para produção e comercialização; 
cadeias produtivas signifi cativas na região do Baixo Sul, a exemplo do 
cacau, da banana e da graviola; questões jurídicas; desenvolvimento de 
pesquisas; fortalecimento das ações através de parcerias com órgãos 
locais; cursos e capacitações oferecidos pelo Senar Bahia; e defesa sa-
nitária.

Reunião regional com sindicatos do Semiárido baiano

Baixo Sul baiano recebe reunião 
itinerante do Sistema Faeb

Reunião regional mobiliza
sindicatos do Sudoeste baiano

O ano de 2018 foi marcado pelas reuniões itinerantes
realizadas pela diretoria do Sistema Faeb em toda a Bahia

Em 2018, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 
da Bahia (Faeb), mais uma vez, trabalhou intensamente para for-
talecer o setor agropecuário baiano, defendendo os interesses e 
direitos dos produtores rurais. Foi um ano movimentado, com o 
fortalecimento da proximidade entre a Federação e os produtores 
baianos através das reuniões itinerantes realizadas pela diretoria 
da Federação. O ano de 2018 também foi marcado pela mudança 

de gestão no Sistema Faeb. Humberto Miranda, médico veterinário 
e produtor rural – que estava interinamente no cargo, já que João 
Martins passou a se dedicar exclusivamente à Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) –, foi eleito presidente da 
Federação, tendo a produtora rural do Oeste da Bahia, Carminha 
Missio, como sua vice. A diretoria cumpriu uma agenda movimen-
tada durante todo o ano.

Vitória da Conquista recebeu a quarta reunião itinerante na Bahia, 
desta vez com os Sindicatos dos Produtores Rurais do Sudoeste do es-
tado. O encontro aconteceu na sede do Sindicato do município.

Participaram do encontro presidentes de sindicatos de 17 municí-
pios da região Sudoeste; a superintendente do Senar Bahia, Carine Ma-
galhães; o vice-presidente Administrativo e Financeiro da Faeb, Edson 
Diogo; o vice-presidente da Faeb, Guilherme Moura; o assessor jurídico 
da Federação, Carlos Bahia; e o gerente do Senar Bahia, Rui Dias; além 
do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras, Moisés 
Schmidt; e os técnicos do Senar Bahia.

Sistema Faeb realiza reunião regional
com sindicatos do Oeste

Representantes dos Sindicatos Rurais do Oeste da Bahia se 
reuniram na sede da instituição, em Salvador, para a realização de 
um levantamento das demandas e difi culdades enfrentadas pelo 
segmento agropecuário de cada local, e a discussão de estratégias 
e ações executadas pelo Sistema Faeb/Senar, com o apoio dos Sin-
dicatos Rurais no interior da Bahia.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras, 
Moisés Schmidt, falou sobre sua expectativa de ampliação do aten-
dimento aos produtores do Oeste, em 2019. “Trouxemos todas as 
nossas demandas no oeste da Bahia para, junto com a Federação 
e também com o apoio da CNA, ampliar o nosso atendimento ao 
produtor rural da região e oferecer condições para que ele possa 
produzir com segurança, alta produtividade e tecnologia”.
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Reunião regional itinerante do Sistema Faeb
reuniu Sindicatos dos Produtores Rurais
na região de Eunápolis

FAEB, FECOMÉRCIO e FIEB realizaram encontro
com candidatos ao Governo da Bahia.

Sistema Faeb fi naliza ciclo de reuniões regionais 
itinerantes na Bahia, em Feira de Santana.

“Precisamos começar essa transformação que tanto queremos para o 
nosso país no âmbito dos municípios, organizando o segmento agropecu-
ário através dos sindicatos rurais”. Essa foi a afi rmação do presidente da 
Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, Humberto Miranda, durante 
a reunião regional com os Sindicatos dos Produtores Rurais, em Eunápolis. 
“Vocês, presidentes de sindicatos, são lideranças municipais e precisam es-
tar engajados nas discussões sobre a agropecuária local, dialogando com 
prefeitura, secretarias da agricultura, meio ambiente, buscando parcerias e 
melhorias para o segmento”, completou Miranda.

O encontro contou com a participação do presidente da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins da Silva Junior; 
do diretor-geral do Senar Central, Daniel Carrara; e do superintendente 
Técnico da CNA, Bruno Lucchi. O presidente da Confederação falou sobre 
o direcionamento das ações do Sistema – CNA, Senar e Federações -  que 
tem em sua base os sindicatos rurais. Ele ressaltou a necessidade de assu-
mir uma nova postura junto à classe produtora. “Precisamos dialogar com 
o produtor rural, saber dos anseios, necessidades e demandas de cada re-
gião do Brasil. Nós queremos oferecer um serviço de qualidade para aquele 
produtor que acredita no nosso trabalho e tem que ser atendido por nós”.

Estiveram presentes os presidentes e mobilizadores dos Sindicatos de 
Itanhém, Medeiros Neto, Prado, Itamaraju, Belmonte, Itapebi, Itabela, Mucu-
ri, Teixeira de Freitas, Lajedão, Ibirapoã, Guaratinga e Porto Seguro.

Fortalecer ainda mais a economia baiana, apresentando aos princi-
pais candidatos ao Governo do Estado as demandas e prioridades dos 
setores produtivos da Bahia. Foi com esse objetivo que a Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), a Federação de 
Bens de Consumo, Comércio e Turismo do Estada da Bahia (Fecomér-
cio) e a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) se uniram 
e realizaram um encontro com os candidatos Rui Costa (PT) e José 
Ronaldo (DEM), em Salvador.

O presidente da Faeb, Humberto Miranda, destacou para os candi-
datos a importância de políticas públicas voltadas para a agropecuá-
ria, fortalecendo os grandes produtores, mas sem esquecer de cuidar 
dos pequenos, que também são fundamentais para a economia do 
estado. “O Sistema Faeb, por exemplo, tem o programa Viver Bem no 
Semiárido, em parceria com o Sebrae, com ações já testadas e vali-
dadas, transformando a realidade do semiárido baiano. Ajudando os 
produtores dessa região a continuar produzindo mesmo durante os 
períodos de seca. Estamos de portas abertas para que essa ação pos-
sa ganhar ainda mais força em uma possível parceria com o Governo 

da Bahia”, destacou, durante seu discurso, para uma plateia com mais 
de duzentas pessoas.

 Assinatura de Termo – Durante o evento, os dois candidatos assi-
naram com as Federações um Termo de Compromisso para a criação 
de uma Comissão entre os setores produtivos e o Governo do Estado, 
para que juntos – iniciativas privada e pública – possam pensar uma 
Bahia ainda mais forte e competitiva. 

 Também participaram do evento o vice-governador da Bahia, 
João Leão; o ex-governador Jaques Wagner; o secretário de Desen-
volvimento Rural, Jerônimo Rodrigues; Zé Neto, deputado estadual; 
Alberto Braga, vereador de Salvador; o superintendente do Sebrae
-BA, Jorge Khoury, dentre outras autoridades. Pelo Sistema Faeb, a vi-
ce-presidente eleita da Federação, Carminha Missio; o vice-presidente 
de Desenvolvimento Agropecuário, Guilherme Moura; o vice-presiden-
te Adm. Financeiro, Edson Diogo; a superintendente do Senar Bahia, 
Carine Magalhães; o assessor jurídico, Carlos Bahia, dentre outros téc-
nicos da instituição e presidentes de Sindicatos dos Produtores Rurais 
da Bahia.

A diretoria do Sistema Faeb realizou a última reunião regional de 
2018 com os Sindicatos dos Produtores Rurais da Bahia. O encontro 
aconteceu no Centro de Capacitação Regional do Senar Bahia, em Fei-
ra de Santana. Na pauta, as demandas da agropecuária local trazidas 
pelos presidentes dos sindicatos, além de troca de experiências, dis-
cussões e planejamento de ações para 2019.

“Estamos fechando esse ciclo de reuniões regionais e saímos da-
qui levando uma série de demandas, reivindicações, ideias e sugestões 
dos sindicatos, tanto para nortear ações na Federação, quanto para 
compartilharmos com a CNA, em âmbito nacional. O intuito é colabo-
rar com esse novo momento que vivemos no sindicalismo brasileiro, 
de modernização e reinvenção desse sistema. A reunião foi extrema-
mente participativa e construtiva”, afi rmou presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, Humberto Miranda.

Participaram do encontro os sindicatos rurais de Feira de Santana, 
Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe, Serrinha, Valente, Cipó, Ruy 
Barbosa, Tucano, Itaberaba e Ipirá.

Todas as reuniões realizadas pela Bahia, contaram com as presen-
ças da superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães; do então 
vice-presidente administrativo e Financeiro da Faeb, Edson Diogo; do, 
à época, vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário da Faeb, 
Guilherme Moura; assessor jurídico a Federação, Carlos Bahia; e os ge-
rentes do Senar Bahia, Rui Dias e Carlos Rio; e dos assessores regionais 
do Sistema Faeb/Senar.
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A Comissão Baiana da Cadeia Produtiva do Leite foi criada em 
abril, em reunião realizada na sede da Federação da Agricultura e Pe-
cuária do Estado da Bahia, em Salvador. Os trabalhos são coordenados 
pelo Sistema Faeb/Senar, com participação de representantes do Go-
verno do Estado, setor produtivo, universidades, entidades de classe e 
instituições privadas ligadas ao agro. “A criação do grupo foi uma pro-
posta do Sistema Faeb, pelo enorme potencial que a atividade possui. 
A pecuária de leite é muito importante para o estado e tem um futuro 
promissor, já que está presente em praticamente todos os municípios 
baianos”, ressaltou o presidente da Faeb, Humberto Miranda.

Produzir mais e melhor - O objetivo principal da Comissão é tornar 
a Bahia autossuficiente na produção de leite (atualmente há um déficit 
de 1,3 bilhão de litros por ano para consumo interno da população). A 
meta também é promover a modernização gerencial e tecnológica da 
cadeia, incentivar o cooperativismo, o empreendedorismo e fortalecer 

a integração econômica e produtiva do leite. Dessa maneira, será pos-
sível aumentar a geração de emprego e renda, promovendo a fixação 
do homem no campo.

Presidente da Faeb participou de reunião para 
discutir políticas públicas para o Nordeste

Em segunda reunião, Comissão do Leite
planeja primeiras ações no estado

Liderada pela Faeb, Bahia ganha
Comissão da Cadeia Produtiva do Leite

Em nova reunião, Comissão aprova Projeto Piloto
para fomentar a cadeia produtiva

em nove municípios baianos

O presidente da Faeb, Humberto Miranda, participou da reunião do 
Conselho Deliberativo da Sudene (CONDEL), que aconteceu no Palácio 
do Planalto, em Brasília, com a presença do então presidente da Repúbli-
ca, Michel Temer; do Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho; de 
governadores e vice-governadores de vários estado do Nordeste, prefei-
tos municipais; do Secretário Executivo do CONDEL, Superintendente da 
SUDENE, Marcelo José Almeida das Neves; e outras autoridades.

 Na pauta, assuntos de extrema importância foram discutidos, como 
a Proposição nº 115, de 24 de janeiro de 2018, que trata da ampliação 
do público-alvo do Programa FNE Verde entre as prioridades do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) - do exercício de 
2018 -, para o financiamento, como beneficiárias da linha do FNE Sol, de 
pessoas Físicas e Jurídicas, micro e minigeradoras de energia elétrica, 
por meio de equipamentos fotovoltaicos instalados em residências e/ou 
condomínios residenciais, mediante sistema de compensação estabeleci-
do pela Resolução ANEEL n° 482, de 17 de abril de 2012.

A segunda reunião da Comissão Baiana da Cadeia Produtiva do Lei-
te, aconteceu no mês seguinte a sua criação, na sede do Sistema Faeb, 
em Salvador. As propostas elaboradas pelo Grupo de Trabalho e Pla-

nejamento, estabelecido na primeira reunião, foram apresentadas pelo 
secretário executivo da Comissão, Luiz Sande. Entre as proposições, 
ficou acordado que, inicialmente, seria desenvolvido um Plano Piloto de 
Ações Integradas nos municípios de Ruy Barbosa, Marcionílio Souza, 
Queimadas, Baixa Grande, Ipirá, Santa Luz, São Domingos e Valente.

Ficaram definidas também algumas ações prioritárias, como a relo-
cação de tanques de resfriamento de leite já existentes para locais com 
maior potencial produtivo e a implantação de novos; a proposição de 
ações integradas em áreas onde já existem laticínio; o levantamento 
da situação tributária da cadeia produtiva do Leite; e a reativação do 
laboratório da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) - a 
Bahia, atualmente, não possui nenhum laboratório de análise de leite 
em funcionamento. Outras ações também foram discutidas na reunião, 
que foi conduzida pelo vice-presidente da Comissão, Marcelo Matos.

Os municípios escolhidos para fazer parte do Projeto Piloto foram 
Ruy Barbosa, Marcionílio Souza, Itaberaba, Ipirá, Baixa Grande, Santa 
Luz, Queimadas, São Domingos e Valente. “Já estive envolvido em mui-
tos fóruns de discussões e proposições para diversas cadeias produti-
vas, mas nunca encontrei um momento tão fértil e favorável para uma 
integração institucional e um grupo de trabalho tão motivado e com-
prometido com ações e resultados efetivos, como agora na Comissão 
do Leite”, destacou Luiz Sande.

Federação marca presença em evento sobre os 
desafios do compartilhamento da água na Bahia

“Nós precisamos entender urgentemente a importância da reserva hídrica 
também para gerar produção no campo”. Essa foi a afirmação do presidente 
da Faeb, Humberto Miranda, durante sua participação no evento “Rumo a 
Brasília 2018”, no Centro de eventos do Senai Cimatec. O encontro foi uma 
preparação para o 8º Fórum Mundial da Água, que aconteceu em Brasília, e 
que também contou com a participação do presidente da Federação. Miran-
da representou a agricultura no painel de discussões “Compartilhando Água – 
Usos Múltiplos da Água”, mediado pelo senador Roberto Muniz. Ele enfatizou 
a necessidade urgente de planejamento do uso dos recursos hídricos no es-
tado. “Precisamos conhecer e mapear todo o potencial hídrico da Bahia, que 
é fantástico. É necessário fazer um planejamento estratégico para atender 
às necessidades atual e futura da utilização dos recursos hídricos do estado, 
tanto para consumo humano, como também para a produção, com forma de 
fixarmos as pessoas no campo e continuarmos produzindo alimentos para 
atender à população”. Ao final do evento, os participantes assinaram uma 
Carta assumindo um “Pacto pela Segurança Hídrica”.

O presidente da Faeb, Humberto Miranda, participou do Radar Bahia, um 
encontro que reuniu especialistas e representantes dos principais setores 
produtivos do estado para discutir e analisar melhorias para o cenário econô-
mico local. O evento, uma realização do Grupo A Tarde Comunicação, acon-
teceu no Teatro Sesc (Casa do Comércio). Com o tema “Futuro Econômico da 
Bahia”, pela visão pública, privada e de tecnologia e inovação. O encontro foi 
dividido em três momentos: o desenvolvimento econômico pelo poder pú-
blico, a realidade econômica do setor privado e inovação e tecnologia como 
vetores do desenvolvimento.

Encontro debate o cenário econômico da 
Bahia
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Faeb, Senar Bahia e Banco do Nordeste 
fi rmam acordo para facilitar o acesso às linhas 
de crédito para os produtores rurais do estado

Com o objetivo de fortalecer ainda mais a agropecuária baiana, a 
Faeb, o Senar Bahia e o Banco do Nordeste fi rmaram um acordo de co-
operação técnica.

No acordo assinado pelo presidente da Faeb, Humberto Miranda, pela 
Superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães e pelo Superinten-
dente Estadual do Banco do Nordeste, José Gosmes da Costa, as institui-
ções se comprometeram a capacitar os instrutores do Senar para pres-
tar assistência técnica e intensifi car a divulgação dos programas Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE Sol, FNE Água e o 
cartão BNB Agro para os produtores rurais atendidos pelos programas 
e cursos do Sistema Faeb, a exemplo do Pro-Senar, que promove a for-
mação profi ssional do trabalhador rural, difundindo tecnologias através 
da assistência técnica, visando o fortalecimento das cadeias produtivas 
atendidas.

O Campo Futuro é um projeto realizado pela CNA, Faeb, Senar e Sindicatos de Produtores Rurais. 
O projeto é efetivado em parceria com universidades e centros de pesquisas, e se destina aos produ-
tores rurais. Diretamente envolvidos nessa iniciativa estão produtores, distribuídos em todo o estado. 
Esses municípios compõem uma rede estratégica de informações, por meio da demonstração de de-
sempenho da agropecuária estadual.

O projeto se baseia no levantamento do custo de produção de diferentes atividades agropecuá-
rias, e seu propósito é aliar a capacitação do produtor à geração de informações estratégicas do setor 
rural, contribuindo para as tomadas de decisão no campo. Além do acompanhamento sistemático da 
evolução dos custos de produção regionais, e de análises sobre a rentabilidade das atividades agrope-
cuárias, o projeto possibilita o gerenciamento de preços e do comportamento da produção.

Representar os produtores rurais e defender seus interesses. Mis-
sões que a Faeb seguiu realizando com ênfase em 2018, seja em sua 
sede, reuniões externas ou eventos. “A defesa agropecuária deve ser 
uma das políticas públicas prioritárias na Bahia”. A afi rmação do pre-
sidente da Federação foi feita no encontro promovido em Salvador 
para celebrar o Dia “A” -  Plena Erradicação da Febre Aftosa no País. O 
Brasil alcançou o status sanitário Livre de Febre Aftosa com Vacinação 
e o dia 5 de abril foi escolhido pelo Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa), para celebrar esse marco histórico para 
a agropecuária. O evento foi promovido pela Faeb, em parceria com 
o Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura e Pecuá-
ria  (Seagri) e da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab); o 
Sindicato das Indústrias de Leite da Bahia (Sindileite); o Sindicato das 
Indústrias de Carne da Bahia (Sindicar); e o Fundo de Apoio à Pecuária 
da Bahia (Fundap).

 A Bahia foi um dos estados pioneiros na implantação do Programa 
contra Febre Aftosa, em 1968, através do Grupo Executivo para Erra-
dicação da Febre Aftosa na Bahia (GERFAB) que, desde 2001 é reco-

nhecida, ofi cialmente, como Zona Livre da doença com vacinação. “É 
um momento de festa para a agropecuária brasileira, por tudo que re-
presenta em volume de negócios, importância econômica, geração de 
emprego e renda, e até nas exportações do Brasil, por conta desse re-
conhecimento de país Livre de Aftosa”, afi rmou o presidente da Faeb.

Homenagem
O então vice-presidente Administrativo e Financeiro da Faeb, Ed-

son Diogo Moniz, foi um dos homenageados com o Prêmio Jubileu de 
Ouro em Defesa Agropecuária, que marcou os 50 anos da luta contra 
Febre Aftosa na Bahia. Edson Diogo foi um dos pioneiros nesse proces-
so, quando fez parte da Adab e esteve à frente do GERFAB. “Essa ho-
menagem pertence a todos que ajudaram a criar essa primeira classe 
de trabalho contra aftosa. Todos que participaram daquele começo são 
desbravadores, e merecem dividir comigo esta honraria”. O pioneiro na 
direção da GERFAB, José Alberto da Silva Lira, também foi homena-
geado.     

“A defesa agropecuária deve ser uma das políticas públicas 
prioritárias na Bahia”, diz Humberto Miranda, em Salvador

Painéis realizados em 2018

Grãos - Barreiras

Ovinos e Caprinos – Juazeiro (realizado 
pela Embrapa)

Avicultura de Corte – Feira de Santana

Café Arábica - LEM

Painel de Banana – Barreiras Painel de Banana -  Bom Jesus da Lapa

Eucalipto - Eunápolis

Painel de Café Conilon - Itabela
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Faeb pede ao Governo do Estado prorrogação de prazo 
referente à mudança da emissão de nota fi scal manual para 
digital

Faeb pede atualização da legislação baiana de isenção do 
ICMS sobre energia elétrica

Governo atendeu pedido e prorrogou emissão

O presidente da Faeb enviou ofício para o governador do estado, Rui Costa sinalizando 
a urgência de prorrogação do prazo de validade da Nota Fiscal (NF) do produtor rural pes-
soa física, mediante bloco de notas manual, até 2019. No ofício, a Faeb alertava que entre a 
edição e a vigência do novo Decreto, não existiu tempo hábil de divulgação da alteração da 
legislação tributária rural. De acordo com o documento, naquele momento fi cava ainda mais 
complicado disseminar essa informação e orientar os produtores rurais sobre a mudança, 
diante da atual situação que vivia o País, que enfrentava a greve dos caminhoneiros. 

A Faeb solicitou, por meio de ofício ao governador do Estado, Rui Costa, a adequação 
da Bahia à Resolução Normativa nº 687/2015, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Ane-
el) - complementar à Resolução 482 de 2012, que estabeleceu conceitos importantes para 
incentivar o uso de fontes de energias renováveis no Brasil. “Além de preservar o meio am-
biente, o uso de energias renováveis contribui para a redução de custos, ganhos econômicos, 
notadamente para o agronegócio, que enfrenta diversos problemas com o alto custo e a 
falta de regularidade na distribuição e intensidade da energia fornecida. A Bahia tem grande 
potencial de geração de energia sustentável. A energia solar, por exemplo, pode ser utilizada 
pelos produtores rurais como fonte de energia em praticamente toda a Bahia, por conta da 
forte incidência de luminosidade”.

Em atendimento ao pedido da Federação, o Governo do Estado alterou o Decreto Esta-
dual nº 18.406 de 22 de maio de 2018, prorrogando o prazo de validade da Nota Fiscal (NF) 
do produtor rural pessoa física, mediante bloco de notas manual, até 31 de dezembro de 2018. 
A transmissão da NF passaria a ser efetuada obrigatoriamente de forma digital, via Internet, 
já a partir de 1º de junho deste ano.

Seminário da Rede Agropecuária de
Comércio Exterior (InterAgro)

Sistema Faeb realiza palestra com um 
dos maiores especialistas em clima do 
Brasil 

O objetivo do evento realizado em Barreiras, promovido pela CNA, 
Faeb, Sindicato de Produtores Rurais de Barreiras, em parceria com a 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex
-Brasil), foi levar aos produtores rurais informações sobre o comércio ex-
terior e a importância das exportações para aumentar a competitividade 
e valorizar os produtos agropecuários. 

Após o Seminário, produtores rurais do Oeste da Bahia e especialistas 
do setor conheceram fazendas da região.

Para deixar o produtor rural baiano bem informado, o Sistema 
Faeb também investe em palestras com especialistas sobre temáti-
cas de interesse do campo. Uma delas foi com o professor Doutor 
Luiz Carlos Molion, que defende um ponto de vista completamente 
diferente e muito polêmico sobre o aquecimento global. Ele minis-
trou a palestra “Diagnóstico e Tendências do Clima nos Próximos 
Anos”, em Salvador, a convite do Sistema Faeb. O evento foi realiza-
do na sede da instituição e contou com a participação de presiden-
tes sindicais, produtores rurais, profi ssionais da área, professores, 
estudantes e técnicos de várias partes do estado, que lotaram o 
auditório.

O professor defende a ideia de que as mudanças climáticas 
acontecem por questões naturais, sem o controle humano. “Sempre 
é divulgado pela mídia que o homem é o responsável pelo aqueci-
mento global, através de suas atividades - como a queima do pe-
tróleo e carvão mineral, que emite gás carbônico; e com a pecuária 
ruminante, que emite metano. O aumento da concentração desses 
gases, segundo ambientalistas e climatologistas, elevaria a tempe-
ratura para os próximos anos. Aqui na região da mata atlântica, por 

exemplo, a temperatura aumentaria 4°C nos próximos 100 anos, e 
as chuvas teriam uma redução de 35% – o que seria devastador para 
o setor agro. Essas projeções não têm base científi ca nenhuma. Elas 
têm como fundamentos, os modelos de climas - que são códigos de 
computador -, e como tal, imperfeitos, que não conseguem prever 
sequer uma seca com três meses de antecedência, imagine então 
uma a temperatura nos anos de 2070, 2100”.

No ano de 2018, foi lançado o Portal Quinta do Crédito, iniciativa 
que tem por objetivo principal aproximar os empreendedores (agro-
pecuária, indústria e comércio) dos serviços de instituições fi nancei-
ras. 

Trata-se de uma parceria entre Faeb, Sebrae, Fieb, Fecomércio, 
Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Desenbahia.

No Portal são abordados assuntos dentro de quatro temas: acesso 
ao crédito e serviços fi nanceiros, reestruturação fi nanceira, meios ele-
trônicos de pagamento e fontes alternativas de recursos.

 Projeto Quinta do Crédito 
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Faeb e Adab discutem parceria Sistema Faeb participou de Audiência para 
discutir pautas ligadas ao Agro em Poções

Sistema Faeb e Sesi discutem 
desenvolvimento de ações em parceria

Humberto Miranda se reuniu com o diretor-geral substituto da 
Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adab), Bruno Almeida, 
que foi até a Faeb solicitar que a Federação, através dos Sindica-

tos Rurais espalhados pelo estado, ajudasse os produtores no pre-
enchimento e envio de documentos, como a Guia de Trânsito Animal 
(GTA), que é realizado via internet. A GTA é um documento oficial 
para fiscalização do animal em trânsito, emitida pela Adab, vinculada 
à Secretaria da Agricultura do Estado (Seagri), com informações so-
bre o destino, as condições sanitárias e a finalidade do transporte do 
animal. Participaram da reunião a diretora de Defesa Sanitária Vegetal 
(DDSV) da Adab, Rosângela Schettini Knupp; o diretor de Defesa Sa-
nitária Animal da Agência, Rui Leal; o diretor substituto de Defesa Sa-
nitária Animal da instituição, José Neder; o coordenador estadual do 
Programa de Erradicação da Febre Aftosa, Antônio Maia; e Alexandre 
Uzêda, da Diretoria de Defesa Animal. Da Faeb estiveram presentes o 
vice-presidente Guilherme Moura e o vice-presidente Administrativo 
e Financeiro, Edson Diogo.

Humberto Miranda participou, em Poções, de Audiência Pública 
para apresentação do projeto do Parque de Exposições Dr. Arthur 
Francisco de Matos Rolim, no município e discussão sobre a habilida-
de da Patrulha Rural (Polícia Militar - PMBA), na Câmara dos Vereado-
res. O projeto do parque foi desenvolvido pelo Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Poções, com a parceria dos produtores do município, 
comércio, prefeitura e empresas rurais da região. Sobre a pauta de 
segurança pública também proposta na audiência, o Tenente Coronel, 
Sub-Comandante do sudoeste da Bahia, Ivanildo da Silva, destacou 
a atuação da Polícia Militar na região e anunciou que ia implantar o 
primeiro Pelotão Rural na cidade.

Iniciativas para modernização do setor agropecuário foram defini-
das na reunião da Comissão Nacional de Desenvolvimento da Região 
Nordeste da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
com presidentes das federações de Agricultura e Pecuária de oito es-
tados nordestinos.

 O encontro, realizado no Recife, foi coordenado pelo presidente 
da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco (Faepe) e da 
Comissão Nordeste da CNA, Pio Guerra. De acordo com o gestor, a 
produção agropecuária precisa de mecanismos que garantam a produ-
tividade na região, após perdas significativas decorrentes de seis anos 
consecutivos de seca.

Na ocasião, os representantes da classe produtora definiram uma 
agenda de trabalho estratégica. Entre os temas da Comissão, estão as 
ações previstas em dois acordos de Cooperação Técnica. O primeiro 
tratado é com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). A parceria visa 
facilitar as operações de renegociação de débitos e subsidiar novas 
fontes de crédito para o produtor rural.

O outro acordo, é uma ação conjunta entre a CNA e a Superin-
tendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) para garantir 
orientação aos produtores sobre as práticas de controle biológico da 
cochonilha do carmim (praga que ataca os palmais), mecanização da 
colheita da palma forrageira e o registro de herbicidas para a cultura.

A diretoria do Sistema Faeb recebeu representantes do Fórum 
para Pesquisa Agrícola na África (FARA), instituição responsável pe-
las pesquisas agropecuárias em todo o continente africano, na sede 
da Federação, em Salvador. O diretor executivo do Fórum, Yemi Akin-
bamijo, acompanhado pelo consultor, Abdulrazak Ibrahim e pelo pes-
quisador da Embrapa de Projetos em Ghana, Hilton de Souza Gomes, 
vieram ao Brasil em busca de parcerias para pesquisas e difusão de 
tecnologias voltadas para o segmento agropecuário. “A África precisa 
se aproximar ainda mais do Brasil. Fortalecer os laços socioculturais e 
econômicos que sempre uniram essas duas nações”, afirmou o diretor 
do FARA.  

O vice-presidente da Faeb, Guilherme Moura, ressaltou que “esse 
contato inicial com a organização africana foi muito importante para 
conhecer o trabalho realizado pelas duas instituições, estabelecer 
uma relação, trocar experiências e identificar, futuramente, possibli-
dades de parcerias”.

O FARA é uma organização que reúne e forma coalizões dos prin-
cipais interessados em pesquisa e desenvolvimento agrícola na Áfri-

ca. É uma plataforma estratégica que fomenta redes continentais e 
globais para reforçar as capacidades da comunidade de ciência e ino-
vação agrícola da África, desde a investigação, educação/formação, 
extensão rural e sociedade civil envolvida na agricultura.

O presidente da Faeb, Humberto Miranda, se reuniu com os gerentes do 
Sistema Fieb/Sesi, de Relações com o Mercado, André Bautista, e de Quali-
dade de Vida, Amélio Miranda Junior. O objetivo do encontro foi identificar 
oportunidades de fortalecer a parceria entre as duas instituições. André Bau-
tista fez uma apresentação sobre o trabalho que o Serviço Social da Indústria 
(Sesi) desenvolve na Bahia. Humberto Miranda também falou sobre a atuação 
da Faeb e do Senar Bahia no campo e já identificou alguns projetos que po-
derão ser executados em parceria com o Sistema Fieb/Sesi. “Temos áreas em 
comum que podemos trabalhar juntos, como educação e certificação voltada 
para saúde e segurança. Certamente, vamos ampliar essa parceria, que, na 
verdade, já existe entre os sistemas”, ressaltou Miranda.

Representantes de organização africana ligada
à agropecuária visitam o Sistema Faeb

Comissão de Desenvolvimento da Região 
Nordeste pactua agenda de ações estratégicas

Sistema Faeb alerta produtores rurais sobre mudanças 
no Sistema de prestação de informações trabalhistas, 
previdenciárias e tributárias

A utilização dos sistemas eSocial e EDF-Reinf passou a ser exigida 
pelo Governo Federal desde janeiro de 2018. Em julho, os produtores 
deveriam realizar o Cadastro dos Empregadores no “portal.esocial.
com.br”. O eSocial é o instrumento de unificação da prestação das 
informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previ-
denciárias e trabalhistas. A EFD-Reinf, Escrituração Fiscal Digital das 
Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída, 
é gerida pela Secretaria da Refeita Federal e receberá as informações 
referentes à movimentação e faturamento dos produtores, pessoas 
jurídicas. Vale ressaltar que os sistemas não criam novas obrigações, 
em princípio, apenas unificam num mesmo ambiente online 15 infor-
mações fiscais, trabalhistas e previdenciárias que hoje já são presta-
das para diferentes órgãos.
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Federação recebe visita de diretor da 
organização internacional WRI Brasil

Faeb recebe visita de deputado federal 
eleito na Bahia

O diretor de Florestas da WRI Brasil, Miguel Calmon, se reuniu com 
a diretoria da Faeb, na sede da Federação. O objetivo foi promover a 
aproximação entre as duas instituições e reconhecer como a parceria 
entre elas pode ajudar o Brasil a cumprir o compromisso assumido na 
Conferência de Paris sobre Mudança de Clima (Cop 21), de refl orestar 
12 milhões de hectares até 2030.

O presidente da Faeb apresentou ao representante da WRI, como 
o Senar Bahia atua no interior do estado, com programas de longa e 
curta duração e assistência técnica, além dos programas sociais. “O 
nosso objetivo é trabalhar o ser humano, oferecer qualidade de vida e 
promover a mudança comportamental do produtor rural baiano. En-
sinar a ele a transformar sua propriedade em um negócio lucrativo, 
através de uma gestão efi ciente, utilização de tecnologias e, é claro, 
comprometido com a preservação do meio ambiente”, afi rmou Hum-
berto Miranda. O diretor da WRI ressaltou que fi cou impressionado 
com o trabalho realizado pelo Sistema. “Não tinha noção da dimensão 
da atuação do Sistema Faeb/Senar”, afi rmou. A WRI é uma organiza-
ção internacional que atua no Brasil desde 2006, com foco em três 
áreas estratégicas: Cidades Sustentáveis, Clima e Florestas. Também 

participaram da reunião o vice-presidente da Faeb, Guilherme Moura; 
a superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães; o assessor jurí-
dico da Faeb, Carlos Bahia; a então gerente Administrativo e Finan-
ceiro do Senar Bahia, Miriam Carvalho; os gerentes Técnico Rui Dias, e 
de Programas, Carlos Rio; e o presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Itaberaba, Alfredo Bezerra.

Lançado em 2018, o novo serviço disponibiliza, na sede da Faeb, em Salva-
dor, um espaço preparado para dar suporte aos presidentes dos Sindicatos do 
Produtores Rurais, entidades parceiras e produtores ligados à Faeb, que este-
jam na capital baiana e precisem de um local para realizar reuniões, acessar a 
internet, imprimir documentos, entre outras atividades. A sala de apoio está 
equipada com computador, impressora, mesa de reuniões, armário e sofá.

“A força do setor agropecuário vem da nossa união, por isso a Faeb, além 
do suporte das assessorias jurídica, econômica e ambiental, que já presta aos 
produtores, está disponibilizando também esse espaço para os nossos par-
ceiros das associações, cooperativas, sindicatos, produtores e empresários 
do interior do Estado. Muitas vezes, eles vêm a Salvador para compromissos 
rápidos e precisam desse suporte”, explicou o presidente da Faeb, Humberto 
Miranda.

A sede do Sistema Faeb fi ca localizada no bairro do Comércio, na rua 
Pedro Rodrigues Bandeira, número 143.  O horário de funcionamento é de se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13h30 às 17h30. Para mais informações 
entrar em contato com a secretaria da Faeb 

O presidente da Faeb, Humberto Miranda, recebeu o deputado 
federal eleito no último processo de votação pela Bahia, Carlos Tito 
Marques (Avante-BA), que possui forte atuação no Oeste, município 
de Barreiras. A visita à Federação foi provocada pelos Sindicatos dos 
Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães e de Barreiras, para 
que o novo parlamentar conhecesse a atuação do Sistema Faeb/
Senar no campo, as potencialidades e algumas das demandas do 
segmento agropecuário do estado.

Humberto Miranda apresentou os programas e atividades reali-
zadas pelo Sistema ao deputado. Miranda ressaltou que a Federação 
é representante legítima do produtor baiano, sendo a caixa de res-
sonância dos anseios da classe produtora rural. “Independentemente 
de partido político, queremos nos aproximar dos parlamentares da 
Bahia, tanto da Assembleia Legislativa quanto da Câmara dos Depu-
tados, em Brasília, para intensifi car o diálogo e a parceria na busca de 

soluções para as demandas da agropecuária, um dos mais importan-
tes setores da economia do estado”.

 Carlos Tito é natural de Santa Maria da Vitória e foi vereador de 
Barreiras por quatro vezes. “O nosso mandato está integralmente à 
disposição da Federação. O sentimento é de unir forças para avan-
çar, construindo, de forma participativa, as alternativas que o País 
precisa. Acredito que temos que ser instrumentos de mudança na 
sociedade que vivemos”, afi rmou Tito.

 Participaram da reunião a vice-presidente da Faeb, Carminha 
Missio; o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras, 
diretor regional da Federação, Moisés Schimidt; a superintendente 
do Senar Bahia, Carine Magalhães; o vice-presidente de Desenvolvi-
mento Agropecuário da Faeb, Rui Dias; o assessor jurídico da Fede-
ração, Carlos Bahia; e o produtor rural do Oeste, André Cassol.  

A Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia recebeu, em 
setembro, a 8ª Reunião da Diretoria Executiva da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) itinerante. Além das direto-
rias da Confederação e do Sistema Faeb, o encontro contou com a 
participação de presidentes das Federações de Agricultura da região 
Nordeste, de Minas Gerais, Amazonas, Tocantins, Santa Catarina e Es-
pírito Santo. Durante toda a manhã, foram discutidas as demandas do 
cenário agropecuário brasileiro e ações desenvolvidas pelo Sistema.

 No turno da tarde, a diretoria também se reuniu com os presiden-
tes dos Sindicatos dos Produtores Rurais da Bahia, que compartilha-
ram suas experiências e desafi os do segmento em cada região.  

 A modernização do sistema sindical e a importância da assistên-
cia técnica para o Agro no País, uma das prioridades do Sistema CNA, 
também foram pautas do encontro. “Tenho certeza que nós vamos 

construir um sindicalismo forte, modelo para todo o Brasil”, afi rmou o 
presidente da CNA, João Martins da Silva Júnior.

 O presidente da Faeb, Humberto Miranda, ressaltou a importân-
cia de fortalecimento de parcerias nos municípios. “É importante que 
os sindicatos estejam engajados nas discussões das políticas públicas 
nos seus municípios e também em diálogo constante com instituições 
ligadas ao Agro, empresários, para que através dessas parcerias pos-
samos ampliar nossas ações”, ponderou Miranda.

 Já o diretor-geral do Senar Nacional, Daniel Carrara, chamou 
atenção para a necessidade de priorizar a assistência técnica. “Nosso 
grande meio de alavancar a produção agropecuária é a assistência 
técnica.  A fruticultura, a pecuária e outras cadeias promissoras, que 
estão em pleno crescimento no País, precisam ter esse suporte da 
assistência técnica para dar sustentabilidade à atividade”.

Diretoria da CNA se reúne com Federações do Brasil e 
Sindicatos dos Produtores Rurais na sede da Faeb

Faeb disponibiliza sala gratuita
para  produtores rurais
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ASSEMBLEIA GERAL DA FAEB 2018

“O nosso grande desafio é fazer com o que o Sistema possa pres-
tar, cada vez mais, um serviço de qualidade para o desenvolvimento da 
agropecuária baiana”. Essa foi a afirmação do presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, 
durante a primeira Assembleia Geral Ordinária da instituição com a nova 
diretoria eleita em junho de 2018, realizada na sede do Sistema Faeb, em 
Salvador (veja a seguir).

Na pauta, a apresentação, discussão e votação do orçamento para o 
Exercício de 2019, compartilhamento de experiências e demandas pelos 
Sindicatos, sobre o setor agropecuário de cada região. “Estamos com-
prometidos em fazer uma gestão compartilhada e gostaria de dividir 
com a minha diretoria e com vocês, presidente dos sindicatos, a respon-
sabilidade de fortalecer as nossas ações, que vão se refletir em benefí-
cios dos produtores rurais da Bahia”, completou Miranda.

 Também foi apresentado aos presidentes de sindicatos presentes 

na Assembleia o Bem Mais Agro, um programa da CNA que seria lança-
do em 2019. O presidente da CNA, João Martins da Silva Junior, esteve 
presente na Assembleia e, posteriormente, participou da cerimônia de 
confraternização do Sistema. Ele falou sobre algumas das ações empre-
endidas pela Confederação em Brasília. “O serviço que os sindicatos têm 
que prestar para o produtor rural é a defesa e representação. Estamos 
focados, e essa foi uma proposta desde o dia em que fui eleito, em re-
construir o sindicalismo. Temos que fazer um sindicalismo pujante e sus-
tentável, que seja a cara da agropecuária brasileira e o Bem Mais Agro 
será um grande aliado neste processo”, destacou Martins.

 

Também estiveram presentes na Assembleia, a vice-presidente da 
Faeb, Carminha Missio; o vice-presidente de Desenvolvimento Agrope-
cuário da Federação, Rui Dias; o vice-presidente Administrativo Financei-
ro da Faeb, Guilherme Moura; a superintendente do Senar Bahia, Carine 
Magalhães, além do corpo técnico do Sistema Faeb/Senar.

Faeb e ABCN discutem projeto do Circuito 
Baiano da Qualidade de Carne

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia 
(Faeb), Humberto Miranda, se reuniu com o presidente da Associa-
ção dos Criadores de Nelore do Brasil (ABCN), Paulo Sergio Wil-
dberger Lisbôa, e um grupo de produtores/criadores, na sede do 
Sistema Faeb. A proposta é promover a criação de um segmento de 
carne gourmet da raça Nelore na pecuária de corte baiana, através 
de ações integradas e estratégicas entre entidades ligados ao setor, 
fornecedores de insumos, produtores rurais, frigoríficos e boutiques 
de carne.

“Vamos estudar de que forma podemos ajudar a viabilizar o pro-
jeto. É muito importante que aconteça a modernização das ações nas 
organizações, para atender às novas demandas que estão surgindo 
a cada dia. Vivemos num momento de intensas transformações, de 
novos hábitos da sociedade, novas necessidades e exigências. A Fe-
deração é a casa do produtor, por isso está de portas abertas para 
discutir soluções”, ponderou o Humberto Miranda.

Faeb, Fieb e Fecomércio emitem manifesto 
contra MP do “Frete Minímo”
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O Presidente
Humberto Miranda é produtor rural, médico veterinário e foi eleito junto com a nova diretoria com 98,6% dos 

votos válidos para o exercício 2018/2022. A chapa tem na vice-presidência a produtora rural do Oeste do estado, 
Carminha Missio, que presidia o Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães.

Ele atuou como extensionista na Empresa de Planejamento e Assistência Técnica. Também já assumiu a função 
de coordenador regional da Agência de Defesa da Agropecuária da Bahia (Adab) e de coordenador municipal do 
Projeto Aprisco, do Sebrae. Também foi prefeito e vice-prefeito de Miguel Calmon.

Na defesa classista, Miranda foi presidente do Conselho Municipal das Associações Comunitárias Rurais e da 
Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, ambos de Miguel Calmon. Logo em seguida, assumiu a presidên-
cia do Sindicato dos Produtores Rurais do município. Com destaque pela sua atuação, foi convocado para ocupar 
um cargo de diretoria na Faeb. Não demorou para ser convidado para a vice-presidência da Federação. Atualmen-
te, é membro do Conselho Deliberativo do Sebrae Bahia e do Conselho Deliberativo da Sudene (Condel).

Conheça mais sobre o novo presidente da Faeb

Com 98,6% dos votos válidos, a nova diretoria da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb) foi eleita em 
junho, em votação realizada na sede do Sistema Faeb, em Salva-
dor. A chapa, liderada pelo médico veterinário e produtor rural 
Humberto Miranda Oliveira e pela então presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães e produtora ru-
ral, Carminha Missio (vice), foi eleita para o exercício 2018/2022. 
“Assumo esse desafio com a responsabilidade de quem conhece 
o setor de perto e sabe as principais demandas dos produtores 

rurais baianos. Sou produtor rural e hoje tenho a missão de repre-
sentar os produtores de toda a Bahia, e de lutar para que a agro-
pecuária seja cada vez mais competitiva, produtiva e, acima de 
tudo, respeitada. Produzindo com sustentabilidade e tecnologia, 
lideramos todos os rankings de crescimento do País e do estado, e 
vamos continuar trabalhando para gerar emprego e renda, e levar 
produtos mais acessíveis e de melhor qualidade para a mesa dos 
baianos”, garantiu Miranda.

O presidente da CNA, João Martins, esteve presente na elei-
ção. Ele, que presidiu a Faeb nos últimos anos, discursou logo de-
pois da apuração dos votos. “A escolha por Humberto foi muito 
acertada. Ele está preparado para dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido aqui, em defesa do setor agropecuário e do pro-
dutor rural. Espero que Humberto tenha o mesmo apoio que eu 
recebi todos os anos em que estive à frente dessa casa”, pontuou.

O presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da 

Bahia (Aiba), Celestino Zanella; o diretor do Sebrae, Franklin San-
tos; o deputado estadual, Eduardo Salles; membros da Associação 
dos Criadores de Animais de Pequeno e Médio Porte de Miguel 
Calmon, e outras autoridades também acompanharam a eleição e 
a apuração dos votos.

ELEIÇÕES FAEB 2018
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HUMBERTO MIRANDA
E Diretoria tomam posse em Setembro

“Não podemos nunca nos afastar do nosso maior 
compromisso: defender e representar os produtores 

rurais da Bahia”
Humberto Miranda, 

presidente do Sistema Faeb
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“Agradeço aos amigos presidentes dos Sindicatos dos Produtores Ru-
rais pela confiança e pela honra de me permitirem assumir essa enorme 
responsabilidade de dar continuidade ao trabalho de João Martins e de 

representar legitimamente os produtores rurais da Bahia”. 

Com essas palavras, em momento de grande emoção, o presiden-
te da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), 
Humberto Miranda, tomou posse, junto com a nova diretoria da ins-
tituição, em cerimônia realizada na sede do Sistema Faeb/Senar, em 
Salvador, no dia 20 de setembro de 2018.

Em seu discurso de posse, Humberto Miranda declarou que fará 
uma gestão colegiada e com fortalecimento das parcerias. “Aos com-
panheiros de diretoria e também a todos os demais presidentes de 
sindicatos, o meu compromisso de compartilhar decisões, gerenciar 
o contraditório e buscar a participação de todos aqueles que desejem 
ajudar na nobre missão de defesa do produtor rural baiano. Convoco 
também as instituições parceiras e os governos estadual e municipal, 

na certeza de que juntos podemos mais, e que a somatória de nossa 
atuação poderá tornar a agropecuária da Bahia ainda mais forte. Va-
mos continuar contribuindo, de forma determinante, para a melhoria 
dos níveis econômicos e sociais da população brasileira, usando a 
estratégia da inovação, da tecnologia e da competência do produtor 
rural baiano”.

Miranda também agradeceu a família. “Meus pais, meus irmãos, a 
minha esposa Moema, e aos meus dois filhos. Vocês são meu porto 
seguro, onde encontro paz e segurança para exercer tantas atribui-
ções sem esquecer a minha origem, meus valores, minha história”, 
finalizou.

O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA) e antecessor de Humberto, João Martins, também partici-
pou da solenidade de posse. Ele veio para Salvador acompanhado 
por uma grande comitiva de Brasília e de outros estados do País para 
prestigiar a nova diretoria do Sistema Faeb/Senar. “Ter Humberto Mi-
randa como presidente da Federação é um marco muito significati-
vo na minha vida, quando vejo, materializado, mais um resultado da 
minha dedicação ao associativismo rural. Esta noite, entrego a Hum-
berto uma Federação com instalações modernas e funcionais, sendo 
uma entidade respeitada e com uma equipe composta por profissio-
nais competentes e comprometidos com o setor agropecuário. Hoje, 
a Faeb representa com altivez e legitimidade os produtores rurais do 
nosso estado e o Senar Bahia passou a ser um laboratório de inova-
ções de programas sempre buscando uma maior eficiência na capa-
citação dos trabalhadores e pequenos produtores, ajudando o nosso 
estado na transformação da agropecuária baiana e, como consequên-
cia, melhorando a vida do homem do campo”, pontuou Martins. 

O diretor-geral do Senar Central, Daniel Carrara, ressaltou que 
Humberto vai presidir uma instituição que serve de referência para 
todo o País. “O Sistema Faeb/Senar é exemplo para as outras regio-
nais. Eu comecei a participar do Conselho do Senar Bahia a pedido 
do presidente João Martins e verifiquei aqui uma série de ações que 
o Brasil precisava conhecer, como os programas Despertar, FEM, o 
sistema de Assistência Técnica, os Centros de Capacitação Regional 

e diversas outras iniciativas. A partir daí repensamos o Senar Central, 
e criamos uma série de produtos para que a nossa instituição fosse 
realmente prestadora de serviço para o nosso cliente, os produtores 
rurais. Hoje nós também temos uma instituição com estrutura prepa-
rada para vencer e enfrentar os problemas”.

O secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia (SDR), Jeandro 
Ribeiro, que também participou da solenidade, aproveitou a noite para 
declarar a intenção do Governo do Estado de convergir ações com o 
Sistema Faeb. “O recado que trazemos para essa nova diretoria é de 
que vamos sim integrar nossas ações com o segmento patronal, seja 
através da Secretaria da Agricultura ou a de Desenvolvimento Rural, 

para ampliar ainda mais o nosso atendimento ao produtor rural”.
O vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, também esteve presente 

posse. “Tenho certeza de que Humberto Miranda está preparado para 
esta missão. Seu desafio não será fácil, pois terá que suceder João 
Martins e tudo que ele representa para agropecuária da Bahia e do 
Brasil, mas tenho certeza de que ele está pronto para isso. Desejo su-
cesso e boa sorte e tenho certeza que não havia ninguém mais prepa-
rado para ocupar esse cargo, pois sei que ele conhece a realidade da 
agricultura e da pecuária do nosso estado e vai contribuir muito para 
o nosso progresso”.

A solenidade contou com presença expressiva de autoridades de 
todo o estado, presidentes das Federações da Agricultura do Brasil, 
presidentes de Sindicatos dos Produtores Rurais, colaboradores do 
Sistema Faeb e outros convidados.
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A noite também foi marcada por homenagens. Na aber-
tura do evento, a sede do Sistema foi simbolicamente inau-
gurada e ganhou o nome do presidente da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins da 
Silva Júnior. Ele foi presidente da Faeb em gestões anterio-
res. A homenagem contou com um totem de mais de 1,80m 
de altura, destacando os arados que fazem parte da marca 
do Sistema Faeb, Senar Bahia e Sindicatos, e o nome de 
João Martins na placa de inauguração, que aconteceu no 
foyer do auditório principal da instituição.

diretoria executiva - FAEB
Da esquerda para a direita: Ricardo Covre, 2º vice-presidente de 
Desenvolvimento Agropecuário; Edson Diogo Moniz Pinto, 2º vice-
presidente Administrativo Financeiro; Rui Dias Souza, 1º vice-presidente de 
Desenvolvimento Agropecuário; Carminha Maria Missio, vice-presidente; 
Guilherme de Castro Moura, 1º vice-presidente Administrativo Financeiro; 
Humberto Miranda Oliveira, presidente.

homenagem
Sede sistema faeb/senar
João Martins da silva junior

G A L E R I A
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O Senar Bahia, em sintonia com a evolução do setor agropecuário, ampliou sua oferta 
de cursos em 2018, benefi ciando mais de quarenta mil pessoas com Formação Profi ssional 
Rural (FPR) e Promoção Social (PS). 

No âmbito da educação profi ssional formal, o grande destaque se dá ao Curso Técnico 
em Fruticultura, que é totalmente gratuito, reconhecido pelo MEC e com aulas presenciais. 
As aulas são presenciais e acontecem no Centro de Excelência em Fruticultura, em Juazeiro, 
no Vale de São Francisco. Neste exercício foram abertas 7 (sete) turmas. Outra oferta de 
educação formal do Senar Bahia é o de Técnico em Agronegócio. Oito novas turmas foram 
abertas, também de forma gratuita, semipresencial. As aulas presenciais são realizadas nos 
Centros de Capacitação do Senar, que fi cam localizados nos municípios de Salvador, Gan-
du, Luis Eduardo Magalhães, Senhor do Bonfi m e Juazeiro. 

O perfi l dos eventos foram distribuídos em ações voltadas para as atividades de Apoio 
a Produção (33%), Agricultura (23%), Pecuária (20%) e Agroindústria (9%). A Promoção 
Social representou 11,3% das atividades, com ações em sua grande parte realizadas pelo 
Programa Despertar, que trabalha principalmente com temas de educação ambiental nas 
escolas públicas rurais.

Na Formação Profi ssional Rural foram criados novos cursos em 2018 para atender as 
demandas dos setores já consolidados como o da bovinocultura e da produção de grãos, 
do mesmo modo para setores que estão em processo de expansão, sendo um deles o da 
fruticultura. Na Bahia, os cursos mais demandados foram: Tratorista Agrícola Básico, Aplica-
ção de Agrotóxicos NR 31, Trabalhador na Transformação Caseira da Mandioca, Trabalhador 
na Olericultura Básica, Tratorista Agrícola Aperfeiçoamento, Trabalhador no Fabricação de 
Licor, Trabalhador na Apicultura Básica, Trabalhador na Enxertia do Cacau, Inseminador de 
Bovinos, e Trabalhador na Enxertia do Cacau. 

A participação da Promoção Social em 2018 esteve voltada para programas de educa-
ção e saúde das pessoas que vivem no meio rural. Nesse âmbito, as ações desenvolvidas 
estão contempladas nos Programas Despertar, Saúde do homem e Saúde da Mulher rural.

2.438
EVENTOS PARTICIPANTES HORAS-AULAS

42.840 88.591
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O resultado desta atividade educacional são progra-
mas de formação profi ssional que vão desde cursos bá-
sicos até iniciativas avançadas de melhoria da produção. 
Na FPR, cada uma dessas áreas se desdobram em cursos 
e treinamentos de capacitação, aperfeiçoamento e atua-
lização de trabalhadores e produtores rurais em todos os 

níveis de escolaridade. São mais de 300 ocupações rurais 
que preparam na aplicação de conhecimentos e técnicas 
que vão desde atividades como operação de manutenção 
de máquinas e equipamentos agrícolas, como também 
inserção de novas tecnologias e gestão de propriedades 
rurais.  

Foto da Formatura dos alunos do Curso Técnico Agronegócio,
em Luis Eduardo Magalhães, em 03 de Fevereiro de 2018.

Produtores de leite da região sisaleira do estado recebendo Consultoria 
Master do Programa de Desenvolvimento Regional

1. Formação Profi ssional Rural – um processo educativo e sistematizado, vinculado à reali-
dade do trabalho no meio rural, que visa atender às necessidades de qualifi cação para o trabalho com pers-
pectiva de melhorar a qualidade de vidas das pessoas do meio rural.

2. Formação Técnica Nível Médio – Cursos específi cos, gratuitos e de qualidade, para 
formar profi ssionais com excelência técnica em cadeias produtivas. As grades dos cursos permitem que o 
aluno ingresse para realizar a integralidade da habilitação profi ssional; assim como, proporciona qualifi cações 
profi ssionais de nível técnico, por meio de duas saídas intermediárias, que integram as habilitações.

A TRILHA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DO SENAR BAHIA
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Alunos recebendo treinamento do Microsoft 365; em programa desen-
volvido em parceria da Microsoft com a CNA e demais entidades.

Programa Despertar desenvolve projeto Alimentação Saudável e muda 
realidade de toda comunidade rural em São Desidério.

Produtores Rurais de Jequié participam do curso de 
apicultura básica do Senar Bahia

Senar Bahia realiza curso de tratorista agrícola com 
produtores de Feira de Santana

Senar Bahia realiza curso de cultivo de banana com 
produtores de Miguel Calmon

Senar Bahia realiza curso de reservas estratégicas 
com produtores do município de Valente

Produtores de Aramari participam de curso de pani-
fi cação no Centro de Capacitação Regional de Feira 
de Santana

Produtores de Conceição do Coité participam de dia 
de campo sobre o sisal realizado pelo Senar Bahia

Produtores de Ibotirama recebem capacitação do 
Pro-Senar sobre manejo reprodutivo do rebanho

Senar Bahia realiza Consultoria Master com técnicos 
das regiões oeste e sudoeste do estado

Programa do Senar Bahia realiza proteção de nas-
centes em Poções

3. Formação de Nível Superior – Cursos na modalidade EaD, com visão integrada das ca-
deias produtivas agropecuárias, com ênfase em gestão, para formação de nível superior à altura da inovação 
e tecnologia presentes na agropecuária brasileira, setor líder em crescimento na economia nacional.

4. Promoção Social – Com as suas ações de Promoção Social, o Senar promove saúde, cidada-
nia, e educação para as populações rurais. As atividades de promoção social têm como princípio primordial 
melhorar a qualidade de vida e proporcionar ganhos sociais e econômicos.

O Senar Bahia marcou presença em todo Estado
As ações educacionais e de assistência técnica realizados pelo Se-

nar vem ampliando sua importância e se tornando cada vez mais es-
sencial para o setor agropecuário do estado. Com sua diversidade de 
programas e projetos inovadores, de maneira totalmente gratuita, o 
Senar Bahia democratiza e promove o acesso à educação profi ssional 
de qualidade. Direta ou indiretamente a grande maioria dos municípios 

baianos foram comtemplados com ações promovidas pelo Senar em 
2018. 

A cada necessidade uma estratégia de atendimento diferenciada 
para atender o produtor e do trabalhador rural.  Além dos cursos e 
treinamentos foram realizados seminários, dinâmicas em exposições 
agropecuárias, dias de campo e missões técnicas.  
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C e n t r o s  d e  c a p a c i t a ç ã o  r e g i o n a l

Com todos os cursos voltados para a Agroindústria, o Centro de Capacitação Re-
gional em Feira de Santana, realizou diversos treinamentos em 2018. Foram oferecidos 
cursos de: Queijeiro na Fabricação de Laticínios; Trabalhador na Fabricação e Con-
servação de Alimentos (Compotas, Geleias e Doces Pastosos); Trabalhador na Trans-
formação Caseira da Mandioca (Derivados da Mandioca); Trabalhador no Cultivo da 
Mandioca e na Fabricação de Farinha e Beijú; Trabalhador no Cultivo da Mandioca e na 
Fabricação de Farinha e Beijú; Trabalhador na Panificação; Tratorista Agrícola (Básico);  
Trabalhador  na Fabricação de Vegetais em Conserva, Desidratados e Temperos Secos; 
Trabalhador na Transformação Caseira da Mandioca (Derivados da Mandioca); Traba-
lhador na Fabricação de Licor; Panificação, dentre outros. 

Foram 48 cursos no total, com mais de 633 pessoas beneficiadas diretamente 
pelas ações realizadas através do Senar Bahia e o Centro de Capacitação em Feira de 
Santana. 

Inaugurado em 2017, o Centro de Capacitação Regional em Senhor do Bonfim 
realizou em 2018, diversas aulas teóricas e práticas com os alunos da turma do 
Curso Técnico em Agronegócio. A meta é já formar a sua primeira turma EAD na 
região, em inicios de 2019. Com uma agenda extensa de ações, o Centro realizou 
diversas reuniões com produtores rurais, dias de campo, palestras e a formação 
para coordenadores regionais do programa Despertar. 

No Centro também aconteceram as aulas práticas de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Curso Técnico em Agronegócio.

O Centro de Capacitação Regional de Gandu, que atende a toda região Sul 
e Baixo Sul do estado. realizou durante o ano de 2018, diversos cursos e trei-
namentos de FPR (Formação Profissional Rural). No local são ofertados cursos 
técnicos, nas modalidades à distância e presencial e cursos de extensão, além 
de servir como espaço de reciclagem para os instrutores da instituição. 

 O Centro realizou cursos para os Trabalhadores na cultura do cacau (poda); 
na cultura de árvores frutíferas (banana, graviola); na olericultura (orgânico); 
trepadeiras frutíferas (maracujá). Também em 2018, aconteceu a reunião itine-
rante do Sistema Faeb/Senar, com as presenças de toda diretoria das entidades 
e com os presidentes de Sindicatos da região, que teve como objetivo discutir 
o agronegócio regional. 

O Centro de Capacitação Regional do Senar , em Luis Eduardo Magalhães, Oeste 
da Bahia, realizou em 2018, 116 treinamentos, com 1.382 pessoas capacitadas. Essas 
ações foram concretizadas através do Senar Bahia, em parceria com o Sindicato de 
Produtores do município. Também no Centro foram efetivadas palestras, reuniões e 
encontros com produtores da região, para discutir o setor agropecuário e aulas do 
Programa Jovem Aprendiz. 

 Estão entre os diversos cursos do Centro: NR 31, NR 12, Máquinas Agrícolas Tecno-
logias de Precisão, Operações de GPS Máquinas Agrícolas, Operação de GPS básico, 
Operação e Manutenção de Colhedoras Automotrizes, Aplicação de Agrotóxicos Auto 
Propelido, Aplicação de Agrotóxicos NR 31, Tratorista Agrícola Atualização, Tratorista 
Agrícola Aperfeiçoamento e Tratorista Agrícola para iniciantes. 

O Centro de Excelência em Fruticultura do Senar Bahia, em Juazeiro, 
foi em inaugurado em outubro de 2017 e em 2018 já realizou diversas ações 
importantes para o setor Agropecuário da região, dentre elas estão as mobi-
lizações para a seleção do Curso Técnico em Fruticultura; visitas de produto-
res rurais da região ao centro, em parceria com o Sebrae; ciclo de reuniões e 
workshops com diversos parceiros; formação da primeira turma do progra-
ma Jovem Aprendiz e certificação e abertura de duas novas turmas; treina-
mento para o programa Despertar, com a inclusão de municípios novos: Casa 
Nova, Sento Sé e Juazeiro; seminário de atualização tecnológica na cultura 
do coco no Vale do São Francisco; visitas técnicas às propriedades parceiras 
do Senar Bahia; e muitas outras atividades.

Centro recebeu maratona tecnológica para o agro
Uma das principais ações que aconteceram no Centro de Excelência em 

Fruticultura em 2018 foi o “Inova.Farm”, que é uma maratona (hackathon) 
reunindo profissionais de tecnologia, que se propõem a criar soluções para 
problemas da fruticultura relatados pelos próprios produtores rurais da re-
gião. O problema escolhido para essa edição foi a falta de monitoramento de 
plantas no pomar. Foram 52 horas dedicadas a elaborar soluções inovadoras 
para o agronegócio, enriquecidas pelas conexões, possibilidades, troca de 
experiências e aprendizados. Um sensor para avaliação da nutrição da videi-
ra foi a solução premiada. Para não parar a produção, os participantes fica-
ram instalados no próprio Centro de Excelência, durante toda a maratona. No 

total, dez equipes concorriam ao prêmio. O evento reuniu programadores, 
desenvolvedores, profissionais de tecnologia e ligados ao agro, engenheiros, 
entre outros. Durante todo o processo de criação, os participantes de todas 
as equipes tiveram a orientação de mentores, profissionais especialistas de 
diversas áreas, alguns deles com vasta experiência na participação deste tipo 
de evento, onde nascem diversas startups em todo o País. O evento foi uma 
iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em parceria 
com a Agência Nacional de Promoção da Excelência do Software Brasileiro 
(Softex), apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Feira de Santana

Senhor do Bonfim

Gandu

Luís Eduardo Magalhães

Centro de Excelência em Fruticultura
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educação formal
curso técnico em agronegócio 2018

A EaD (Educação a Distância) tem sido cada vez mais 
empregada no desenvolvimento intelectual e profi ssional 
das pessoas nas instituições. Percebeu-se que nesta mo-
dalidade, o sujeito consegue realizar os estudos de forma 
individual e também coletiva, pois pode cumprir sua ro-
tina de estudos de forma assíncrona (comunicação em 
qualquer tempo) e também síncrona (comunicação com 
data e hora agendada). 

Isto está atrelado a possibilidade em utilizar ferra-

mentas digitais para o fi m educativo, ou seja, uma so-
ciedade que está imersa no uso dos recursos digitais 
pode utilizá-la para seu amadurecimento intelectual e, 
por consequência, profi ssional. Um desses recursos é o 
AVA – Ambiente virtual de aprendizagem, que fi ca dispo-
nível a qualquer momento para os alunos; além de dispor 
de uma equipe de tutores e coordenadores capacitados 
para imergir com esses sujeitos à cultura da EaD. 

Após o resultado do processo seletivo, o semestre letivo 2018.1 iniciou com 17 turmas, 458 matrículas ativas no sistema 
nos 5 polos presenciais. Segue abaixo os dados de perfi l social das turmas veteranas e das recém-criadas do programa 
Rede e-Tec Brasil gerido pelo Senar Bahia:

Neste gráfi co, os aprovados e evadidos são provenientes das ofertas anteriores à 2018.1. E sobre as matrículas ativas 
considere-se o quantitativo total dos alunos para o semestre letivo 2018.1 e a partir deste número apresentamos os dados 
estatísticos de gênero, faixa etária e a formação escolar como perfi l social.

Gênero - Percebemos que há uma predominância para a escolha do curso do gênero masculino, no entanto as mu-
lheres vêm se mostrando cada vez mais interessadas. A faixa etária predominante é a de 26-35 anos. Podemos entender 
como uma etapa da vida em que o candidato/aluno já tem uma vida pessoal mais defi nida; já obteve algumas experiências 
profi ssionais e que no momento busca incrementar sua formação profi ssional para o aumento de produtividade e, conse-
quentemente, de renda. 

O Curso Técnico em Agronegócio avança em 2018 
com a oferta de 230 vagas para os 5 polos presenciais, 
sendo 946 inscritos e 328 aprovados. A distribuição das 
vagas ocorreu da seguinte forma: 60 para o polo de Luís 
Eduardo Magalhães, 60 para Juazeiro, 60 para Senhor do 
Bonfi m, 30 para Gandu e 20 para Salvador. 

Enfatizamos que o ano de 2018 foi marcado por um 
novo tipo de seleção dos candidatos à vaga do curso. O 
preenchimento das vagas atendeu prioritariamente aos 
requisitos estabelecidos pelo órgão demandante, o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
em conformidade com as normas de execução previstas 
na Portaria MEC 817 de 13/08/2015 do Bolsa-Formação. A 

ordem de prioridade das vagas defi nidas pelo MAPA foi: 
• Agentes de assistência técnica e extensão rural, 

participantes do Programa Rural Sustentável;
• Agricultores familiares e médios produtores rurais;
• Técnicos de assistência técnica e extensão rural 

que possuam vínculo empregatício com empresas 
de planejamento agropecuário, com empresas de 
assistência técnica e extensão rural (públicas ou 
privadas), com instituições ofi ciais de assistência 
técnica e extensão rural, com unidade de assistên-
cia técnica de empresas do complexo agroindus-
trial ou com cooperativas de produção agropecu-
ária.
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Podemos considerar que a faixa etária do público que procura realizar o curso está em consonância com o 
nível educacional mais presente no perfi l dos alunos que são os níveis de ensino médio vindo em primeiro lugar; o 
superior completo em segundo e o superior incompleto em terceiro lugar do ranking. Mesmo sendo um curso para 
nível médio é cada vez mais comum pessoas com o título de graduação concluído ou a concluir tendo interesse 
em realizá-lo como vemos no gráfi co a seguir:

Em 2018, além da mudança na forma de selecionar os alunos, o Curso Técnico em Agronegócio do Senar Bahia 
pode vivenciar a experiência de formar suas primeiras turmas. A primeira, com 30 alunos, do Polo de Luís Eduardo 
Magalhães, realizada a solenidade em 03 de fevereiro e a segunda turma, com 26 alunos, do Polo de Gandu reali-
zada em 17 de agosto. 

Durante o semestre letivo 2018.2, o Senar Bahia realizou 05 Workshops pela Unidade Curricular ASSOCIATI-
VISMO, COOPERATIVISMO E SINDICALISMO do Curso Técnico. Todos recebendo convidados, promovendo dis-
cussões e refl exões importantes sobre a organização coletiva e institucional da comercialização dos produtos 
agropecuários da Bahia. 

Turma de formandos em GanduPolo Luís Eduardo Magalhães

WORKSHOP’S - 2º semestre de 2018

polo gandu  

polo bonfim  

polo salvador  

polo juazeiro  

polo lem  
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As formações entre a equipe pedagógica vêm ocorrendo com cada vez mais frequência, a fi m de que todos 
estejam alinhados e preparados para conduzir os polos e assim formar excelentes técnicos e manter uma tutoria 
presencial de qualidade. Em 2018 foram quarto reuniões formativas, duas no primeiro semestre e duas no segundo 
semestre.

A primeira edição do Encontro de Tutores Presenciais do programa Rede e-Tec do Senar Bahia foi realizada em 
dezembro de 2018, no município de Feira de Santana-BA. No evento, foram reunidos 32 tutores presenciais dos 5 
polos que atuam com o programa: 07 de Luís Eduardo Magalhães, 06 de Gandu, 10 de Salvador, 04 de Senhor do 
Bonfi m e 05 de Juazeiro.

Atendendo como uma boa prática comunicativa na divulgação das diversas atividades realizadas pela Rede 
e-Tec Bahia neste ano, segue alguns registros fotográfi cos:

FORMAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA

FORMAÇÃO DE TUTORES

galeria

Polo Luís Eduardo Magalhães Polo Luís Eduardo Magalhães

Bahia Farm Show  - Polo LEM 
Fazenda Laticínio Filadélfi a - Polo Senhor do Bonfi m 

Fazenda Sohen – Aula de campo

Fazenda Sohen – Aula de campo

1ª Aula de campo de Produção Animal 2ª Aula de campo de Técnica de Produção Animal na empresa Mauricéia 

1ª Aula de campo da UC 14 Técnicas de produção animal 

Fazenda Itinga da Serra 

Fazenda Hidrotec localizada no Projeto Senador Nilo Coelho
em Petrolina-PE 

Fazenda Mucambo – Polo Senhor do Bonfi m 



62 63

A formação técnica começou a se transformar em rea-
lidade para os novos alunos do curso Técnico em Fruticul-
tura do Senar Bahia. As primeiras turmas começaram as 
aulas no Centro de Excelência em Fruticultura, em Juazei-
ro, no Vale do São Francisco. 

Para alguns alunos, a vontade de seguir uma carreira 
voltada para o agro é herança familiar. Bianca Evangelista, 
19 anos, é do município de Casa Nova e filha de produtor 
rural. “Além de poder ajudar meu pai na lida com a terra, 
o curso vai ampliar as minhas chances de conseguir uma 
colocação no mercado de trabalho. Já fiz alguns cursos, 
em outras áreas, mas ainda não consegui meu primeiro 
emprego”. 

Já Adriano Cardoso, natural de Juazeiro e formado em 
administração de empresas, vê no Curso Técnico em Fruti-
cultura uma oportunidade de sair do escritório e ir a cam-
po. “Eu trabalho na área comercial, com compra e venda 
de frutas, mas minha vontade é atuar na parte de produ-
ção, no campo”.

A superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães, 
participou da primeira aula da turma inicial e falou sobre 
a importância da formação para o futuro profissional. “O 
Senar é uma escola do campo e em seus 25 anos de exis-
tência vem ampliando sua capilaridade e abrangência com 
os cursos técnicos. Temos a missão de formarmos juntos a 
primeira turma deste curso no estado. Vocês sairão daqui 
preparados para trabalhar com fruticultura em qualquer 
lugar do Brasil, com a validação do Senar e do MEC”.

Sobre o Curso - O Curso Técnico em Fruticultura é reco-
nhecido pelo MEC e acontece de forma presencial. Possui 
carga horária de 1350 h, distribuídas em quatro semestres 
letivos. As atividades serão realizadas unindo conteúdos 
teóricos e práticos, mediante a utilização de estratégias 
diversificadas de aprendizagem. 

O mercado de trabalho do Técnico em Fruticultura é 
amplo. Ele poderá atuar em propriedades rurais, empresas 
de consultoria na produção de frutas, agroindústrias, ins-
tituições de assistência técnica, extensão rural e pesquisa, 
comércio de equipamentos e produtos agrícolas, coopera-
tivas, associações rurais, entre outros.

O Curso Técnico em Fruticultura está sendo ofertado 
no Vale do São Francisco, de forma completamente gra-
tuita, justamente por conta da vocação da região, que pro-
duz em escala potencial a manga (90% da fruta exporta-
da pelo Brasil); uvas (98%); morangos; maracujá; abacaxi; 
coco; entre outras culturas

Em 2018, o Senar Bahia, mais uma vez, reuniu jovens de 
várias partes do estado para descobrir suas potencialidades 
de liderança para o setor agronegócio, em busca de pensar 
soluções na área da gestão financeira e social em seus respec-
tivos municípios ou sindicatos rurais de origem. A etapa Es-
tadual 2018 iniciou através das indicações de 44 jovens pelos 
Sindicatos dos Produtores Rurais vinculados à Faeb. Os par-
ticipantes foram provocados a realizar leituras, ver vídeos e 
interagir com os demais jovens como uma preparação para os 
encontros presenciais, a fim de definir um Desafio e um Plano 
de Ação para atender a realidade do município representado. 
Depois, foram realizados três encontros presenciais em Sal-
vador, em julho, agosto e setembro. Os três participantes que 
se destacaram na etapa estadual do CNA Jovem na Bahia fo-
ram anunciados na sede do Sistema Faeb, em Salvador. O en-
genheiro agrônomo de Teixeira de Freitas, Renan Dalmaschio 
Reisen; a médica veterinária de Itaberaba, Claudineia Mendes; 
e o engenheiro agrônomo de Barreiras, Ariel Zancanaro, foram 
os selecionados e vão participar da etapa nacional, em Brasília, 
em 2019. O anúncio aconteceu durante a Edição Especial do 
CNA Jovem realizada pela Bahia, de forma pioneira, que reu-
niu participantes da edição estadual 2018 e egressos de 2014 
e 2016. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) e o Senar Brasil criaram o programa CNA Jovem com 
o objetivo de desenvolver novas lideranças para o campo e 
para o País. Voltado para jovens com idade entre 22 e 30 anos, 
o programa prepara pessoas do meio rural para impulsionar 
ainda mais o setor agropecuário.

Etapa nacional
Na etapa nacional o jovem será estimulado a construir e 

planejar sua trajetória de liderança em uma de cinco dimen-
sões: sindical, institucional, política, empreendedora e acadê-
mica. Essa etapa se encerra com a escolha dos vencedores 
pelos próprios participantes, o que legitima o papel e o projeto 
de liderança dos escolhidos junto a seus pares. O jovem que 
participa do CNA Jovem tem a oportunidade de realizar tra-
balhos e discussões de grande relevância para o Brasil e tem 
acesso às lideranças de referência no cenário socioeconômico 
de País.

Em 2018, começaram as aulas no Centro de Excelência, em Juazeiro.
CURSO TÉCNICO EM FRUTICULTURA Representantes da Bahia

são escolhidos para etapa
nacional do CNA Jovem
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Programas Técnicos
Através de ações baseadas no conceito de programas produ-

tivos, de capacitação continuada e sistematizada, com conteúdo 
educativos, atividades sequenciais e moduladas, focadas, princi-
palmente, em formação profi ssional, gestão, empreendedorismo e 
assistência técnica, o  Senar Bahia vem trabalhando para atender 
seu público-alvo, o produtor rural, com excelência em Assistência 
Técnica e Gerencial Continuada buscando atingir seus objetivos, 
entre eles desenvolver as capacidades do produtor rural, contri-
buir na solução de problemas, aumentar a produtividade, reduzir 
custos, melhorar condições de produção, preservar recursos, gerar 
maior lucratividade e difundir novas tecnologias.

A assistência técnica é o conjunto de atividades que permite a 
comunicação, capacitação e a prestação de serviços aos produto-
res rurais, tendo em vista a difusão de tecnologias, gestão, adminis-
tração e planejamento das atividades rurais preservando e recupe-
rando os recursos naturais disponíveis. 

Cumprindo sua missão, durante o ano de 2018 o Senar Bahia 
atendeu um número signifi cativo de produtores, sendo que 4.385 
organizados em turmas ou grupos de produtores, e mais 5.161 du-
rante eventos como dinâmicas, seminários, dias de campo e mis-
sões técnicas, totalizando 9.546 produtores.

Os grupos ou turmas de produtores são atendidos através dos programas de capacitação Senar Bahia, como o Pro-Senar, ABC Cer-
rado, Negócio Certo Rural e o Pro-Senar Preparatório, os quais tiveram, em sua maioria, sua meta pactuada para o ano de 2018 execu-
tada em 100% e muitos ultrapassaram a meta prevista. 

Foram 32.263 horas de compartilhamento de conteúdo inerentes às atividades agropecuárias por meio das capacita-
ções dos programas ofertados pelo Senar Bahia, além de mais 976 horas em eventos pontuais.

Todas as ações realizadas pelo Senar Bahia são supervisionadas para garantir a qualidade dos serviços que estão 
sendo prestados ao produtor rural. No total, em 2018, 907 supervisões foram realizadas, sendo que 715 nas propriedades 
que recebem a Assistência Técnica e Gerencial Continuada (ATeG) e 192 nos cursos de Formação Profi ssional Rural – FPR.

 Novas turmas iniciaram as atividades do programa ABC Cerrado, em 2018, na Bahia.

Salvador recebeu curso de formação de instrutores do programa Negócio 
Certo Rural



66 67

A assistência técnica vem ganhando grande espaço nas ações do Senar 
Bahia desde ano de 2012 e no Pro-Senar ela é trabalhada associada às aulas do 
curso de Formação Profi ssional Rural. 

Na metodologia do Pro-Senar, os produtores, em grupos de no máximo 20 
participantes, recebem mensalmente capacitações nas aulas de FPR onde são 
trabalhados temas na área de gestão, produção, meio ambiente e sustentabili-
dade em nove cadeias produtivas, sendo a bovinocultura de leite e a caucaicul-
tura as cadeias com maior número de propriedades atendidas, representando 
38,91% e 26,45% de propriedades atendidas, respectivamente. Cada produtor 
recebe em sua propriedade a vista mensal de um técnico de campo que presta 
assistência técnica e gerencial nesta propriedade.

Durante o ano de 2018 obtivemos resultados signifi cativos na produção média de vacas em lactação, ultrapassando a 
meta de crescimento para o ano que era 10% e chegando a marca de 17%, conforme consta no gráfi co abaixo.

Considerando ainda os dados do Censo Agropecuário, o qual registrou a média de 3,5 Litros/Vaca, a média alcançada 
pelos produtores atendidos pelo Senar Bahia em 2018, 6,9 Litros/Vaca, reforça a efi cácia dos nossos programas.

Os resultados positivos do Pro-Senar no indicador produção média refl etem diretamente na margem 
bruta da atividade e, conforme os dados apresentados no gráfi co abaixo, tiveram um crescimento expo-
nencial de 84% em relação ao ano de 2017.

Um dos objetivos do programa é a difusão e implantação de tecnologias para que essas corroborem 
com a evolução das propriedades para o aumento da produção e melhoria na renda e qualidade de vida 
dos produtores. 

Em 92% das propriedades inseridas no Pro-Senar foi implantado o calendário sanitário, o que, por con-
seguinte, resultou no maior e melhor controle das vacinas aplicadas nos rebanhos. A reserva estratégica 
foi implantada em 81% das propriedades atendidas e 74% das propriedades inovaram com o manejo de 
pastagem.

Bovinocultura de Leite
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No Pro-Senar Cacau, cadeia produtiva com o segundo maior nú-
mero de propriedades atendidas dentro no programa, teve um aumen-
to na produtividade média arroba por hectare de 13% em relação ao 
ano de 2017.

A idade ao abate refl ete diretamente na carcaça de caprino e ovinos nos aspectos de 
composição e rendimento no que diz respeito à relação músculo x ossos x gordura e à per-
centagem da carcaça em relação ao peso vivo. Com base nessas informações, um dos focos 
das ações do Pro-Senar nessa atividade é diminuir a idade média ao abate e em 2018 as 
propriedades atendidas pelo tiveram uma redução de 13% nesse índice.

A adoção de tecnologias nas propriedades do Pro-Senar 
Caprinos e Ovinos também foi bastante signifi cativa, sobretu-
do na utilização do Método Famacha e do calendário sanitá-
rio e na implantação de reserva estratégica de alimentos.

A implantação de tecnologia visa o aumento da produção e produ-
tividade, com a redução dos custos e aumento da renda. Os produto-
res do Pro-Senar Cacau têm adotado sistematicamente as tecnologias, 
o que vem proporcionando a melhoria dos índices técnicos e econô-
micos.

Cacauicultura

Caprinovinocultura
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O programa Negócio Certo Rural, resultado da parce-
ria entre o Senar e o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e 
Pequena Empresa (Sebrae), tem o objetivo de contribuir 
para a melhoria da gestão de propriedades rurais, por 
meio de capacitações e com foco no empreendedorismo. 
Em 2018, foram executadas 77 turmas em 36 municípios 
da Bahia, alcançando 1.175 participantes.

Após a vigência de quatro anos do convênio celebra-
do entre as duas instituições, o qual teve início em agosto 
de 2015 e término em dezembro de 2018, o NCR é encer-
rado com o signifi cativo número de 349 turmas executa-
das durante os quatro anos de vigência do convênio.

O ABC Cerrado é um Projeto executado pelo Senar, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária e a Embrapa, 
com recursos administrados pelo Banco Mundial e tem como objetivo disseminar práticas de agricultura de baixa emissão de 
carbono e sensibilizar o produtor para que ele invista na sua propriedade de forma a ter retorno econômico, preservando o 
meio ambiente.

O projeto contempla a capacitação de produtores de médio porte nas tecnologias do Plano ABC (Agricultura de Baixo 
Carbono) em treinamentos de 56 horas.

São 04 as tecnologias priorizadas no Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono:

No ano de 2016, o Senar Bahia cumpriu a meta e realizou a capacitação de 22 turmas de produtores na tecnologia de Re-
cuperação de Pastagens Degradadas em diversos municípios do Oeste baiano com a parceria dos Sindicatos dos Produtores 
Rurais de Barreiras e Guanambi.

Dando continuidade as ações, durante o ano de 2017, na fase 2 do Projeto, o Senar Bahia teve como meta inicial 30 turmas. 
Porém essa meta foi repactuada para 35 turmas, sendo cada turma com 20 produtores, e cumprida. 

Na fase 2, o Sindicato dos Produtores Rurais de Wanderley somou-se ao projeto, e com sua parceria foram executadas 03 
turmas, sendo duas no município de Ibotirama e uma no município de Wanderley.

As capacitações durante o ano de 2017 via SPR de Guanambi e Barreiras ocorreram nos seguintes municípios: Cariranha, 
Feira da Mata, Cocos, Iuiú, Palmas do Monte Alto, Urandi, Serra Dourada, Angical, Santana, Serra do Ramalho, Wanderley, Co-
tegipe, Brejolândia, Cristópolis, Correntina, Ibotirama, Paratinga e São Félix do Coribe.

Para a Fase 3 do Projeto em 2018, a meta de 30 turmas pactuadas foi concluída em 100%, atendendo 566 produtores 
em nove municípios de Oeste. A tecnologia selecionada pela total maioria dos 1.441 produtores capacitados ao longo dos 
três anos do Projeto foi 100 % Recuperação de Pastagens Degradadas. Complementando as capacitações, foram realizados 
Dias de Campo. O Senar Bahia realizou sete dias de campo, ultrapassando a meta pactuada. Sediaram os dias de campo os 
municípios de Wanderley, Ibotirama, São Félix do Coribe, Santana, Brejolândia, Coribe e Serra do Ramalho e 870 produtores 
participaram dos eventos.

•  Sistema de Plantio Direto
• Integração Lavoura-Pecuária-Floresta;

• Recuperação de Pastagens Degradas;
• Florestas Plantadas.
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O programa Pro-Senar preparatório é uma capacitação 
inicial para o curso de formação continuada, possui uma car-
ga horária total de 112 horas de Formação Profi ssional Rural, 
onde são focados os conceitos básico da cadeia produtiva 
trabalhada. Ao fi nal do curso, o participante recebe uma con-
sultoria técnica em sua propriedade. Em 2018 foram capaci-
tados 401 participantes em 22 turmas, tendo principal desta-
que o cultivo da mandioca e a cacauicultura. 

O programa Viver Bem no Semiárido foi mais uma grande 
parceria com Sebrae que gerou excelentes resultados. Iniciado 
em junho de 2014, esteve em execução até junho de 2018. O 
resultado do trabalho da parceria foi desenvolvido a partir da 
identifi cação das similaridades de atuação destas instituições 
no que tange às ações voltadas para a formação profi ssional 
do homem do campo e dos empreendimentos e negócios ru-
rais, propiciando geração de emprego e renda e o desenvolvi-
mento sustentável na região semiárida da Bahia.

Durante os quatro anos de vigência do convênio celebra-
do (junho/2014 a junho/2018), as instituições trabalharam em 
consonância na operacionalização do Programa para atingir 
as metas pactuadas no Plano de Trabalho, as quais foram cum-
pridas em sua totalidade.

Através das ações desenvolvidas pelo Programa Viver Bem 
no Semiárido, 1.392 produtores foram capacitados através do 
Pro-Senar, com cursos de Formação Profi ssional Rural - FPR e 
com Assistência Técnica e Gerencial em suas propriedades – 
ATeG. (Tabela 01)

O Senar, empenhado em reafi rmar em todas as suas ações sua missão institucional de “realizar a 
educação profi ssional, a assistência técnica e a promoção social das pessoas do meio rural, contribuin-
do para um cenário de crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de 
avanços sociais no campo”, oferta o programa Aprendizagem rural, que contribui com o aumento da 
empregabilidade, promovendo o desenvolvimento integral, a inclusão social e a melhoria na qualidade 
de vida de jovens.

O programa atende a Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Nela, empresas de qualquer nature-
za, que tenham ao menos sete empregados, devem cumprir cota mínima de jovens aprendizes de acordo 
com o percentual exigido de mínimo de 5% e máximo de 15%, por estabelecimento, calculada sobre o 
total de empregados cujas funções demandem formação profi ssional.

Em 2018, o Senar Bahia desenvolveu ações do programa de Aprendizagem Rural que atingiram nú-
meros signifi cativos:

O programa de Aprendizagem cria oportunidades tanto para o aprendiz quanto para 
as empresas pois prepara o jovem a desempenhar atividades profi ssionais e, ao mesmo 
tempo, permite às empresas, além de cumprir a obrigação legal imposta pela Lei, forma-
rem mão de obra qualifi cada, contribuindo para a inserção e permanência do aprendiz no 
mundo do trabalho.

25
TURMAS

736
APRENDIZES
ATENDIDOS

166
PRODUTORES

REQUERENTES

07
CURSOS

OFERTADOS

10
MUNICÍPIOS
ATENDIDOS
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Devido ao bom desempenho do programa de 
aprendizagem na Bahia, a emissora pública TV Jus-
tiça TST, de Brasília, registrou o cotidiano dos jovens 
na Fazenda Modelo Paulo Mizote, em Barreiras, para 
a construção do documentário “Aprendizagem - O 
Futuro em Construção” que destaca a importância 
da aprendizagem na transformação educacional, 
profi ssional e social dos participantes.

Os seis cursos ofertados pelo Senar, sistematizados de forma compatível com a proposta pedagógica 
do programa, são compostos de três fases. Na primeira, denominada habilidades básicas, os aprendizes têm 
acesso aos conteúdos das unidades curriculares Competência Interpessoal e Integração no Trabalho e Cida-
dania, Comunicação Oral e Escrita, Matemática Aplicada, Saúde do Trabalhador Rural, Segurança no Trabalho, 
Gestão Corporativa e Informática. Em um segundo momento são ministradas aulas teóricas e práticas ocorri-
das concomitantemente, com conteúdos específi cos, considerando o cultivo do produtor/empresa contratan-
te. A terceira e última fase é operacionalizada pela empresa contratante do aprendiz que os oportuniza pôr 
em prática os conhecimentos adquiridos. 

Destaque, ainda, para a parceria entre o Senar 
Bahia com as regionais Pernambuco e Sergipe. Juntos, 
são desenvolvidas nos municípios de Petrolina e Rio 
Real, duas turmas do curso Aprendizagem em Fruti-
cultura.

Casa Nova (Sweet Fruit - Comércio Atacadista Importação e Exporta-
ção de Frutas)

Chapada Diamantina

Barreiras (Fazenda Modelo)

Juazeiro (Centro de Excelência em Fruticultura) Barreiras (Fazenda Modelo)

Juazeiro (Agrovale)

Chapada Diamantina

Juazeiro (Ebraz Exportadora)
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Em mais uma parceria com o Sebrae, O Senar Bahia iniciou em 2015 atendimento aos produtores da cadeia produtiva 
de bovinocultura leiteira – um programa de consultoria que propicia melhoria da qualidade genética do rebanho a partir 
da Fertilização IN VITRO. Essa tecnologia já é utilizada em outras regiões do País e, no Nordeste, vem sendo implantada 
também no estado de Alagoas com bastante êxito. 

Na parceria, o Senar identifi ca os produtores com perfi l para participação a partir de critérios estabelecidos no progra-
ma, tendo sido priorizado aqueles atendidos no Viver Bem no Semiárido.

Os interessados preenchem uma fi cha de inscrição, que sendo validado pelo Senar, é encaminhada ao Sebrae, que 
adota os procedimentos de atendimento via SEBRAETEC. No ano de 2018 foram contratadas 1.544 prenhezes, sendo que 
1.689 foram entregues aos 412 produtores que aderiram ao projeto. O número de animais nascidos foi 1.451, menor do que o 
de prenhezes entregues em razão das perdas embrionárias e fetais no decorrer da gestação (14,1%), consideradas, todavia 
dentro dos limites de normalidade (10-15%).

A pesquisa de egressos teve como objetivo avaliar as 
ações dos programas do Senar Bahia na visão do produtor.

Através do contato telefônico, um universo amostral de 
10% dos concluintes dos programas foram entrevistados pela 

equipe do Senar Bahia para responder questões a respeito do 
uso de tecnologia, aumento de produtividade, aumento de 
renda, inserção ao mercado e grau de satisfação com o pro-
grama.

Fertilização IN VITRO

Pesquisa de Egressos

Responsável Técnica pela produção de embriões bovinos in vitro.

O Programa de Desenvolvimento da Cadeia do Sisal foi desenvolvido 
com o intuito de fortalecer a cadeia produtiva do sisal e que tem o objeti-
vo geral de atuar de forma representativa e estratégica, com enfoque na 
Região Sisaleira, para desenvolvimento da agropecuária dos municípios, 
através da educação profi ssional, adoção de ações sustentáveis e assistên-
cia técnica das propriedades rurais, contribuindo assim para incrementos 
socioeconômicos e para a melhoria da qualidade de vida da população.

Em 2018 foi iniciado um Pro-Senar Preparatório do sisal, quan-
do foram realizadas visitas a agroindústrias da região para apre-
sentação do projeto. Um dia de campo também foi realizado, no 
qual foram apresentados e discutidos com 24 produtores do sisal 
temas voltados à essa cadeia produtiva, mostrando a diferença 
dos tratos culturais quando utilizando diferentes concentrações 
de adubos e também diferentes manejos.

Foi realizado para os técnicos que estão atuando na atividade, 
onde foi permitido o nivelamento geral sobre a importância da 
cultura do sisal para o estado da Bahia, e as diferentes estratégias 
a serem aplicadas por esses técnicos na abordagem com os pro-
dutores,  para de forma partilhada defi nirem as ações necessárias 
a retomada do cultivo do sisal nas regiões sisaleiras do estado da 
Bahia. 

Programa de Desenvolvimento
da Cadeia do Sisal

Programa de Proteção de Nascentes

O presidente do Sistema Faeb, Humberto Miranda, na apresentação do Projeto 
de Fortalecimento da Cadeia do Sisal, no município de Valente.

Treinamento de recuperação e preservação de nascentes em Senhor 
do Bomfi m

O Programa de Proteção de Nascentes tem como objetivo recuperar 
as áreas de preservação permanente de nascentes para garantir, no futuro, 
água de qualidade e sufi ciente para atender as necessidades do campo, da 
cidade e da rica biodiversidade brasileira. 

O Senar Bahia realizou durante o ano de 2018 três treinamentos de 
recuperação e preservação de nascentes, onde 73 produtores foram capa-
citados, e fez parceria na recuperação de 30 nascentes nos municípios de 
Guaratinga, Uruçuca e Poções.
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 No segundo dia da missão técnica, os superintendentes e co-
ordenadores participaram de duas visitas de campo, em proprie-
dades nos municípios de Biritinga e Pé de Serra, localizadas no 
semiárido baiano, região que sofre com a escassez de água. No 
município de Biritinga, a comitiva foi até a propriedade de Joacy 
Carneiro que produzia 180 litros de leite e hoje, depois da parti-
cipação no programa Pro-Senar, produz 700 litros (quase quatro 
vezes mais), com projeção de chegar a 1.000 litros em 2019. Em 
Pé de Serra, a propriedade visitada foi a de Gilvandira Carneiro, 
que também teve a produção transformada pela atuação da As-
sistência Técnica e Gerencial do Senar. Ela é uma das participan-
tes do Pro-Senar, e mais que duplicou a produção de leite com a 
aplicação das tecnologias aprendidas ao longo do programa.

“Nas duas propriedades que visitamos ficou claro que quando 
o produtor acredita no trabalho do técnico, quando a assistência 
técnica é implementada na sua essência, com transferência de 
tecnologia, gestão e aumento de renda, os resultados aparecem. 
O Senar Bahia está de parabéns por garantir que produtores se 
destaquem em meio a todas as dificuldades que vimos aqui na 
região”, concluiu o coordenador nacional de ATeG do Senar, Ma-
theus Ferreira.

Gilmar Antônio Zanluchi, superintendente do Senar Santa 
Catarina também destacou a ação do Senar Bahia. “Tivemos a 
oportunidade de ver in loco a satisfação do produtor rural, as 
suas evoluções e os pontos que ainda precisamos ajustar. Essas 
missões são um passo muito importante dentro do programa de 
Assistência Técnica porque temos condições de avaliar e seguir 
os rumos ditados pelas diretrizes do Senar Nacional.”

O superintendente do Senar Paraíba, Sergio Martins, também 
ressaltou a importância da Assistência Técnica no crescimento da 
produção. “Pudemos aqui observar que ambos os casos trazem 
experiências de sucesso na produção, e que o produtor rural tem 
que estar sempre monitorado e dentro da assistência técnica. 
Aqui nós tivemos demonstrações de que a ATeG veio para ficar 
e tem que ser uma realidade do cotidiano do produtor rural, e só 
com a gestão da propriedade o produtor passa a ter um outro 
olhar para o campo”. 

A comitiva no campo foi liderada pelo vice-presidente de De-
senvolvimento Agropecuária do Sistema Faeb/Senar, Rui Dias; 
pela superintende do Senar Bahia, Carine Magalhães; pelo geren-
te de Programas, Carlos Rio; e pelo coordenador técnico Gabriel 
Menezes. A missão contou com a participação da coordenadora 
de Capacitação da Diretoria de ATeG do Senar Nacional, Janete 
Lacerda de Almeida.

Em 2018, uma comitiva organizada pelo Senar Brasil, 
em Brasília, com superintendentes e coordenadores dos 
estados do Amazonas, Roraima, Alagoas, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Santa Catarina e 
Distrito Federal, veio até o estado conhecer mais de perto 
os resultados da Assistência Técnica e Gerencial em pro-
priedades baianas.

Na sede do Sistema Faeb/Senar, em Salvador, com a 
presença do presidente da Federação da Bahia, Humber-
to Miranda, da superintendente do Senar Bahia, Carine 
Magalhães, e do gerente de Programas, Carlos Rio, eles 

foram apresentados a um panorama da produção baiana, 
com a metodologia e as estratégias usadas aqui no esta-
do, além dos resultados já alcançados. Durante a apre-
sentação, o presidente do Sistema Faeb defendeu que a 
AteG é o grande diferencial na transformação do cam-
po. “O que muda a realidade do produtor é a Assistência 
Técnica. Aqui na Bahia encaramos a Assistência como um 
divisor de águas, e o modelo que nós temos é, sem dúvi-
das, o melhor do mundo, unindo Assistência, com cursos 
modulados de Formação Profissional Rural por cadeira 
produtiva”. 

Pioneiro em oferecer Assistência Técnica no Brasil, 
Senar Bahia recebe comitiva com dez regionais do País

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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Em 2018, o Senar Bahia completou 25 anos de uma história marcada pela contribuição com o setor agropecuário baiano. Uma 
instituição séria, comprometida, e que ao longo do seu trabalho vem cumprindo a sua missão de capacitar o homem do campo, 
qualifi car a mão de obra rural, oferecer assistência técnica aos produtores e ainda atuar para melhorar a qualidade de vida de 
quem vive na zona rural, com ações sociais nas áreas de educação, cidadania, saúde e bem-estar. 

Todas as ações do Senar Bahia foram – e são – pensadas exclusivamente para fortalecer o homem e a mulher do campo. São 
milhares de pessoas que vivem longe das áreas urbanas, com realidades completamente diferentes e um dos desafi os do Senar 
Bahia sempre foi atender esse público tão diverso, mas que é fundamental para que o Estado cresça, produza, empregue e gere 
renda. E isso vem sendo feito. Com uma estrutura moderna, com técnicos cada vez mais especializados, trabalhando em todas as 
regiões da Bahia; com maior capilaridade, através dos Centros de Capacitação Regionais espalhados pelo estado; com programas 
de longa duração, que oferecem capacitação e assistência técnica; com difusão de conhecimento, através dos cursos técnicos e 
de graduação; com promoção social, levando saúde, cidadania e qualidade de vida para muita gente que tem uma batalha diária 
pesada. É o Senar Bahia, que segue assim, por 25 anos, cuidando, gratuitamente, de quem cuida do campo.

Para celebrar essa data, um livro comemorativo especial foi 
lançado na sede da instituição, contando a história do Senar 
Bahia, desde a sua fundação, em 31 de março de 1993. Na pu-
blicação, momentos históricos, como a ata de reunião que deu 
início ao Senar aqui no estado, e a foto do primeiro encontro 
técnico nacional realizado em Brasília, naquele mesmo mês. 

O livro também contou o início das atividades no campo, os 
primeiros passos da Formação Profi ssional Rural, passeando pe-
los cursos modulados e sequenciais, até chegar aos programas 

de longa duração e a assistência técnica. Outros pontos que tam-
bém tiveram destaque foram a educação formal, uma realidade 
recente do Senar e os programas sociais, que há anos existem 
para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida do homem e da 
mulher do campo. Durantes esses 25 anos, quase um milhão de 
pessoas foram atendidas pelo Senar Bahia, número que nos or-
gulha e nos desafi a para continuar sempre em frente, com ainda 
mais foco e determinação.

Foto da Inauguração do Senar Bahia, em 1993.

“Eu tenho orgulho de fazer parte do início desta história. Em 1993, quando plantamos 

uma pequena semente, já imaginávamos a grandeza do Senar, que  é, certamente, a 

instituição mais importante de qualifi cação rural do Brasil”.

Fernando Albiani, que participou do Encontro Técnico para a implantação do Senar 

Bahia.
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A Promoção Social é um conjunto de atividades com enfoque educativo, que possibilita ao trabalhador, ao 
produtor rural e às suas famílias a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades pessoais e so-
ciais e mudanças de atitudes, favorecendo, assim, uma melhor qualidade de vida e participação na comunidade 
rural. A Promoção Social tem como princípios: 

1. A Promoção Social tem um caráter educativo.
2. As atividades de Promoção Social deverão ser de caráter preventivo.
3. A Promoção Social é um processo democrático.
4. A Promoção Social considera o mundo em permanente processo de mudança.
5. A Promoção Social vincula-se à melhoria da qualidade de vida.
6. A Promoção Social resulta em ganhos para o trabalhador, produtor rural e suas famílias.
7. A Promoção Social contempla conteúdos relativos à saúde, segurança no trabalho
e à preservação e conservação do meio ambiente.

- Alimentação e Nutrição
- Apoio às Comunidades Rurais
- Artesanato
- Cultura

- Educação
- Esporte e Lazer
- Saúde

Promoção Social Áreas de Atuação
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     O programa Despertar, com base nos PCNs e na Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA, Lei 
9.795/99), tem como objetivo contribuir para a mudança de hábitos, comportamentos e atitudes com relação às 
questões ambientais, saúde, ética e cidadania. No primeiro ano de implantação foi feito um piloto em apenas 5 
municípios da Bahia: Camacan, Ipiaú, Itagibá Itapetinga e Miguel Calmon.

O Despertar é realizado através da parceria entre o Senar Bahia, Sindicatos dos Produtores Rurais e Prefei-
turas Municipais. O programa desenvolve um trabalho educacional transformador, à luz dos PCNs (Parâmetros 
Curriculares Nacionais), com o foco no temas  transversais Meio Ambiente e Saúde e o envolvimento da comu-
nidade rural com práticas de colaboração e participação das famílias, para levar informação aos pais, através 
das crianças, e assim criar uma ampla rede de difusão de conhecimentos relativos à Educação Ambiental e a 
Sustentabilidade.

Promover educação voltada para a responsabilidade social, que alavanque 
mudança de valores, aliada a uma postura cidadã e socioambiental.

Em 2018, o tema do programa Despertar foi “Água, Cidadania e Sustentabilidade”, atendendo 100.318 alunos, 
1.140 escolas do Campo e 7.391 professores em 72 municípios do estado. Ao longo do ano, para fortalecer o resultado 
do trabalho, são realizadas diversas ações nos núcleos do programa, como reuniões de alinhamento e planejamento, encontros com 
a comunidade, formações, grupos de estudo de professores e agentes, palestras, ofi cinas práticas e seminários pedagógicos.

Objetivo do Programa
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Em 2018, o Despertar implantou uma proposta de organização das ações em 6 eixos estratégicos para que 
os Coordenadores se organizassem melhor nas ações do Programa.

Todo ano, materiais didáticos são entregues a todos os alunos e professores participantes do programa. Os 
professores são orientados a desenvolver intervenções socioambientais com o material. Os materiais didáticos 
foram distribuídos da Educação Infantil ao 9º ano e um Manual de Pedagogia por Projetos para os professores 
novos no programa.  Os Agentes Despertar recebem a Cartilha específi ca que discute o papel do Agente, orienta 
a elaboração do Plano de Ação do Agente e discute assuntos referentes aos Protagonismo Infanto-Juvenil. As 
escolas recebem um kit com cartazes. No ano, foram  distribuídos 112.260 materiais, além de 7.391 Kits para pro-
fessores, coordenadores e gestores escolares contendo 3 cartilhas dos alunos em cada ( 22.173), perfazendo um 
total de 133.433 materias distribuídos.  

O Projeto Escola com Ideias Sustentáveis, do programa Despertar, lançado em 2016, fi nalizou suas atividades em 2018. O 
projeto teve como propósito promover a implantação de práticas sustentáveis no colégio, envolver a comunidade escolar e do 
entorno para desenvolver atitudes de respeito ao meio ambiente e práticas sustentáveis de cuidados com a biodiversidade, solo, 
água, energia e resíduos sólidos. Como este projeto estava veiculado ao Projeto de Desenvolvimento Regional nos municípios de 
Riachão do Jacuípe, Valente e Conceição do Coité ele foi concluído em dezembro.

Durante todo o ano, foram realizadas 20 ações nas Escolas com 314 participantes e carga horária de 160 horas.

1-  Gestão Democrática e Políticas Públicas em Educação Ambiental; 
2-  Currículo;
3-  Infraestrutura e Espaço Físico Sustentável;
4-  Produção Sustentável; 
5-  Ações Ecológicas, Convívio com a Natureza, Saúde e Qualidade de Vida; 
6-  Comunicação/Visibilidade da Educação Ambiental e Parcerias para o Programa Despertar. 

Material Didático

Escolas com Ideias Sustentáveis

Outras ações do Programa Despertar em 2018

Criação de Horta, em Valente

Plantio de Mudas Escola com Ideias Sustentáveis Aula de Campo, em Boa Nova

Dia de Campo, em Miguel Calmon Dia de Campo, em Riachao

Criação de Horta, em Itapebi Trilha realizada com Agentes Despertar
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Em mais uma edição especial, Despertar escolheu os 
destaques do ano. O evento, que aconteceu em Feira de San-
tana, premiou os melhores trabalhos de 2018, nas categorias 
desenho, redação, experiência pedagógica, portfólio e agen-
tes despertar. Manifestações culturais das diversas regiões 
do estado como cordéis, poesias, repente e corais marcaram 
o encerramento dos trabalhos.  

O presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda, 
participou da cerimônia e falou sobre a importância do Des-
pertar na transformação do campo. “A única coisa capaz de 
mudar o nosso País é a educação. Devemos educar o nosso 
povo com qualidade, formar cidadãos mais honestos, mais 

dedicados e que possam ser os nossos líderes no futuro. Para 
que um dia a gente possa se orgulhar da nova nação que es-
tamos ajudando a fazer”, ressaltou Miranda. 

 A Superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães, 
também presente no evento, destacou a evolução do progra-
ma ao longo dos anos. “O Despertar foi projetado para levar 
conscientização ambiental para as crianças e para as comu-
nidades, mas hoje vemos que ele já promove conscientiza-
ção política, viés musical, dentre outras vertentes culturais, e 
foi muito além. Agradecemos à nossa equipe, aos coordena-
dores e aos professores que fazem esse programa chegar a 
quase 300 mil pessoas do meio rural”.

eNCONTRO ANUAL DESPERTAR 2018

José Herick Xavier da Silva Lopes, tem 8 anos de ida-
de e foi um dos premiados da categoria desenho. “Quero 
agradecer a Deus, a minha família por todo amor e apoio, 
a direção da minha escola e minhas professoras Agda e 
Norma por abraçar o Despertar e me dar a oportunidade 
de participar deste concurso. Fiquei muito feliz e satisfeito 
com os prêmios que recebi e por representar minha esco-
la”.

Claudia Vitória, tem 16 anos e ficou em primeiro lugar 
na categoria redação.  “Acredito que essa premiação vai 
fazer muita diferença no meu futuro. Ter ficado em primeiro 
lugar, me provou o quanto fui e sou capaz de muito mais. 
Esse notebook vai ajudar bastante nos meus estudos. Agra-
deço ao programa Despertar pelos ensinamentos e desejo 
que ele continue por muitos anos na nossa escola.”
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“Ser empreendedora é saber aproveitar as oportunidades dentro e fora do seu ne-
gócio, melhorando a qualidade do que se produz, gerenciando os custos, relacionando-
se com pessoas, enfrentando desafi os e tornando o negócio mais competitivo”.

O Programa Mulheres em Campo enfatiza o empreen-
dedorismo das mulheres do meio rural, incentivando a per-
manência na atividade do campo, focadas na efi ciência pro-
dutiva, nos resultados econômicos e no desenvolvimento 
sustentável, para que as participantes se transformem em 
grupos produtivos na busca de uma complementação da 
renda familiar e que vejam a propriedade como uma empresa 
produtiva capaz de gerar renda e perspectiva futura.

Em 2018, o programa Mulheres em Campo foi realizado 
em cinco municípios da Bahia, atendendo a sete turmas no 
estado. Foram 15 mulheres por turma, sendo produtoras ru-
rais com no mínimo 16 anos de idade e escolaridade de mí-
nima de 5º ano do ensino fundamental (antiga 4ª série). O 
programa é organizado em 5 módulos sendo cada um com 
8 horas presencias a cada semana ou quinzenalmente, com 
conteúdos específi cos para cada encontro.

Sempre atento e preocupado como o bem-estar e a qua-
lidade de vida do homem do campo, o Senar Bahia, mais 
uma vez, realizou mutirões no interior do estado, levando 
atendimento médico e exames gratuitos para a população 
rural, além de ações para elevar a autoestima do homem e 
da mulher do campo através dos programas “Saúde do Ho-

mem” e “Saúde da Mulher”. É importante ressaltar que desde 
2016, após uma parceria do Senar Nacional com a Sociedade 
Brasileira de Urologia (SBU), o Senar ampliou o atendimento 
aos homens com exames urológicos e o PSA, através do Pro-
grama Saúde do Homem. 

Gerar oportunidades de educação, prevenção e diagnóstico do câncer de colo de 
útero, e cuidados com as mulheres do meio rural, contribuindo assim para o aumento 
da autoestima e qualidade de vida.

Gerar oportunidades de educação para a promoção da saúde e prevenção de doen-
ças de homens do meio rural, contribuindo assim para melhoria da qualidade de vida.

Mulheres rurais em idade sexual ativa e que estão com seu exame atrasado há mais 
de 02 (dois) anos ou que nunca realizaram o exame Papanicolau.

Produtores e trabalhadores rurais com idade de 45 a 80 anos (para realização de 
exames) que nunca tenham feito ou estejam com o exame PSA atrasado, há pelo 
menos dois anos.

Objetivo do Programa

Objetivo do Programa

Atendimento do Programa

Atendimento do Programa
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Como estratégia para atender a família rural, o Senar 
Bahia uniu os dois programas (Saúde do Homem e Saúde 
da Mulher) em um único evento, que foram realizados em 
11 municípios baianos: Buerarema, Itarantim, Iguaí, Itagibá, 
Guaratinga, Ibicoara, Itamaraju, Casa Nova, Serrinha, Mutuí-
pe e Senhor do Bonfim. Para atendimento dos programas é 
determinado o máximo de exames a serem executados pe-
los municípios. Cada município recebe como meta máxima é 
atender a 200 homens com o Exame de PSA e a 100 mulhe-
res com o Exame de Papanicolau. 

No total, foram 3338 pessoas atendidas (2065 homens, 
975 mulheres e 298 crianças) nos onze mutirões realizados 
ao longo do ano. Para atender a toda a demanda, 562 pesso-
as trabalharam nos eventos realizados, sendo 11 médicos; 515 
voluntários; nove colaboradores do Senar Bahia; e 27 mobili-
zadores, diretores e presidentes de Sindicatos dos Produto-
res Rurais.

Em parceria com as Secretaria Municipal de Saúde foram 
oferecidos diversos à população:

Em parceria com as Secretarias de Educação, os municípios criaram o Espaço da Criança, para que as mães e pais pu-
dessem realizar seus exames deixando os filhos sob os cuidados de pessoas especializadas. Nos municípios de Ibicoara, Se-
nhor do Bonfim, Casa Nova, Itagibá, Buerarema, Iguaí e Serrinha foram montados Espaços do Programa Despertar do Senar 
Bahia, contando com a participação de alguns Agentes Despertar que prestaram informações das ações Socioambientais 
realizadas nas Escolas do Campo. Em Ibicoara houve a participação de uma turma do Programa Jovem Aprendiz. Os eventos 
realizados em 2018 contaram com a participação de 298 crianças. 

Nos municípios de Itamaraju, Casa Nova e Mutuípe, em 
parceria com a Secretaria de Saúde, ainda foram oferecidos 
serviço médico clínico, atendendo a 66 homens e 49 mulhe-
res. No município de Iguaí foram realizados exames com Op-
tometrista e distribuição de óculos, atendendo a 11 homens e 
23 mulheres. No município de Casa Nova foram realizados 15 
exames de ultrassonografia. Os municípios de Ibicoara, Casa 
Nova, Mutuípe e Iguaí ofereceram o Serviço de Odontologia 

atendendo a 111 homens e 58 mulheres, sendo que em Iguaí 
houve ainda aplicação de flúor. 

Dos eventos realizados em 2018, os municípios de Guara-
tinga, Senhor do Bonfim, Casa Nova, Mutuípe, Itagibá, Buera-
rema, Itarantim, Iguaí e Serrinha ofereceram Barbearia/ Espa-
ço Beleza, onde as participantes tiveram acesso aos serviços 
de barbearia, corte e escova de cabelo, manicure, design de 
sobrancelhas, limpeza de pele e massagem. 

•	 Teste rápido HIV, Sífilis e Hepatite 
•	 Aferição de pressão
•	 Teste de glicemia-HGT
•	 Vacinação
•	 Atendimento com médicos clínicos
•	 Serviço de Higiene bucal

•	 Enfermeiras para coleta do papanicolau
•	 Serviço de oftalmologia
•	 Atendimento com médico clínico
•	 Serviço de odontologia
•	 Atendimento farmácia
•	 Ultrassonografia

Espaço Criança



EXAMES DE PSA - Antígeno Prostático Específico e Consultas Uro-
lógicas 

Foram realizados em 2018, 1824 exames de PSA, 1594 Consultas Uro-
lógicas com Toque Retal, e 97 Consultas Urológicas sem Toque Retal. 

Os resultados dos exames de PSA foram analisados pelos médicos 
urologistas, cruzando as informações registradas nos Exames de Toque 
Retal. Dessa forma, os médicos urologistas emitiram relatórios com as 
orientações e encaminhamentos que deverão ser realizados pelas Se-
cretarias de Saúde parceiras, nos casos de alteração dos exames. Foram 
solicitadas 110 Biópsias de Próstata.

EXAME CITOLÓGICO - PAPANICOLAU
Foram realizados em 2018, 746 exames de Papanicolau, dos quais 7 

tiveram diagnóstico normal, e 734 inflamações que foram tratadas através 
dos encaminhamentos das Secretarias Municipais de Saúde. Houve dois 
diagnósticos de ASC-H (atípias escamosas profundas que pode antece-
der lesão de alto grau), sendo solicitado o encaminhamento das pacientes 
para realização de Colposcopia. Houve um diagnóstico de ASC-US (atípias 
escamosas sem probabilidade de neoplasia), devendo a paciente repetir o 
exame em um ano. E ainda, duas amostras insatisfatórias (sem condições 
de leitura das lâminas), sendo solicitado às Secretarias Municipais de Saúde 
que repetissem os exames de Papanicolau pelo SUS.

Dados dos Exames 
Saúde do Homem

Dados dos Exames 
Saúde da Mulher

Nos eventos realizados em 2018, foram distribuídos 975 
Kits para as mulheres e 2065 Kits para os homens. Algumas 
pessoas compareceram aos eventos, mas não puderam rea-
lizar os exames de PSA ou Papanicolau por não terem feito 
preparo necessário para realização dos mesmos.  Por terem 
participado das palestras e demais serviços oferecidos, tais 
participantes receberam o kit.

O Kit Saúde do Homem é composto por: mochila, sque-
eze, sabonete, folder de bolso, folder sífilis, cartilhas com 6 

temas diferenciados. O Kit Saúde da Mulher é composto por: 
mochila, squeeze, sabonete, espelho/ escova, folder sífilis, 
cartilhas com 6 temas diferenciados. As Secretarias de Saú-
de disponibilizaram preservativos e gel lubrificante na com-
posição dos kits.

São oferecidas cartilhas com os temas: Cuidados com o 
coração; Câncer de Próstata; Câncer de Pele; Câncer de Pul-
mão; Tumores Femininos; Incontinência Urinária.

Em 2018 foram realizadas palestras de 18 temáticas dife-
rentes para 2065 homens e 975 mulheres do meio rural.

Temáticas das Palestras: Câncer de Próstata; Câncer de 
Pênis; Disfunção Erétil; Câncer de Mama e Colo do Útero; 
Saúde da Mulher; IST’s*; Saúde Bucal e Prevenção do Câncer 

de Boca*; Câncer de Pele*; Incontinência Urinária*; Doenças 
do Coração*; Câncer de Pulmão*; Alcoolismo e Tabagismo*; 
Educação Ambiental*; Hanseníase*; Higiene Bucal*; Saúde no 
Campo e Higiene Pessoal*; Saúde do Trabalhador*; Machis-
mo*.

Nos últimos anos, o Senar Bahia vem intensificando sua par-
ticipação em diversos eventos agropecuários em todo o estado. 
Em 2018, cerca de 30 (trinta) eventos foram selecionados por cri-
térios de importância, ações e por estarem compartilhando com 
as mesmas diretrizes seguidas pelo Senar Bahia.  Além disso, um 
conjunto de atividades também ocorre em suas próprias instala-
ções, em diversos espaços da sua sede, como reuniões, palestras, 
treinamentos e assembleias.

Nas exposições, são montados os estandes “Casa do Homem 
do Campo”. Nesse espaço existe sempre um receptivo e uma base 

sólida de atendimento com orientações técnicas e consultorias re-
lativas às diversas ações da entidade. O estande é um local para 
transmissão de conhecimentos qualificados, resolução de dúvidas, 
troca de informações, pequenos cursos e palestras, consultorias, 
etc. Dinâmicas práticas também são realizadas na maior parte dos 
eventos, com as cadeias produtivas mais fortes da região, como 
nas exposições de Vitória da Conquista, Itapetinga, Feira de San-
tana e Poções. O Senar Bahia também esteve presente nos even-
tos em Casa Nova, Remanso, Itamaraju, Jequié e outros municípios 
baianos.

 O artesanato baiano foi retratado em uma publicação lançada em no-
vembro, em Salvador. Intitulado “A iconografia pelo olhar do Artesão”, o 
livro que tem realização do Sebrae e Sistema Faeb/Senar recria a Bahia 
através dos olhares e fazeres de artesãos de oito destinos turísticos. Quatro 
eixos temáticos organizam as referências que norteiam e revelam a diversi-
dade e a riqueza do artesanato baiano na obra: Terra de Fé, Terra Mãe, Terra 
de Histórias e Terra de Sabores. Na publicação, a colaboração dos artesãos 
reforça as expressões da diversidade religiosa, as riquezas do território, a 
história, as manifestações culturais e as cores e os sabores das receitas que 
formam a cultura baiana. A superintendente do Senar Bahia, Carine Maga-
lhães, participou do evento de lançamento do livro. 

Kit Saúde

Palestras

eventos

Em parceria com Sebrae, Sistema Faeb/Senar
valoriza artesanato baiano



REPRESENTAÇÕES

COMISSÕES NACIONAIS E GRUPOS TÉCNICOS
COMISSÃO DA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL
COMISSÃO NACIONAL DE  POLÍTICA AGRÍCOLA
COMISSÃO NACIONAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
COMISSÃO NACIONAL DE BOVINOCULTURA DE CORTE
COMISSÃO NACIONAL DE BOVINOCULTURA DE LEITE
COMISSÃO NACIONAL DE CEREAIS, FIBRAS E OLEAGINOSAS
CCOMISSÃO NACIONAL DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA
COMISSÃO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE
COMISSÃO NACIONAL DE SILVICULTURA 
COMISSÃO NACIONAL DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA
COMISSÃO NACIONAL DO CAFÉ
CONSELHO JURÍDICO DA CNA
FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DE PECUARIA DE CORTE
GGRUPO DE TRABALHO ECONÔMICO
GRUPO TÉCNICO DE DEFESA SANITÁRIA
COMISSÃO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO
COMISSÃO NACIONAL DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA

SUPLENTE

HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
RAISA CATARINA FERNANDES LOPES
EDER FERREIRA RESENDE
LUIZ FREIRE SANDE
RUDEVI BOMBARDI

RAISA CATARINA FERNANDES LOPES
FFLAMARION MATTOS 
AURÉLIO PIRES
PAULO RUWER

ADRIANO CÉSAR ALCANTARA 
NELSIVAN BISPO
CARLOS ALBERTO SEIXAS RIO

TITULAR
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
CARLOS ARTUR R. BAHIA NETO
ROMEU GAZINELLI NETO
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
MOISES DE ALMEIDA SCHMIDT
BÁRBÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
RICARDO COVRE
FERNANDA FERNANDES
RICARDO COVRE

ANTONIO BALBINO
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
EEDSON DIOGO MONIZ PINTO
RENAN D. REISEN
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO

AURÉLIO PIRES, CARLOS ARTHUR RUBINOS BAHIA NETO,
FERNANDA FERNANDES

CN
A

CÂMARAS SETORIAIS DA AGROPECUÁRIA BAIANA
CÂMARA SETORIAL DA FRUTICULTURA-SEAGRI/BA
CADEIA PRODUTIVA DO SISAL (FIBRAS NATURAIS) - SEAGRI/BA
CÂMARA SETORIAL DE FLORESTAS -SEAGRI/BA
CÂMARA SETORIAL DA APICULTURA
CÂMARA SETORIAL DA BORRACHA NATURAL
CÂMARA SETORIAL DE BOVINOS E BUBALINOS
CÂMACÂMARA SETORIAL DO CACAU
CÂMARA SETORIAL DA MANDIOCA
CÂMARA SETORIAL DE GRÃOS
CÂMARA SETORIAL DA CARNE
CÂMARA SETORIAL DE CAPRINOS E OVINOS

SUPLENTE
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO

CLERI SANTANA PERELO

SÍLVIO OLIVEIRA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
RENATO DIAS SOUZA
RRUDELVI S. BOMBARDI

FELIPE CABRAL

TITULAR
IVAN PINTO DA COSTA
JOSÉ MÁRCIO CARNEIO RIOS
FLAMARION MATTOS
PEDRO CORREIA LEITE
EDSON JOSÉ SOARES DE MATOS
JOSÉ MÁRCIO CARÔSO
JJOSÉ MENDES FILHO
DEMÉTRIO SOUSA D´EÇA
MOISÉS DE ALMEIDA SCHMIDT
JOSÉ MÁRCIO CARÔSO     
CARLOS ALBERTO SEIXAS RIO

SE
AG
RI

CÂMARAS TÉCNICAS
CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CEPRAM 
ASSUNTOS JURÍDICOS
GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA
POLÍTICAS PÚBLICAS E DES. SUSTENTÁVEL
ESPAÇOS ESP. PROTEGIDOS, BIODIVERSIDADE E BIOSSEG

SUPLENTETITULAR
GUILHERME DE CASTRO MOURA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
GUILHERME DE CASTRO MOURACE

PR
AM

O programa Cidadania Rural, criado em 1998, pela Administração 
Central do Senar, tem como objetivo principal, divulgar, informar, dis-
seminar e orientar sobre a legislação previdenciária específica para o 
setor rural, aos profissionais responsáveis pela contabilidade no se-
tor rural de Agroindústrias, Cooperativas Agropecuárias, Produtores 
Rurais Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, Sindicatos e Associações 
de Produtores e outros interessados, promovendo assim, a inclusão 
social do cidadão rural pelo pleno exercício de seus direitos e deve-
res, na condição de usuário ou beneficiário da Previdência Social e 

do Senar. Além disso, contribui para o cumprimento da nossa missão 
institucional.

Em 2018, o programa percorreu os municípios de Salvador, Barrei-
ras, Luís Eduardo Magalhães, Juazeiro e Feira de Santana. Realizado 
pelo Sistema Faeb em parceria com o Conselho Regional de Contabi-
lidade e a Receita Federal do Brasil, o seminário buscou esclarecer as 
dúvidas sobre a nova forma da prestação de informações trabalhistas, 
previdenciárias e tributárias, que será realizada por meio dos progra-
mas do eSocial e da EFD-Reinf.

Sistema Faeb sedia Seminário sobre o eSocial. Sistema Faeb sedia Seminário sobre o eSocial. Seminário eSocial X EFD Reinf no Município de
 Luís Eduardo Magalhães

Seminário eSocial X EFD Reinf no Município de
 Luís Eduardo Magalhães

Município de Feira de Santana recebe 
Seminário eSocial x EFD Reinf do Senar Bahia

Município de Feira de Santana recebe 
Seminário eSocial x EFD Reinf do Senar Bahia

Centro de Excelência em Fruticultura de 
Juazeiro recebe Seminário eSocial X EFD Reinf

Município de Barreiras recebe Seminário 
eSocial x EFD Reinf do Sistema Faeb

Município de Barreiras recebe Seminário 
eSocial x EFD Reinf do Sistema Faeb
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REPRESENTAÇÕES

OUTRAS REPRESENTAÇÕES
COMISSÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
CONSELHO ESTADUAL TRIPARTITE E PARITÁRIO DE TRABALHO E RENDA - SETRE
COMISSÃO ESTADUAL TRIPARTITE E PARITÁRIA DE EMPREGO DA BAHIA- SETRE
COMISSÃO DE CRÉDITO RURAL - FAEB
COMISSÃO PERMANENTE REGIONAL RURAL - DRT
COMISSÃO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA- CPORG/EFS - SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DA BAHIA
CCOMITÊ ESTADUAL DA AGROINDUSTRIA- CEAGRO
COMITÊ ESTADUAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA
COMITÊ GESTOR ESTADUAL DO PACTO "UM MUNDO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO SEMI-ÁRIDO" GOV. DO ESTADO DA BAHIA
COMITÊ GESTOR DO TRABALHO DECENTE
CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA - COELBA
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE -CIST
CONSELHO DIRETOR - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA DE GUANAMBI
CCONSELHO DIRETOR DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA - CEFET
CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - CONAGRO
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRÍCOS- CONERH
CÂMARA TECNICA DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS - CTPPP - VINCULADA AO CONERH - CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO DO CACAU- FAEB
CÂMARA TEMÁTICA BOVINOS/ BUBALINOS
FÓRUM PERMANENTE DE DEBATE SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO BAIANO - AGROFORUM
FÓFÓRUM BAIANO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE/BAHIA
FUNDAP - FUNDO DE APOIO À PECUÁRIA
CONSELHO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA- JUCEB
CONSELHO DE FAZENDA - CONSEF
CRÉDITO ASSISTIDO DO ESTADO DA BAHIA
GRUPO GESTOR DO PROGRAMA DA AGICULTURA DE BAIXO CARBONO
CÂMACÂMARA SETORIAL DA CADEIA DA AGROINDUTRIA
COMISSÃO TÉCNICA REGIONAL DE PREVENÇÃO À MONILIASE DO CACAUEIRO - CTPMC - ADAB
SEMA- COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIEA
COMISSÃO DE SEMENTES E MUDAS- SUP. FEDERAL AQUICULTURA NA BAHIA
CÂMARA TRANSVERSAL  SOBRE POLÍTICA TRIBUTÁRIA - SICM
FÓRUM BAIANO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA E MARCAS COLETIVAS
CONSELHO DE ADM DO IMIC 
CCONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO IMIC
FÓRUM REGIONAL PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SICM
NÚCLEO ESTADUAL DE APOIO AO DESENV. DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DA BAHIA
GRUPO OPERACIONAL DE EMERGÊNCIA FITOSSANITÁRIA
CONSELHO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  – CONCITEC
CONSELHO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CPS DO INSS DE ITABUNA BA
COMITÊ ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA- ADAB
CCOMISSÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA (CAT – BAHIA)
COMISSÃO TÉCNICA REGIONAL DO MAMÃO – OESTE DA ADAB
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO MATOPIBA
COMISSÃO TÉCNICA REGIONAL DO MAMÃO - EXTREMO SUL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÖMICO E SOCIAL DA BAHIA- CODES
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA 
CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO- IF BAIANO.
GGRUPO GESTOR DE ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA- ADAB
COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA NACIONAL LUZ PARA TODOS DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA - SEAGRI
COMITÊ ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES DA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO DE SEMENTES E MUDAS DA BAHIA- APROSEM
PROGRAMA LUZ PARA TODOS
COMISSÃO ESTADUAL DE AGROTÓXICOS - ADAB

SUPLENTE
CARLOS ARTHUR RUBINOS BAHIA NETO
FERNANDA FERNANDES
FERNANDO ALBIANI ALVES

GUILHERME GALVÃO
JAQUELINE ÉRRICO
DANIELA M. LAGO ROCHA
HUMBEHUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA

LUIZ CARLOS FERNANDES
BARBARA LETÍCIA CORDEIRO
JOSÉ MARCIO CAROSO

ISIDORO LAVIGNE GESTEIRA
SILVIO OLIVEIRA
EDSON DIOGO MONIZ PINTO

GUILHERME DE CAGUILHERME DE CASTRO MOURA
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
EDSON DIOGO MONIZ PINTO   
JULIANA SANTOS DA SILVA
GUILHERME GALVÃO
EDSON DIOGO MONIZ PINTO

GUILHERME DE CASTRO MOURA

BÁRBÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO

NELSIVAN BISPO

MOISES DE ALMEIDA SCHMIDT
GUILHERME DE CASTRO MOURA
RUBIA EIRADO SOUZA ARMEDE
MARTIN REINALDO GROSS
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA
JJOSIEL DE MENEZES DA SILVA
ANTONIO BALBINO DE CARVALHO NETO, TODD KENNETH TOPP 
RICARDO COVRE

ANTÔNIO ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA
JAQUELINE ÉRRICO
EDSON DIOGO MUNIZ PINTO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
GUILHERME DE CAGUILHERME DE CASTRO MOURA
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
MOISES DE ALMEIDA SCHMIDT

RUI DIAS SOUZA

MAURO CARNEIRO BANNACH, EDUARDO ORTOLAN, ALÉX JOSÉ RASIA

TITULAR
AURÉLIO PIRES
AURÉLIO PIRES
EDSON DIOGO MONIZ PINTO
NELSON MARTINS QUADROS

WAMILSON PALMA FAHING
EDSON DIOGO MONIZ PINTO
GUILHERME DE CAGUILHERME DE CASTRO MOURA
LÍCIA QUADROS CORTES
JAQUELINE ÉRRICO A. BATISTA
JULIO CESAR P. COTIAS
EDSON DIOGO MONIZ PINTO
NELSON GOMES DA SILVA
DANIELA LAGO
CARCARLOS ALBERTO SEIXAS RIO
EVILÁSIO FRAGA
EVILÁSIO FRAGA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
JOSÉ MÁRCIO CARÔSO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
HUMBEHUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
JOAQUIM MARCELO MOREIRA MARTINS
FERNANDO DE FIGUEIREDO PIMENTA  
LAÍS DE CARVALHO SILVA
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
MIMILTON ANDRADE JUNIOR
JAQUELINE ÉRRICO
JOSÉ MENDES FILHO
JOSÉ MENDES FILHO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
JOSÉ MENDES FILHO
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR
BÁRBÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
LUIZ SANDE
VANIR KOLLN
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR

CARMINHA MARIA MISSIO
RAISA CATARINA OLIVEIRA A. FERNANDES
TODD KENNETH TOPP
MOISÉS DE ALMEIMOISÉS DE ALMEIDA SCHMIDT, CARMINHA MARIA MISSIO
RONIE DANIEL PIMPINAT
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR
GUILHERME DE CASTRO MOURA
DANIELA LAGO
CARLOS ALBERTO SEIXAS RIO
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
HUMBEHUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
ALOISIO JUNIOR
HUMBERTO MIRANDA OLIVERA
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA

PAULO RUWER, IVAN PINTO DA COSTA, JOÃO LOPES ARAÚJO
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