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Em 2020, o setor agropecuário
não parou, e o Sistema Faeb/
Senar também não:
se adaptou e inovou
para continuar ao lado
do produtor rural baiano.
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Humberto Miranda Oliveira

Palavra do
Presidente

A pandemia afetou a vida de milhares de pessoas no mundo e mudou a lógica de todos os setores produtivos do planeta, com grandes impactos aqui no Brasil. Por vários meses foi preciso parar. Mas no campo,
essa possibilidade sequer foi levantada. O produtor rural seguiu trabalhando, garantindo que o segmento
continuasse produzindo, gerando emprego, contribuindo com a economia e, principalmente, com a sociedade.
Assim, respeitando todas as normas de segurança e adotando protocolos rígidos, os produtores e trabalhadores rurais seguiram em frente. E o resultado disso veio em números. O setor agropecuário foi o único
que apresentou crescimento no Brasil e na Bahia em 2020. No país, o incremento do Agro foi positivo, de
2%, enquanto os setores da Indústria e Serviços apresentaram retração (-3,5% e -4,5%, respectivamente).
Na Bahia, o mesmo cenário se repetiu: o Agro foi o único setor a apresentar número positivo em 2020,
com uma atuação ainda melhor que o segmento em comparação com o dado nacional: um expressivo crescimento de 14,2%. No estado, a Indústria teve retração 1,3% e o setor de Serviços também fechou o ano com
saldo negativo: -6,4%.
Esse resultado, extremamente positivo, não surpreende quem vem acompanhando a dinâmica do Agro
de perto. O Sistema FAEB/SENAR/SINDICATOS permaneceu ao lado dos produtores rurais baianos ao longo
desse ano, e se reinventou para atender as demandas do segmento. Nos momentos mais complexos da
pandemia, colocou todo seu corpo jurídico para atender os produtores rurais que enfrentavam os primeiros
problemas trazidos pela pandemia, como o fechamento de fronteiras. Também foi em busca de liberação de
crédito para o homem e a mulher do campo, discutiu a renegociação de dívidas com os principais credores e
ainda para ajudar os pequenos produtores baianos, que não conseguiam mais vender suas produções com o
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fechamento das feiras livres, foi lançado a Feira Segura, um projeto criado em Brasília e adotado pela Bahia,
para garantir o funcionamento das feiras respeitando todos os protocolos sanitários. A ação teve grande êxito, e cresceu depois de uma parceria com o Governo do estado, chegando a dezenas de municípios baianos.
A Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB) também fortaleceu seu papel social durante a pior
crise dos últimos anos. Doou 350 mil reais para a compra de respiradores para o estado, num momento que
os equipamentos começavam a faltar na Bahia. E para ajudar o produtor rural, fechou parcerias para doação
de 20 mil sacas de milho para pequenos produtores do estado, que mais foram impactados com os efeitos
da crise.
O Senar também se adaptou ao novo momento e criou a Assistência Técnica e Gerencial Virtual, para
que, mesmo nos momentos de maiores restrições, os produtores rurais continuassem recebendo orientações técnicas qualificadas em suas propriedades, de forma remota. Também foi lançando em 2020 o Fala
Produtor, uma ligação direta entre o Sistema FAEB/SENAR com o campo, através de um número 0800 e de
uma plataforma de Whatsapp. Todas as medidas foram adotadas para que o campo continuasse contando
com o apoio e a orientação do Sistema. O setor de educação também se adaptou ao momento de restrições,
oferecendo formação remota aos alunos dos cursos técnico e de aprendizagem rural.
Todo esse panorama apresentado, confirma que a retomada do crescimento no Brasil passa essencialmente pelo Agro. Como já acontece há alguns anos, os produtores rurais não vão apenas garantir alimentos
com segurança e qualidade na mesa das famílias brasileiras e baianas. O agronegócio vai assumir, com ainda
mais força, a posição de liderança em um País que cresce e dá certo.
Do campo, lamentamos todas as mortes causadas pela COVID-19, torcendo para que a pandemia passe
o mais rápido possível, voltando à normalidade - que nunca será como antes. Agora, mais do que nunca, é o
momento de se renovar e se reinventar, e o produtor rural, que é o verdadeiro protagonista dessa transformação no campo, já sabe disso. É hora de investir ainda mais em tecnologia, pesquisa, capacitação e qualificação das pessoas, estando pronto para quaisquer desafios que apareça. Esse é, certamente, um dos legados
deixados por esse momento tão delicado. E independente do cenário que se desenhe, o setor agropecuário
estará pronto para ajudar o Brasil e a Bahia.

SINDICATOS
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O Agro Baiano em
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2020

O Agro na Bahia | 2020
Apesar da pandemia, o setor não parou
e foi o único que cresceu no ano.
O ano de 2020 foi um dos mais complicados da história recente do mundo. Uma pandemia se alastrou
pelo planeta, fazendo milhares de vítimas e provocando grandes impactos sobre as atividades econômicas,
mercado de trabalho, entre outros, trazendo sérias consequências ao longo do ano.
Na Bahia, os reflexos econômicos foram maiores nos setores de Serviços e Indústria, particularmente nos
segmentos de hotelaria, bares/restaurantes e no varejo. No acumulado do ano de 2020, o Produto Interno
Bruto (PIB) do estado apresentou retração de 3,4% em comparação ao ano de 2019. Os setores da Indústria
e Serviços apresentaram queda de 1,3% e 6,4%, respectivamente. E mais uma vez, o setor agropecuário
foi o único a apresentar crescimento, e atingiu a importante marca de 14,2% de aumento. O mesmo cenário aconteceu no Brasil.

De acordo com a Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (Seplan), a agropecuária teve um Valor Adicionado de R$ 25,8 bilhões. Destaques para as taxas de crescimento do milho, café e soja. Porém,
é importante ressaltar que o referido ano não foi só de oportunidades para o produtor rural, foi também
de desafios. Os efeitos da pandemia foram sentidos de maneiras diferentes nas diversas regiões da Bahia.
Devido à queda do consumo gerada pelas restrições de deslocamento, proibição das feiras e fechamento
de hotéis, bares e restaurantes, os setores de leite e seus derivados, hortaliças e frutas, foram impactados
negativamente.
O agronegócio envolve os insumos, produção, processamento, distribuição e demais serviços até o consumo final e mesmo com os problemas apresentados durante esse período, ao longo da cadeia, tais como
aumento do preço dos insumos e de logística, o setor não parou. Não parou a produção e ajudou a Bahia na
geração de emprego e renda e no fortalecimento da economia. Apresentou crescimento na produção e no
volume exportado.
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O PIB do agronegócio baiano também registrou
expansão – nesse caso, de 5,2% em 2020 na comparação com o ano de 2019. O valor total do PIB do agronegócio foi de R$ 72,7 bilhões, representando 23,8%
do total das riquezas geradas, sendo de fundamental
importância para as contas do estado.

O Valor Bruto da Produção Agropecuária Baiana
– VBP, calculado pelo Ministério da Agricultura, apresentou aumento de 32,8% em relação à 2019, chegando a R$ 30,9 bilhões, maior valor da história.
Os produtos que tiveram maior destaque foram o mi-

lho (+116,3%); o café (+76,5%); a soja (+ 59%);
e ovo que aumentou 44,9%. Na contramão, foram
poucos os produtos que reduziram seu valor bruto, a
exemplo da uva (-27,8%); o trigo (-21,6%); e a banana,
que reduziu 12%.
Importante ressaltar ainda que a participação da
agricultura no VBP total em 2020 foi de 78,3%, sendo
assim os outros 21,7% correspondente à pecuária.
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No gráfico 02, podemos observar em 2020, os grãos (soja, milho e
feijão) foram responsáveis por 41,7% do VBP. Os grãos são parte fundamental da produção agrícola baiana, tanto para o abastecimento interno
quanto para as exportações.
Destaca-se também o VBP da pecuária (bovinos, leite, aves, suínos
e ovos) que ocupa o 2º lugar no ranking participando com 21,6%; e o algodão que representa 13,3% do VBP agropecuário da Bahia. Destaca-se
que a Bahia é o 2º maior produtor de algodão do Brasil. Fecha o grupo
dos cinco maiores VBPs, o café, com participação de 5,9% e a Banana
com 4,9%.
Para 2021, a expectativa do Ministério da Agricultura para o VBP da
Bahia é de R$ 40 bilhões, o que seria um aumento de 29,1% quando comparado com 2020. Para o Mapa, esse aumento será, principalmente, devido aos aumentos que acontecerá na banana (62%); na soja (56%); na
batata-inglesa (49,4%) e no milho (25,8%).

Produção Agrícola
A safra de grãos no estado da Bahia contempla as safras de verão e de inverno em diversas regiões do estado. Na safra 2019/2020, segundo dados levantados pela
Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, foram
produzidos 10,1 milhões de toneladas em uma área de
3.097,2 mil hectares em todo o estado.
Comparando a referida safra com a safra 2018/2019,
foram observados incrementos de produção total dos
grãos de 23,1%. Conforme tabela ao lado, foram registrados incrementos na quantidade produzida de sorgo
(120,5%), milho (53,3%), feijão (50,3%), mamona (47,1%),
trigo (18,8%) e soja (15,3%).
A soja, que é o grão mais produzido na Bahia, teve um
aumento de 15,3% - ao ponto que a sua área só aumentou 2,5%. Isso significa um dos maiores aumentos de
produtividade já registrados para a região, resultado
de clima favorável e uso intensivo de tecnologias.
O milho teve um crescimento ainda maior, com uma
produção de 2.482,8 mil toneladas, apresentando um
crescimento de 52,3%, enquanto sua área aumentou
apenas 0,1%. Isso representou um ganho de produtividade bastante satisfatório para os produtores desse grão,
onde na mesma área foi produzido mais de 50% a mais
desse produto.

Destacamos ainda o crescimento de 50,3% da produção de feijão e de 120,5% na
produção de sorgo, o que também foi fundamental para o aumento na nossa produção de grãos.

Para a safra 2020/2021, a Conab prevê um aumento de 1,1% da quantidade produzida de grãos no estado. Até o último levantamento de safra, a expectativa é que
ocorra aumento de 5,8% na produção de milho e de 5% na produção de soja. Por outro lado, a Companhia prevê queda na produção de algodão, de 19,2% e de feijão de
29,4%. De acordo com as análises da CONAB, no caso do algodão um dos motivos foi a
redução de 15,2% na área destinada à essa lavoura nessa safra.
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Produção Pecuária
Em se tratando do rebanho bovino da Bahia, segundo dados da Agência Estadual de Defesa Agropecuária – ADAB, em 2020 tivemos uma redução
de 5,2% do rebanho estadual, saindo de mais de 10
milhões de cabeças para pouco mais de 9,6 milhões.
Entre os cinco primeiros municípios do ranking,
apenas Correntina apresentou aumento em seu rebanho. Os quatro maiores rebanhos são municípios
da região Sul do estado, mostrando assim o potencial para a atividade dessa região. Itamaraju possui
o maior rebanho com mais de 169 mil cabeças, seguido de Itarantim com 144,2 mil cabeças e Itanhém
com 143,6 mil cabeças de animais.
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Emprego
O ano de 2020 foi de muito desafio, por conta
das restrições impostas pela pandemia, que teve impacto direto na geração de emprego. A Bahia fechou
o ano com um saldo negativo de 5.307 postos de empregos, resultado das 540.108 admissões e 545.415
desligamentos.
Mas, na agropecuária tivemos um resultado diferente. Apesar de todas as dificuldades impostas
por essa adversidade, conseguimos terminar o ano

como o setor que teve o maior saldo de empregados. Isso se deu graças à continuidade dos serviços no campo. Os produtores rurais não pararam em
nenhum momento de produzir. Nas lavouras foram
tomados todos os cuidados necessários, obedecendo os protocolos recomendados pelas autoridades
de saúde e a produção continuou. Como resultado
disso, tivemos 36.176 admissões ao longo do ano,
contra 34.150 pessoas desligadas.
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Exportações do
Agro Baiano
As exportações do setor totalizaram US$ 4,1
bilhões e representaram 53% de tudo que foi exportado pela Bahia em 2020. Assim, foi registrado
aumento de 2,7% em relação ao valor de 2019.
Esse bom resultado foi impulsionado pela desvalorização do câmbio e aumento da demanda externa. No entanto, é importante ressaltar que já
tivemos anos com desempenhos melhores nas exportações do agronegócio baiano. Analisando os
últimos dez anos, podemos observar que os anos
de 2011 e 2012 exportaram US$ 4,7 bilhões e em
2018 foram US$ 4,6 bilhões.
Fonte: Agrostat/Mapa
Elaboração: Assessoria Econômica.

O gráfico acima mostra também as taxas de crescimento das
exportações de um ano para outro. Nele podemos ver que após
atingir o menor patamar da série em 2016, voltamos a crescer a
atingir o pico do início da década. Espera-se que essa recuperação
continue e possamos ter em 2021 uma taxa ainda maior nas exportações das mercadorias do agronegócio que será beneficiada
pela desvalorização do real frente ao dólar.
Já o gráfico abaixo mostra a importância do agronegócio nas
exportações baianas, onde é possível visualizar a balança comercial
total, do agronegócio e dos demais produtos. Os dados deixam
bem claro que o agronegócio que manteve o superávit da balança
comercial. O setor que representa cerca de 55% das exportações
do estado, também é o setor que mantém nosso comercio exterior superavitário.

Fonte: Agrostat/MAPA; Comex Stat /
Elaboração: Assessoria Econômica
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Entre os principais destinos das exportações do
agronegócio baiano, destacam-se: China, com participação de 47,3%, Estados Unidos, com 6,3%, Alemanha, com 5,1%, França, com 4,1%, Paquistão, com
3,5% e Turquia, com 3,5%.
Na pauta das exportações do agronegócio baia-

no, destacam-se os seguintes produtos: soja em
grãos, a qual corresponde a 32,7% do valor total
exportado; celulose participa com 24,3%, algodão e
produtos têxteis de algodão com 14%, farelo de soja
com 9,5% e produtos do cacau com um total correspondente a 4,9%.

Fonte: MAPA;
Elaboração: Assessoria Econômica
Sistemafa Faeb/Senar
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A soja continua sendo nosso principal produto na pauta exportadora. Especialmente, a soja em grãos,
que em 2020 representou 32,7% de todo o valor que exportamos em mercadorias do agronegócio.
A Bahia aumentou suas exportações em mais de 80% no período de 10 anos. Enquanto em 2011 exportamos 2,7 milhões de toneladas, em 2020 foram 4,9 milhões de toneladas de soja exportadas.

Fonte: Agrostat/MAPA
Elaboração: Assessoria Econômica
Sistema Faeb/Senar

O agronegócio foi, sem dúvida, o vetor impulsionador da economia baiana em 2020 e a expectativa para
2021 é que continue aquecido, tendo em vista a perspectiva de firme demanda externa por grãos e carnes,
além da abertura de mercados para inserção novos produtos na pauta de exportação favorecido pelo dólar
forte.
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Cotações
Agropecuárias
BOI GORDO
As cotações do boi gordo nas praças acompanhadas pelo Sistema FAEB/SENAR tiveram movimento
de alta durante todo o ano, chegando a atingir R$
300,00/@.
O incremento nos preços foi gerado pelo aumento das demandas internas e externas, somadas
à baixa disponibilidade de animal para abate, principalmente pelo aumento do preço do bezerro que

fez com que muitos produtores optassem por reter
matrizes.
Com isso, e com a falta de animais para abate, os
preços começaram a subir, chegando a registrar incremento de 43% na praça de Feira de Santana. Observa-se que esse movimento permaneceu em 2021
que mantém nesse início de ano as cotações em patamares acima de R$ 270,00 em todas as praças que
pesquisamos.

Fonte: Sistema Faeb/Senar / Elaboração:
Assessoria Econômia

LEITE
O preço do litro do leite também apresentou aumento significativo em sua média mensal. Quando
comparada à média de maio (menor média mensal)
com o preço de novembro (maior média mensal), observa-se um aumento de 76,8%.

É importante salientar que no início da pandemia
houve alguns problemas bem específicos na cadeia
do leite ao tempo que muito laticínios deixaram de
captar o leite, principalmente dos pequenos produtores. Esse problema foi resolvido através da mobilização de vários representantes da cadeia e dos produtores, com o Sistema Faeb/Senar.

Fonte: Sistema Faeb/Senar / Elaboração:
Assessoria Econômia
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SOJA
Vários foram os motivos que elevaram as cotações da soja em 2020. Entre eles podemos destacar
mudanças nas expectativas de produção, importação e armazenamento dos grãos nos Estados Unidos
e China, que influenciaram diretamente os preços da
soja 2020.
A disputa pelo grão entre importadores e indús-

trias nacionais também fez com que houvesse essa
movimentação no mercado. De acordo com analista
do Cepea, os preços mais elevados foram devido à
presença mais ativa dos compradores no spot (termo utilizado nas bolsas em referência a negócios
com pagamentos à vista e pronta-entrega de mercadorias). Do lado dos vendedores, a maior parte dos
sojicultores aproveitou para liquidar os volumes remanescentes da safra 2019/2020.

Fonte: Sistema Faeb/Senar / Elaboração:
Assessoria Econômia

MILHO
A cotação da saca de milho também apresentou
aumento ao longo de 2020. Conforme o Ministério
da Agricultura, “os preços dos principais grãos produzidos no Brasil, a soja e o milho, atingiram níveis
recordes em 2020. Com exportações em alta, impulsionadas pela valorização do câmbio, e um consumo

interno aquecido, a oferta desses grãos no país é escassa, o que obrigou o governo a zerar as tarifas para
importação”.
Nas pesquisas do Sistema FAEB, o movimento
foi idêntico, visto que a cotação chegou a atingir R$
65,38/saca na região Oeste do estado.

Fonte: Sistema Faeb/Senar / Elaboração:
Assessoria Econômia
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CACAU
Diferente do que vimos nos demais produtos
aqui sinalizados, a cotação do cacau nas praças pesquisadas começou 2020 com oscilações, chegando a
atingir a menor cotação em julho. Mas no segundo

semestre do ano, os preços aceleraram e atingiram
valores superiores a R$ 220,00/@. Em grande parte,
esse aumento se deu devido às altas na cotação do
dólar, visto que o preço desse produto é regulado diretamente pela moeda americana.

Fonte: Sistema Faeb/Senar / Elaboração:
Assessoria Econômia
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A Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB) também teve um papel fundamental para fortalecer o setor agropecuário durante o difícil ano de 2020, quando o segmento enfrentou as restrições e
medidas impostas pela pandemia do Coronavírus.
Ao logo do ano, a Federação ofereceu assistência jurídica e econômica aos produtores rurais, intermediou reuniões para liberações de estradas e ações para que o setor não parasse de produzir.
Confira algumas das ações da Faeb ao longo do ano:

VÍDEO CRIADO PARA FORTALECER A IMAGEM DO PRODUTOR RURAL DURANTE A
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
Com o objetivo de fortalecer a imagem do Produtor
Rural, a Federação criou um vídeo informativo para mostrar à sociedade a importância do setor durante a pandemia.

FAEB OFERECEU ASSISTÊNCIA JURÍDICA
PARA PRODUTORES
O setor jurídico da Federação esteve disponível para os produtores rurais que enfrentaram dificuldades no escoamento de
suas produções por conta de impedimentos locais.
O setor agropecuário não pode parar as suas atividades e a
FAEB disponibilizou esse serviço, gratuitamente, com atendimentos especializados nas mais diversas áreas do segmento.
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EM REUNIÃO COM FAEB E OUTRAS ENTIDADES DO SETOR PRODUTIVO, BANCOS ANUNCIAM
MEDIDAS PARA COMBATER EFEITOS DA CRISE
Em vídeoconferência realizada em março de 2020, entre o setor produtivo e os principais bancos públicos do
país, foi discutido os impactos do Coronavírus na economia
e produção baiana. Participaram da reunião, o presidente
do Sistema FAEB/SENAR, Humberto Miranda, o presidente
da Fecomércio, Carlos de Souza Andrade, o representante
FIEB, Vladson Menezes, o presidente da CDL, Antoine Tawil
e o presidente FACEB, Clóves Cedraz. Representando os
bancos participaram Rodrigo Pamponet, Banco do Brasil;
João Dácia, Caixa Econômica; José Gomes, Banco do Nordeste e Agenor Martinelli, Desenbahia. Cada banco apresentou as propostas de soluções para as questões apresentadas:
BANCO DO BRASIL
Destinou um crédito total de R$ 48 bilhões para empresas, sendo R$ 25 bilhões para o agronegócio. Não houve
extinção de qualquer linha de crédito a clientes, também
houve a prorrogação por 60 dias do capital de giro e financiamentos oriundos de recursos próprios do banco.
CAIXA ECONÔMICA
Disponibilizou prorrogação por 60 dias nos contratos de
financiamento de imóveis. Relativamente à construção civil,
pode ser realizada a incorporação do saldo devedor além
da prorrogação por 60 dias e também a prorrogação por 60
dias do capital de giro e financiamentos oriundos de recursos próprios do banco.
DESENBAHIA

dos inadimplentes, pelo mesmo período, podendo ser prorrogado e os juros serão capitalizados ao final do contrato.
Também informou que seria dada muita atenção aos empresários nesse difícil momento, a exemplo da linha atual
de capital de giro que dá carência de 6 meses e com um
prazo de 36 meses para pagamento, taxa a partir de 0,78%
ao mês, limitado a R$ 100 mil reais, com aval, sem precisar
garantia real.
BANCO DO NORDESTE
Informou que os clientes poderiam entrar em contato
e solicitar a prorrogação por 6 meses, sendo acrescido ao
prazo final da operação, não havendo prejuízo de concessão de bônus de adimplência. Solicitou, ainda, que os clientes atualizem seus cadastros e que somente a assinatura do
contrato será presencial.
Cada setor também apresentou as suas demandas. A
agropecuária representada pela FAEB solicitou a adoção
das seguintes medidas:
- criação do crédito emergencial nesse momento de crise e que não se pode prever completamente a sua dimensão;
- aumento do prazo de prorrogação para pagamento
de, pelo menos, 6 meses, sendo ideal que a parcela vencida
seja transferida para o final do contrato;
- desburocratizaçao da concessão de créditos, principalmente para os pequenos empresários; e
- abertura de novas linhas de créditos alternativos para
socorrer os empresários de todos os setores, e da necessidade de agilidade no atendimento das solicitações.

Informou que os clientes poderiam pedir prorrogação
de até 60 dias e que não haveria negativação nem protesto
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PARCERIA ENTRE SISTEMA FAEB/SENAR E SYNGENTA GARANTE DOAÇÃO DE
20 MIL SACAS DE MILHO AOS PRODUTORES RURAIS BAIANOS

Em mais uma ação para fortalecer o setor agropecuário baiano e para minimizar os efeitos da pandemia
com o Coronavirus, o Sistema Faeb/Senar e a Syngenta distribuíram sementes de milho híbrido para produtores rurais no estado. No total foram 20 mil sacas de milho, com 60 mil sementes/cada, que atenderam a
mais de 20 mil produtores rurais na Bahia. As entregas foram feitas em parceria com os Sindicatos dos Produtores Rurais para cerca de 100 municípios no estado.
As distribuições tiveram início na região de Poções, com a doação de 151 sacos de milho. “Nessa fase que
estamos vivendo com tempos difíceis, essa doação é de grande valia para o desenvolvimento de nossas atividades. Esse milho vai ser plantado para dar início ao processo de silagem”, explicou produtor rural da região,
Antônio Lima Cruz. No município de Firmino Alves, mais um local contemplado com o recebimento das sacas
de milho, o produtor Edivaldo Lopes agradeceu o trabalho do Sistema Faeb/Senar e da Syngenta: “É muito
importante essa ação para a melhoria do pequeno e do médio produtor. Nesse momento de coronavírus,
esse ato representa uma agregação de valor às necessidades vividas por nós, pequenos e médios produtores”. Em Conceição do Coité, semiárido da Bahia, os produtores também foram beneficiados. O produtor
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rural Antônio César de Oliveira disse que o milho recebido já tem destino certo. “Vou plantar
esse milho e agradeço pela ajuda que veio na
hora certa. Obrigado ao Sistema Faeb/Senar, ao
Sindicato de Coité e também à Syngenta. Peço
à Deus que essa crise passe para que possamos
fazer novos plantios”.
O presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda, ressaltou que mesmo nesse
momento de crise, o setor rural continuou trabalhando e abastecendo a população com os
alimentos produzidos em campo. Miranda também agradeceu a doação da Syngenta: “Vamos
distribuir uma saca de milho para cada produtor, para ampliar ainda mais o número de beneficiados. Os produtores rurais da Bahia têm
contribuído muito com o estado, principalmente com a economia dos pequenos municípios. Nossos agradecimentos aos
Sindicatos Rurais, que vêm colaborando com eficiência na distribuição dessas sacas de milho e principalmente para a Syngenta, nos ajudando nessa missão de fortalecer o setor agropecuário baiano”, disse.
Em Itagibá, Carlos Viana, produtor rural, que também participou do Programa Pro-Senar Leite, agradeceu pela saca
de milho: “Quero agradecer ao Sistema Faeb/Senar, à Syngenta, e ao Sindicato, por nos doar esse milho, que é de extrema qualidade e vai nos ajudar muito a ter uma produtividade de excelência”. Em Nova Canãa, município que também foi
contemplado com as doações, a produtora rural Sandra Nunes da Silva, que já participou do Pro-Senar Leite, foi uma das
beneficiadas. “Hoje a entrega desse milho vai ajudar muito o pequeno produtor, com silagem, alimentação animal e outras
atividades na minha propriedade”, agradeceu.
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DA BAHIA PARA O MUNDO: COM PROJETO AGRO.BR, COOPERATIVA DO SERTÃO BAIANO EXPORTA PARA EUROPA
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Aquele sabor marcante dos doces de maracujá e banana do sertão da Bahia chegaram
aos paladares alemães no ano de 2020. É uma
notícia para ser muito comemorada, principalmente por se tratar de uma cooperativa da
Agricultura Familiar, e formada em sua maioria por mulheres. O primeiro embarque para
a Europa dos produtos aconteceu depois que
a Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercuc) aderiu ao
projeto Agro.BR, do Sistema CNA/FAEB/Apex.
Com escritório na Bahia, o projeto apoia
a cooperativas, produtores e empresas rurais
no acesso a mercados internacionais, dando
visibilidade aos seus produtos, permitindo a
aproximação comercial com potenciais clientes no exterior, através de ações de promoção comercial. A Bahia foi o primeiro estado do Brasil que realizou
exportação através do Agro.BR.
A Coopercuc aderiu ao projeto Agro.BR em maio de 2020,
quando foi realizada a estratégia de exportação por meio de
capacitações e suporte no planejamento para exportação. “No
dia 30 de julho, a cooperativa concretizou o primeiro embarque
para a Alemanha, e agora e já estamos em processo de negociação com compradores dos Estados Unidos, Polônia e Espanha”,
comemorou Dailson Santos, gerente comercial da Coopercuc. A
cooperativa iniciou suas atividades em 2004, possui 271 cooperados, e produz doces, geleias, compotas e cerveja de frutos da
caatinga com certificação orgânica.
Sobre Agro.BR - O Agro.BR é uma iniciativa da CNA, Apex e
Faeb para aproximar produtores rurais a mercados internacionais, dando visibilidade aos seus produtos, permitindo contato
comercial com potenciais clientes no exterior, através de inciativas de promoção comercial e capacitação para exportação. Estão
previstas nos próximos meses, Rodadas de Negócios Virtuais na
América Latina, elaboração de portfólio digital e vitrine virtual,
informações sobre acesso ao mercado árabe, dentre outras iniciativas.

PRESIDENTE DO SISTEMA FAEB/SENAR PARTICIPOU DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO SINDICATO RURAL DE CAMACÃ
O presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda, participou da
solenidade de inauguração da nova
sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Camacã, juntamente com o vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário da Faeb, Rui Dias. O ato solene
contou com as presenças do presidente
do Sindicato dos Produtores Rurais e
anfitrião do evento, Anderson Almeida;
com o atual prefeito da cidade, Oziel
Rodrigues da Cruz Bastos; com o prefeito eleito, Paulo do Gás; com o presidente da Câmara de Vereadores, Lauro Antonio de Oliveira Ferraz; Fabrício César,
representante dos produtores rurais da
região; Antonio Marcos Nunes de Jesus,
secretário de Agricultura de Camacã e
com o gerente do Banco do Brasil, André Almeida. Também estavam presentes, produtores da região que foram prestigiar o evento. Todos os protocolos de segurança foram respeitados.
“Quero saudar todos os produtores aqui, dizendo que
conheço as dificuldades que a região do cacau passa, e
acredito que somos capazes de juntos resolver esses problemas. Isso só é possível através do conhecimento, inovação, diversificação, e tecnologia. E é pra isso que eu estou
aqui, para dizer para vocês que contem com a Federação
da Agricultura, que independente da situação, nós descobriremos a solução juntos. Estamos aqui na região Sul
para ratificar o trabalho que a Faeb, o Senar e Sindicato
de Camacã vem realizando para o fortalecimento do produtor. A inauguração da nova sede do sindicato representa um marco na história do município. Parabéns ao presidente Anderson Almeida pelo excelente trabalho que
vem realizando, com presteza e dedicação para alavancar
a nossa representatividade na região Sul da Bahia”, disse.
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MINISTRA DAMARES ALVES PARTICIPA DE EVENTO
NA SEDE DO SISTEMA FAEB/SENAR, EM SALVADOR

26

Cumprindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19, o presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda, recebeu a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, para realizar
a cerimônia de entrega de cestas básicas para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Além da ministra e do presidente da Faeb, estiveram presentes na mesa de abertura do evento, a secretária de Estado
da Mulher da Bahia, Julieta Palmeira, neste ato representando o governador da Bahia, Rui Costa; a secretária Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, Cristiane Britto; a secretária Municipal de Política para
Mulheres, Infância e Juventude, Rogéria Santos; a superintendente Regional da Conab na Bahia, Marilise
Machado Lopes; dentre outras autoridades.
A ministra agradeceu a receptividade da
Faeb, falou sobre as demandas para contribuir
com a segurança alimentar e anunciou as novidades para Salvador. Ela também falou sobre o
orçamento destinado para a compra de cestas
básicas. A ação faz parte do plano de contingência da Secretaria Nacional de Políticas para
as Mulheres e visa beneficiar mulheres que
estão em situação de violência. “Nosso muito
obrigada ao presidente Humberto Miranda por
nos receber aqui em Salvador. Estamos anunciando dez milhões e quinhentos mil reais empenhados para o início da construção da Casa
da Mulher Brasileira aqui na capital. Essa casa
vai reunir toda a rede de proteção da mulher
na cidade. Estamos anunciando também um milhão e duzentos mil reais de cestas básicas para atender às
mulheres que estão em medidas protetivas, em condição de vulnerabilidade”, disse.

EMBAIXADOR DA ARGENTINA NO BRASIL TEM ENCONTRO COM
PRESIDENTE DA FAEB, EM SALVADOR
Em 2020, em sua primeira visita oficial à Bahia, o
Embaixador da República Argentina no Brasil, Excelentíssimo Senhor, Daniel Osvaldo Scioli, participou de
um encontro com o presidente da Federação da Agricultura da Bahia (FAEB), Humberto Miranda, na sede
do Sistema FAEB/SENAR, na capital baiana. Ele estava acompanhado pelo Cônsul-geral da Argentina em
Salvador, Pablo Virasoso, dentre outras autoridades.
O objetivo do encontro, solicitado pelo Consulado da
Argentina, foi de ampliar as relações de proximidade
com a Bahia. Durante o evento, eles discutiram possíveis ações para alavancar o comércio exterior entre
os dois lugares, com propostas para melhorar o intercâmbio entre as matrizes agrícolas e pecuárias. “Antecipadamente eu agradeço à acolhida da FAEB, em nos
receber aqui, em Salvador, na minha primeira visita oficial fora de Brasília. Escolhi a Bahia pois sei do potencial do estado
e da forte relação que já tem com a Argentina. Tenho certeza de que temos um grande desafio pela frente de aumentar
ainda mais a integração com o nosso País, com objetivo de fortalecer as economias baianas e argentinas”, explicou o Embaixador.
O presidente da FAEB fez uma breve apresentação
sobre o setor agropecuário baiano, mostrando toda a
força da diversidade no estado, que possui três biomas
diferentes (caatinga, cerrado e mata atlântica), e que vem
sustentando a economia nos últimos anos. Ele também
falou sobre o trabalho do Sistema FAEB/SENAR nesse momento histórico do agro. “Uma das nossas missões como
instituição é ampliar as fronteiras do agro, tendo acesso
a novos mercados e fortalecendo os que já temos algum
tipo de relação. Então, receber o novo Embaixador logo
em sua primeira visita oficial ao nosso estado é muito importante, porque mostra o interesse em nossa produção,
cada vez mais competitiva e segura, e a credibilidade do
nosso trabalho, na representação do produtor rural baiano”, pontuou Miranda.
Também participaram do encontro Pablo De Angelis, chefe Chanceleria Embaixada Argentina; Julián Colombo, chefe de Gabinete Embaixador Scioli; Marcelo
Fernández, presidente da Confederação Geral Empresarial da República Argentina; Alessandra Nascimento,
presidente Interina Câmara Empresarial de Comércio
Argentina-Brasil (CECAB); Vital Sarmento, conselheiro
CECAB; Vera Pereira, secretaria CECAB; Altair Santana
Oliveira, Ministério Federal de Agricultura na Bahia; Carine Magalhães, superintendente Senar Bahia; Rui Dias,
vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário da
FAEB; Guilherme Moura, vice-presidente Adm. Financeiro da FAEB; Carlos Bahia, assessor jurídico da FAEB.
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FAEB, FIEB E FECOMÉRCIO REALIZAM EVENTO
VIRTUAL COM CANDIDATOS À PREFEITURA DE
SALVADOR
No ano de 2020, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), a Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) e a Federação das Indústrias do Estado da
Bahia (FIEB) promoveram um evento virtual com os seis
candidatos à prefeitura da capital baiana.
Em tempos de escassez de debates televisivos devido à pandemia, o evento foi uma oportunidade para
os empresários e sociedade em geral conhecerem as
propostas dos candidatos para desenvolver a economia
soteropolitana. Pastor Sargento Isidório (Avante), Bacelar (Podemos), Major Denice Santiago (PT), Bruno Reis
(DEM), Olívia Santana (PC do B) e Cezar Leite (PRTB),
fizeram as suas apresentações individuais e responderam perguntas previamente definidas pela
organização.
Os presidentes das três federações do setor
produtivo - Humberto Miranda (FAEB), Carlos Andrade (Fecomércio-BA) e Ricardo Alban (FIEB) realizaram a abertura do encontro. Todos os seis
candidatos receberam os documentos que sintetizam as propostas da Agricultura, Indústria e Comércio para a gestão municipal, no caminho de um
ambiente de negócios favorável ao empreendedorismo e à geração de empregos.
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FAEB, FIEB E FECOMÉRCIO DIVULGARAM NOTA OFICIAL COBRANDO
APOIO DO SETOR BANCÁRIO NO
COMBATE A CRISE
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia - FAEB, a Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia
- FECOMÉRCIO e a Federação das Indústrias do
Estado da Bahia - FIEB divulgaram nos principais jornais do estado, uma nota cobrando mais
apoio e sensibilidade do setor bancário no combate a crise enfrentada pelo segmento produtivo da Bahia. Confira:

SISTEMA FAEB/SENAR LANÇOU 0800 E
WHATSAPP PARA ATENDER PRODUTOR
RURAL BAIANO
Diante do momento turbulento vivido em todo o mundo,
devido a pandemia da COVID-19 e com grandes impactos no
setor agropecuário, o Sistema FAEB/SENAR lançou mais um
serviço gratuito para atender o produtor rural baiano, o “Fala
Produtor”.
Através do 0800 915 7117 ou do WhatsApp, pelo número
71 9 9972 9942, o produtor rural pode tirar dúvidas sobre
sua produção e propriedade, receber orientações técnicas e
solicitar encaminhamentos. Tudo simples e rápido. O 0800
funciona em horário comercial. O Whatsapp, você pode deixar
sua mensagem a qualquer momento.

29

ÿ

EM OFÍCIO À UPB, FAEB PEDIU ABERTURA DE LOJAS DE PRODUTOS E REMÉDIOS AGRO, INSUMOS E OUTROS ITENS
ESSENCIAIS
Em ofício à UPB, FAEB pediu a abertura de lojas de produtos e remédios agro, insumos e outros itens essenciais.
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PORTARIA DA FAEB SUSPENDEU TAXAS DE LEILOEIROS
RURAIS
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FAEB REALIZOU ASSEMBLEIA PARA CONSTITUIÇÃO DO IAGRO –
INSTITUTO AGROPECUÁRIO DA BAHIA
A Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) aprovou na última Assembleia Geral com os presidentes de Sindicatos Rurais, a criação do Instituto Agropecuário da Bahia (IAGRO). No dia 10 de dezembro
de 2020, de forma virtual, foi realizada a primeira assembleia da entidade, com a pauta: constituição do IAGRO; aprovação do estatuto e eleição e posse do primeiro Conselho de Administração e Conselho Fiscal da
entidade.
O presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda, fez um breve resumo sobre as atividades desenvolvidas pela diretoria no ano: “O ano de 2020, como todos sabem, foi um ano totalmente atípico. Mas,
mesmo assim, o setor Agro não parou em momento algum. Ontem em assembleia geral com os sindicatos
rurais aprovamos a criação do IAGRO e agora vamos começar os trabalhos de consolidação do Instituto”,
destacou.
Durante a assembleia foi aprovado o estatuto e a criação do IAGRO. Associados Fundadores: FAEB – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, Sindicato dos Produtores Rurais de Gandu, Sindicato
dos Produtores Rurais de Luis Eduardo Magalhães, Sindicato dos Produtores Rurais de Feira de Santana,
Sindicato dos Produtores Rurais de Itamaraju e Sindicato dos Produtores Rurais de Senhor do Bonfim. Associado Institucional: Sindicato dos Produtores Rurais de Itapetinga.
No Conselho de Administração foram eleitos os Titulares: Franklin Santana Santos, David Marcelino Almeida Schmidt, Renan Dalmaschio Reisen e Eder Ferreira Rezende. Suplentes: Luiz Raimundo Freire Sande,
Gustavo Rebouças Maciel, Guilherme Moura e Rui Dias. Conselho Fiscal Titulares: José Domingos dos Santos,
Paulo Silva dos Santos e Antonio Linhares Pinho. Suplentes: Alfredo Bezerra Lima Neto, Ervino Teobaldo Kogler e Claudio Resedá. A equipe de coordenadores técnicos é composta por: Felipe Cabral e Adauto Liberato
e na assessoria jurídica do Instituto, Fernanda Fernandes.
O presidente citou pontos importantes para a criação do IAGRO. “Esse Instituto foi idealizado para trazer
uma importante contribuição para a formulação de propostas de políticas públicas e fortalecer a atuação da
Faeb na defesa do produtor rural para ser uma entidade forte de referência em nosso Estado”, disse Humberto Miranda.
Além do presidente da Faeb, estiveram presentes o vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário,
Rui Dias; o vice-presidente Administrativo e Financeiro, Guilherme Moura; os assessores da entidade, Carlos
Bahia e Raisa Lopes. De forma virtual, participaram a vice-presidente da Faeb, Carminha Missio; e os representantes dos Sindicatos Rurais de: Gandu, Luis Eduardo Magalhães, Feira de Santana, Itamaraju, Senhor
do Bonfim, Itapetinga, Conceição do Coité, Ibirapuã, Santo Amaro, Iguaí, Itaberaba e Bom Jesus da Lapa. A
assembleia contou também com a presença do gerente de Programas do Senar Bahia, Carlos Rio.
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CARTA ABERTA PARA PREFEITOS BAIANOS - FAEB,
FIEB E FECOMÉRCIO
FAEB, FIEB E FECOMÉRCIO escreveram uma carta aberta destinada aos
prefeitos do estado da Bahia
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FAEB E ENTIDADES DO SETOR
PRODUTIVO PEDEM APOIO
DO GOVERNO PARA MINIMIZAR PREJUÍZOS CAUSADOS
PELO CORONAVÍRUS
Em ofício à UPB, FAEB pediu a abertura de lojas de produtos e remédios
agro, insumos e outros itens essenciais.
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FAEB DOOU 350 MIL REAIS PARA COMPRA DE RESPIRADORES PARA INTERIOR DA BAHIA
Em abril, os reflexos da pandemai já chegavam
na Bahia, com crescente número de casos confirmados da COVID-19 e também de mortes. Diante desse cenário, a Federação da Agricultura e Pecuária da
Bahia (FAEB), em mais uma iniciativa para combater
os efeitos do Coronavírus no estado, doou R$350 mil
para aquisição de respiradores. Toda a verba foi usada para compra dos equipamentos, que foram doados ao Governo do Estado, e que são essenciais para
salvar vidas em casos mais graves da doença. Os aparelhos foram destinados, preferencialmente, para o
interior do estado, onde a carência do dispositivo é
muito maior que na capital.
“A gente sabe que esse é um momento extrema-

mente delicado em todo o mundo e estamos fazendo de tudo para contribuir na luta contra essa pandemia. É a hora de cooperação e união e a FAEB, claro,
tinha de fazer sua parte. Além das ações no campo,
ao lado do produtor rural, que segue produzindo
mesmo no meio dessa crise, tomamos mais essa
providência. Esses equipamentos deverão ir para o
interior, onde estão, principalmente os produtores e
trabalhadores rurais. Mas é importante ressaltar que
esses respiradores estarão disponíveis para toda a
população. Temos certeza que estamos ajudando a
salvar vidas e não existe nada mais importante nesse
momento”, declarou Humberto Miranda, presidente
do Sistema FAEB/SENAR.

RESPIRADORES FORAM ENTREGUES AO GOVERNO DO ESTADO
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Quarentena respiradores doados
pela FAEB, FIEB e FECOMÉRCIO Bahia
foram entregues, no mês de junho, em
Salvador, ao secretário de saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas. Os equipamentos
ajudaram no tratamento de pacientes
com a COVID-19. O vice-presidente administrativo financeiro da FAEB, Guilherme Moura, e o assessor jurídico da
Federação, Carlos Bahia, participaram
da entrega, que aconteceu no hospital
de campanha montado na Arena Fonte
Nova. “É um momento de cooperação e
união para que juntos possamos enfrentar essa pandemia e minimizar ao máximo os efeitos da COVID-19. Esses respiradores irão ajudar a salvar vidas e estamos extremamente felizes em poder contribuir com isso”, ressaltou
Guilherme Moura.
Também estavam presentes o presidente da FECOMÉRCIO, Carlos Andrade, e da FIEB, Ricardo Alban.

FAEB SOLICITOU APOIO DA CNA PARA
MINIMIZAR IMPACTOS DA COVID-19
NO SETOR AGROPECUÁRIO
Para minimizar os impactos da pandemia, a Federação
solicitou apoio da CNA nas seguintes demandas:

ASSEMBLEIA GERAL DA FAEB COM PRESIDENTES DE SINDICATOS RURAIS
APROVOU AS CONTAS DA ENTIDADE E O ORÇAMENTO PARA 2021
Em 2020, por conta da pandemia do Coronavírus,
a Assembleia Geral Ordinária da Faeb foi realizada de
forma virtual, com as participações de mais de 80 presidentes de Sindicatos Rurais filiados. Na mesa dos trabalhos estiveram presentes, o presidente do Sistema
Faeb/Senar, Humberto Miranda; o vice-presidente de
Desenvolvimento Agropecuário, Rui Dias e o vice-Presidente Administrativo e Financeiro, Guilherme Moura. A vice-presidente da entidade, Carminha Missio,
também participou da reunião de forma virtual. Além
dos presidentes dos Sindicatos, a assembleia também
contou com as presenças da superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães; dos assessores jurídicos da Faeb, Carlos Bahia e Fernanda Pedreira e com
a participação da contadora da Faeb, Simone Pinto.
O presidente do Sistema Faeb/Senar colocou em discussão e votação a retificativa orçamentária para o
exercício de 2020; o orçamento para o exercício de
2021 e a criação do IAGRO – Instituto Agropecuário da Bahia. Em seguida, explicou a concepção do
IAGRO, que foi criado para trazer uma importante
contribuição para a formulação de propostas de políticas públicas e fortalecer a atuação da Faeb na defesa do produtor rural para ser uma entidade forte
de referência em nosso estado. “O Instituto veio para
ser um agente prestador de serviços para o Sistema

Faeb, para os Sindicatos e para os Produtores Rurais. Precisamos renovar, acompanhar as demandas
e organização dos produtores com as novas tecnologias. Entendemos a necessidade de ter uma instituição menos burocrática para abrir portas para novas
parcerias na busca de recursos para viabilizar a vida
dos Sindicatos e da Federação”, disse o presidente.
No final das explanações, a retificativa orçamentária de 2020, o orçamento para 2021 e a criação
do IAGRO, foram colocadas para análise dos presidentes de Sindicatos e, sem nenhuma ressalva, todos os itens foram aprovados por unanimidade.
O presidente do Sistema Faeb/Senar apresentou todos
os procedimentos que foram adotados pela entidade
desde o início da pandemia; falou sobre a Contribuição Sindical Rural e da importância dos pagamentos
em dia pelos produtores, para fortalecer o Sistema
Sindical. Ainda na sua explanação, Miranda falou sobre
os números do Senar Bahia, salientando que os mesmos foram readequados por conta da pandemia; a Faculdade CNA, com destaque aos cursos de graduação
voltados para o setor Agro, a e-Agro Digital; o Agro
Pelo Brasil; as ações da comunicação geral com os sindicatos, produtores e Sistema Faeb; os programas do
Sistema Faeb/Senar/Sindicatos, entre eles, os 15 anos
do “Despertar” e o trabalho na promoção social.

37

Campo Futuro
O levantamento de custos de produção do projeto Campo Futuro é realizado pela Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e Federações da
Agricultura. O projeto é efetivado em parceria com universidades e centros de pesquisas e tem por objetivo o levantamento do custo de produção de diversas culturas nas principais regiões produtoras do Brasil,
tendo como metodologia a identificação da propriedade típica da região, por meio da técnica de painel para
levantamento dos coeficientes técnicos e dos custos de produção. Em 2020, foram realizados 11 painéis no
estado. Por conta da pandemia, as reuniões de levantamento de custo de produção ocorreram por videoconferência:

CACAU EM EUNÁPOLIS
Realizado no dia seis de agosto, o painel de Eunápolis considerou propriedades típicas da região que

CACAU EM GANDU
O levantamento em Gandu considerou propriedades típicas da região que produzem cacau com sis-

CACAU EM ILHÉUS
Produtores e técnicos da região de Ilhéus se reuniram em 29 de julho para o levantamento de custos
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produzem cacau com sistema de cultivo irrigado e
manejo semimecanizado. Os clones mais plantados
são: “PS 13-19”, “CEPEC 2002”, “CP 49”, “CCN10”,
“CCN51”, “CEPEC 2004”.

tema de cultivo não irrigado e manejo manual, pois
não há o uso de tratores para as atividades de condução e colheita. Os clones mais plantados são: “PS
13-19”, “CCN51”, “CCN10”, “BN34” e o “PH16”.

de produção do cacau. Na referida região, se considerou propriedades típicas que produzem cacau,
com sistema de cultivo não irrigado e manejo manual (cabruca). O estande é mesclado com “cacau comum”, “híbridos” e “clones”.

CAFÉ EM ITABELA
O modelo produtivo para produção de café, descrito como típico da região de Itabela, considerou
uma propriedade da região como sistema de cultivo
irrigado e manejo semimecanizado. Nesta localida-

CAFÉ EM PIATÃ
O modelo produtivo descrito como típico da região de Piatã considerou uma propriedade como sistema de cultivo não irrigado e manejo manual. Nesta
localidade a produção de café se restringe à espécie

BATATA EM MUCUGÊ/IBICOARA
Os produtores de Mucugê e Ibicoara participaram do levantamento de custos de produção da batata do projeto Campo Futuro no dia 28 de outubro,

de a produção de café se restringe à espécie Coffea
canephora, sendo os clones INCAPER Vitória, G35 e
SV2010 predominantes.
O painel foi realizado no dia 25 de agosto de
2020.

Coffea arabica, sendo as cultivares do grupo Catuaí
(144, amarelo e 2SL) predominantes.
Os cafeicultores do município de Piatã participaram do levantamento de custos de produção de
café, de forma online, dia doze de agosto.

via videoconferência. O painel considerou propriedades típicas da região que produzem batata, com sistema de cultivo irrigado e manejo semimecanizado.
As variedades mais plantadas na região são a Ágata,
Orchestra e Cupido.
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Campo Futuro
GRÃOS E FIBRAS EM BARREIRAS
O painel foi realizado no dia oito de setembro
de 2020 de forma remota, com painel de custos de

GRÃOS EM LUÍS
EDUARDO MAGALHÃES
Em relação à produtividade, a safra 2019/20 de
soja terminou com produtividade acima da média
das últimas safras da região e próxima à expectativa

MAMÃO EM ITABELA
Os produtores de Itabela se reuniram em outubro para a realização do levantamento de custos de
produção do mamão do projeto Campo Futuro. O

PECUÁRIA DE LEITE EM ITAPETINGA
O painel online de custos de produção de leite
em Itapetinga foi realizado no dia 22 de julho de
2020. A propriedade típica da região de Itapetinga
possui área total de 194 hectares (ha), dos quais 150
ha (77,3%) são destinados à pastagem perene; 2 ha

PECUÁRIA DE LEITE EM
MIGUEL CALMON
O painel de custos de produção de leite em Miguel Calmon foi realizado de forma remota em julho
e identificou que a propriedade modal da região possui área total de 42,09 hectares (ha), dos quais 30,4
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produção de grãos e fibras da região de Barreiras.
O algodão representou na safra 2019/2020 50% da
área de cultivo da propriedade típica, representado
principalmente pela tecnologia B2RF.

inicial (65 sc/ha). De certa forma, o clima favoreceu a
produção local na soja. No milho verão, em um contexto geral, a safra também termina com resultados
satisfatórios, com produtividade de 160 sc/ha, entre
10 e 20 sacas abaixo da esperada inicialmente. O sorgo também trouxe bons resultados na safra 2019/20.

painel de Itabela considerou propriedades típicas da
região que produzem mamão, com sistema de cultivo irrigado e manejo semimecanizado. A cultivar
mais plantada é a “BS2000 (havaí).

(1,0%) ao cultivo de capineira; 2 ha (1,0%) ao cultivo
de palma forrageira; 39 ha (20,1%) à área de reserva;
e 1,0 ha (0,5%) às áreas de benfeitorias.
O rebanho é composto por animais da raça Girolando com grau de sangue 5/8 HZ com utilização de
IATF e touros das raças Gir e Holandesa.

ha (72,30%) são destinados à pastagem perene; 5
ha (11,90%) à área de reserva; 4,35 ha (10,30%) ao
cultivo de palma para alimentação do rebanho;1,3
ha (3,10%) para produção de capineira; 1 ha (2,40%)
às áreas de benfeitorias. O rebanho é composto por
animais da raça Girolando com sangue (3/4) com utilização de IA e touro Gir e Holandês.

41

E-AGRO BAHIA 2020 – 100% DIGITAL

Com o advento da pandemia, muitos eventos agropecuários foram cancelados em 2020 em todo o país,
e na Bahia não foi diferente. Mas, mesmo com o enorme desafio de realizar a segunda edição da Feira de
Inovação e Tecnologia Agropecuária num contexto de tantas incertezas, a Faeb e o Sebrae decidiram manter o evento, mas adaptando para o contexto atual. Anteriormente marcado para acontecer em Teixeira de
Freitas, no Extremo Sul da Bahia, a e-Agro mudou, e foi realizada de forma totalmente digital e gratuita, no
mês de novembro.
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E-AGRO BAHIA 2020 – 100% DIGITAL
O evento foi realizado numa plataforma acessível e simples, reunindo principais nomes do cenário nacional que eram referências nos mais diversos segmentos agro – incluindo representantes do
governo, entidades representativas, produtores e
empreendedores com larga experiência no campo.
As inscrições, assim como na edição anterior, foram
gratuitas.
E em 2020, a comissão organizadora apostou
em inovação. O evento contou, além de palestras,
com leilões virtuais de animais e máquinas usadas,
stands virtuais das maiores empresas do segmento
e ainda rodada de negócios, para que o produtor rural pudesse negociar diretamente com as empresas
compra e venda de produtos agropecuários.
Green Friday - Um dos destaques do evento foi
o Green Friday, iniciativa que funcionou como uma
Black Friday – fazendo alusão à sexta de ofertas que
acontece em todo o mundo - para o produtor rural
com ofertas exclusivas de equipamentos, insumos,
softwares e sistemas de gestão para o agro. Foram
oito horas de transmissão ao vivo com oportunidades diferenciadas para os participantes da e-Agro Digital.
Foram horas de transmissão, com um conteúdo de alta qualidade, que marcou a qualidade do evento, mesmo em um
cenário tão adverso.
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Apesar da pandemia,
o Sistema Faeb/Senar atendeu

mais de
180 mil pessoas

44

Diante do cenário global de contaminação pelo
Coronavírus, todas as organizações de Saúde alertaram à população sobre a importância de adotar
hábitos de distanciamento social, a necessidade da
higiene reforçada das mãos e uso de máscaras. Além
disso, por meio de decretos municipais e estaduais,
praticamente todas as atividades foram suspensas
até que o cenário da pandemia fosse atenuado e as
autoridades locais iniciassem o processo de retomada das mesmas.
O Senar Bahia, em virtude das intercorrências
com as restrições impostas pelo isolamento social
diante da pandemia e atento às recomendações das
autoridades locais, suspendeu em março todas atividades presencias de Educação Profissional Rural,
Promoção Social e Assistência Técnica. Na ocasião,
também foram suspensas todas as atividades técnicas e administrativas desenvolvidas pelos seus colaboradores na forma presencial, seguindo os protocolos e instituiu o regime de teletrabalho (atividades
em home office).
Diante desta situação sem precedentes, as ações
previstas no Plano Anual de Trabalho para o exercício

de 2020 sofreram grande impacto, razão pela qual as
metas não foram alcançadas, sobretudo porque quase a totalidade das ações desenvolvidas pelo Senar
são presenciais, obrigando a Instituição a reestruturar sua forma de atuação, até mesmo como forma de
contribuir com o momento de pandemia.
Nesse sentido, diante dos impactos da pandemia do Coronavírus, que repercutiram em todos os
setores produtivos e preocupados com os reflexos
no abastecimento da sociedade e da movimentação da economia, principalmente nas zonas rurais,
o Sistema FAEB/SENAR/SINDICATOS, em conjunto
com a Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil, formatou um novo projeto denominado de
Feira Segura, de caráter eminentemente educativo,
com relevante alcance social, que levou capacitação
aos trabalhadores e pequenos produtores rurais, no
momento de comercialização de seus produtos, conhecimento dos atos oficiais de prevenção à disseminação do COVID-19 (Coronavírus), estendendo-se
à comunidade. Esse programa será detalhado mais
neste relatório.
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Além disso, após as deliberações emitidas pelo Ministério da Economia, as empresas atendidas pelo Programa de Aprendizagem foram orientadas sobre os impactos das medidas provisórias 927/2020 e 936/2020
nos contratos de trabalho, ao tempo em que, mediante recomendação, foi preparada a continuidade das
turmas em andamento na modalidade a distância. Observou-se também, as deliberações emitidas pelo Ministério da Educação para continuidade das aulas do curso técnico em fruticultura no formato a distância,
amparado pela Portaria nº 376/2020, que autorizou a utilização de atividades não presenciais nos cursos
técnicos, acima dos limites estabelecidos em legislação e demais normativas legais da educação nacional.
Como alternativa emergencial, em relação aos atendimentos de assistência técnica e gerencial foi desenvolvido um modelo virtual, como forma de continuidade do atendimento aos produtores rurais assistidos.
Contudo, embora a instituição tenha buscado se adequar aos novos tempos, não foi encontrada uma solução para o retorno aos cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC na forma presencial, que são as ações
de maior expressividade no plano anual de trabalho para o exercício de 2020, comprometendo seriamente
os grandes números a serem alcançados.
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Em paralelo, vislumbrando a preparação para um momento oportuno de retorno às atividades presenciais, foram realizados treinamentos e elaborados protocolos e recomendações para Instrutores e Mobilizadores. Em números gerais, nesse exercício marcado pela pandemia foi alcançado o montante de 766
eventos e 19.372 participantes.
No âmbito da educação formal, fazem parte do portfólio da instituição os cursos técnicos em agronegócio e o curso técnico em fruticultura, ofertados em estruturas que incluem um Centro de Excelência, localizado em Juazeiro, e mais cinco Centros de Capacitação Regionais, localizados em Barreiras, Gandu, Luis
Eduardo Magalhães, Salvador e Senhor do Bonfim. Em números gerais a Educação Profissional alcançou o
montante de 12. 239 participantes e mais de 46 mil horas de capacitação gratuita no exercício de 2020.

Representando a maior demanda, as ações de Formação Inicial e Continuada foram pontos de partida
para inserção ou readequação no mundo do trabalho. O ponto chave dessa oferta é aproximar a qualificação dos trabalhadores das exigências do setor produtivo por meio do processo educativo não formal. Para
tanto, o Senar Bahia precisou aprimorar e/ou desenvolver estratégias mais adequadas aos desafios do setor
produtivo.
Desses 7.579 são participantes de ações de Formação Profissional Rural (FPR) na natureza de programação Aperfeiçoamento Profissional, onde é registrado maior quantitativo de ações de na área de Apoio a
Produção (49,7%), seguido Agricultura (23,8%) e Pecuária (22,4%).
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Como complemento das informações anteriores, são destacados a seguir outros eventos de Formação
Profissional Rural que contemplam também o uso de estratégias educativas como seminários, dias de campo, missões técnicas, dinâmicas, palestras, mais recentemente os webinários, com a finalidade de realizar
eventos a distância, para atendimento ao público em isolamento social, promovendo assim uma aprendizagem significativa e mais próxima das necessidades dos seus participantes. A Tabela 3 descreve as ações
realizadas no exercício.

Em relação aos cursos de Qualificação Profissional da Formação Profissional Rural (FPR), consta nas Tabelas 4 e 5 o quantitativo das ações organizadas no formato de programas de qualificação profissional em
cadeias produtivas, formatados com estruturas modulares que permitem ao produtor e trabalhador rural
certificação intermediária, no caso de não haver disponibilidade para cumprir com toda programação da
qualificação.
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O programa de aprendizagem é também uma
ação de formação profissional rural, sendo uma qualificação básica inicial, atende a Lei nº 10.097, de 19
de dezembro de 2000. Nela, empresas de qualquer
natureza, 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 profissional.
No momento de suspenção das atividades presenciais, haviam 17 turmas em andamento, sendo 10
delas iniciadas em no exercício de 2020 e outras 7 outras para serem concluídas do período de 2019. Todas foram paralisadas no dia 17 de março para atender as recomendações de isolamento social. Após as
deliberações emitidas pelo Ministério da Economia,
as empresas atendidas pelo Programa de Aprendizagem foram orientadas sobre os impactos das medidas provisórias 927/2020 e 936/2020 nos contratos
de trabalho, ao tempo em que, mediante recomendação, foi preparada a continuidade das turmas em
andamento na modalidade a distância.
Para garantir o cumprimento da legislação, providências foram adotadas, visando a concretização
da demanda e garantir que os aprendizes tivessem
acesso às aulas online, por isso foi feito um levantamento de acessibilidade tecnológica e treinamento

dos jovens para retomada das atividades suspensas.
Não foram abertas novas turmas, mas foi dado andamento a totalidade das turmas iniciadas antes da
pandemia. Assim, passado o período de adaptação
aconteceu a retomada dos cursos de aprendizagem
na modalidade de Educação a Distância (EaD), utilizando Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs), por meio de uso de aulas online nas Plataformas Teams e Google Classroom. Totalizando 26 turmas concluídas no exercício, 708 aprendizes e mais
de 140 empresas requerentes.
Por fim, em relação aos eventos de Educação Profissional, no âmbito da educação formal de nível técnico, foram realizados dois novos processos seletivos
para suprimento de vagas dos dois cursos técnicos.
O Técnico em Fruticultura, com 1.350 horas, duração
de quatro semestres letivos, em conformidade com
as diretrizes expressas no Catálogo Nacional dos
Cursos Técnicos – CNTC, no eixo tecnológico dos Recursos Naturais. Iniciado em 2020, foram realizados
dois novos processos seletivos. Pelo Programa Rede
e-Tec, o SENAR ofertou o Curso Técnico de Nível Médio em Agronegócio, na modalidade de ensino a distância, com 1.230 horas e duração de quatro semestres letivos. É previsto no CNTC, no eixo tecnológico
dos Recursos Naturais.
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Para oferta 2020.1 do Curso Técnico de Nível Médio em Agronegócio, foram disponibilizadas 240 vagas
em 06 polos de apoio presencial do Senar Bahia situados nos municípios de Gandu, Salvador, Senhor do Bonfim, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães e Itamaraju. Já o Curso Técnico em Fruticultura, que é presencial, foi
ofertado no polo de Juazeiro, 120 vagas.
Das 240 vagas divulgadas nas redes de comunicação, foram 1.460 inscrições consolidadas (inscrições em
que o candidato finalizou o processo com upload de documentos na plataforma procseletivo.etec.iea.com.
br). Foram realizados o Download e análise de 3.407 documentos nesta primeira etapa. Foram validadas
1.376, com expressivos resultados no Polo de Salvador. O processo foi concluído com sucesso, com todas as
240 matrículas efetivadas.
A oferta 2020.1 do curso técnico em fruticultura foi a única que não teve suas vagas complemente ocupadas, das 120 vagas oferecidas, 102 foram matriculadas. Como complemento das informações anteriores,
consta na Tabela 6 a descrição de todas as turmas em funcionamento no exercício de 2020. Os cursos técnicos também sofreram impactos com a pandemia, onde, logo em seguida a aula inaugural, no mês de março
de 2020, todo o presencial foi suspenso.
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Com isso, o MEC (Ministério da Educação e Cultura) em consenso com o Conselho Nacional de Educação (CNE)
se mobilizaram para autorizar mudanças no ensino presencial de todas as etapas de ensino. Portando, foi preparada
a retomada com base nas legislações específicas para o ensino técnico, como consta no artigo 1º da PORTARIA nº
376, de 03 de abril de 2020 e ratificada na PORTARIA nº 617, de 03 de agosto de 2020.
Diante desta situação sem precedentes, as metas previstas no Plano Anual de Trabalho para o exercício de 2020
sofreram grande impacto. Como foi já dito aqui, a pandemia trouxe uma série de restrições, principalmente para
quem é do meio rural, pois há um déficit muito grande de conectividade para quem vive e trabalho no campo. Por
isso, o Senar criou mecanismos de acesso ao produtor e trabalhador rural por meio de um serviço gratuito via telefone e WhatsApp para dirimir dúvidas e questões técnicas de baixa complexidade. Embora não seja uma ação com
contagem de participantes, foi uma importante forma de prestar serviço ao produtor e trabalhador rural baiano.
Também foram promovidas diversas lives com especialistas e grandes nomes do agronegócio estiveram presentes
discutindo temas relacionados ao setor.
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AGRO PELO BRASIL –
BAHIA, GOIÁS E BRASÍLIA JUNTOS,
PELA FORÇA DO AGRO

O Agro pelo Brasil, um projeto inovador do Sistema CNA/Senar, teve início em 2020 e contou
com cinco edições ao longo do ano, com a proposta de levar conteúdo para o produtor rural e
mostrar a riqueza do campo à toda sociedade brasileira. A iniciativa foi realizada em conjunto
com as Federações da Agricultura e Pecuária da Bahia e de Goiás. Cada edição contava com dois
dias de evento onde eram realizadas entrevistas no estúdio montado nas sedes das federações,
e matérias eram exibidas mostrando a força agropecuária de cada cidade que protagonizava o
programa.
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No total, foram produzidas 57 horas de conteúdo e 80 reportagens envolvendo mais de 20 municípios da
Bahia e de Goiás, além de Brasília. Aqui no estado, foram contemplados os municípios de Salvador, Gandu, Luís
Eduardo Magalhães, Juazeiro, Itamaraju e Itapetinga.
Toda a programação gerou mais de 100 mil visualizações no Brasil e em outros 32 países da América do Sul,
Europa e Estados Unidos.
Em cada edição, reportagens mostravam a força do agro de cada região, da culinário e também da cultura.
Um estúdio foi montando na sede do Sistema FAEB/SENAR em Salvador, e uma megaestrutura era levada a
cada cidade que recebia a iniciativa. Foi mais uma ação para mostrar a diversidade do setor agropecuário brasileiro. Todas as edições contaram com entrevistas de especialistas e autoridades do segmento.
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Diante dos impactos da pandemia do
Coronavírus no mundo, que repercutem
em todos os setores produtivos e preocupados com os reflexos no abastecimento
da sociedade e da movimentação da economia, principalmente nas zonas rurais,
o Sistema FAEB/SENAR/SINDICATOS, em
conjunto com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, lançou o projeto
“Feira Segura”, uma ação simples, rápida e
de baixo custo. O Projeto da área da Promoção Social no eixo de Saúde que visa
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organizar a comercialização de alimentos
em feiras livres com treinamentos e consultorias para os feirantes, garantindo à
população um ambiente seguro e respeitando as normas de segurança estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde.
Com a Feira Segura, o Senar Bahia conseguiu atender um novo público, os feirantes, e indiretamente os consumidores das
feiras que perceberam as mudanças, sentindo-se mais seguro para adquirir seus
produtos em tempos de Pandemia.

O Projeto foi implantado em abril, na Bahia, e iniciando as feiras no
mês de maio apresentando excelentes resultados. Para a implantação da
Feira Segura no estado, foram escolhidos 7 municípios, com a realização de
diversas reuniões para organização das feiras.

As Feiras Seguras do Senar atenderam a 214 feirantes. No total, foram atendidos sete municípios,
e realizadas oito feiras.
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A feira Segura do Senar distribuiu kits Feirantes de Treinamento(camisa, boné,
bloco, caneta e pasta), além do Kit para a Feira ( Avental, Touca, luvas, máscaras, embalagens, plásticos filme, sacos plásticos, etiquetas, cartaz de precificação e identidade visual com banners e faixas para os municípios. Os municípios organizaram a
logística, local de treinamento e disponibilizaram carro de som e álcool em gel.

Estima-se que nas feiras foram contemplados um público de 1.300
consumidores e um volume estimado de vendas em R$ 24.000.

56

Em junho de 2020, a
Faeb, através do Senar, em
parceria com o Governo do
Estado da Bahia, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), ampliaram a ação e executaram
a Campanha Viva a Feira &
Feira Segura. A união dos
dois projetos contribuiu para
ampliar o atendimento aos
municípios e, consequentemente, aos feirantes do nosso estado.
A campanha visa a adoção de boas práticas de higiene e distanciamento social, de
forma a atrair os consumidores para a compra dos produtos dos agricultores familiares que comercializam diretamente sua produção de alimentos saudáveis, mantendo
a regularidade do abastecimento para as cidades e garantindo renda para as famílias
que vivem no campo.
O Senar realizou os treinamentos dos feirantes e distribui Kit de Treinamento
com materiais instrucionais como boné, camisa, bloco, caneta e pasta, além de todo
o material para as práticas do consultor(a) e a SDR por meio da CAR (Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional) doou as barracas aos feirantes que foram treinados. As prefeituras municipais entraram com a contrapartida da estrutura logística,
álcool em gel ou 70% e as embalagens para a organização do dia da feira. Em alguns
municípios que tinha a parceria com os Sindicatos dos Produtores Rurais o Senar disponibilizou avental, toucas, máscaras, etiquetas e cartazes para precificação.

Para a organização das Feiras em parceria com a
SDR, foram realizadas reuniões virtuais para orientar os
municípios. Foram totalizadas 14 reuniões virtuais com
os municípios de: Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Almadina, Itajuípe, Tanquinho, Miguel Calmon, Mairi, Mucuri, Seabra, Riachão do Jacuípe, Serrinha, Araci, Mundo
Novo e Boa Vista do Tupim. Também ocorreram duas
reuniões com o governo do estado, e ligações para os

47 municípios.
Também foram realizados cinco treinamentos de
instrutores para orientação dos processos das feiras.
Durante o 3º e 4º trimestres de 2020, o Senar Bahia
em parceria com a SDR, atendeu a 47 municípios, contemplando 1511 feirantes, sendo lançados no SNN (Sistema Senar nas Nuvens) 1459 participantes.
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O número de produtores atendidos em 2020 cresceu 126%

Os números da Assistência
Técnica e Gerencial do SENAR

8.537produtores atendidos
33.364 visitas de ATeG
234 municípios

Mesmo em ano atípico em razão da pandemia do Coronavírus, a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar Bahia
ampliou seus atendimentos, com a inclusão de novos projetos,
resultado de parcerias estabelecidas com outras instituições.
O número de produtores atendidos em 2020 cresceu 126%
em relação a 2019. Foram atendidos 8.537 produtores rurais
em 13 cadeias produtivas distintas, sendo realizadas 33.364 visitas de Assistência Técnica e Gerencial em 234 Municípios do
interior da Bahia, o que representa 56% dos municípios do estado.
Para assegurar a qualidade do atendimento, foi necessária Gráfico – Produtores Atendidos Na ATEG Por Ano
ampliação da equipe técnica, totalizando 520 técnicos de campo, 17 supervisores, 7 coordenadores e 4 assessores, todos profissionais de ciências agrárias estiveram em
campo, prestando ao produtor rural um atendimento diferenciado, para melhorar a eficiência na produção
de alimentos do estado.

58

A ATeG do Senar Bahia não parou
A partir de abril de 2020, motivado pela pandemia da Covid-19, houve a necessidade da suspenção dos atendimentos
presenciais. Assim, para continuar prestando assistência aos produtores rurais baianos, o Senar Bahia lançou a ATeG virtual, uma
inovação que garantiu que os impactos na atuação da instituição
no campo fossem menores. Com o atendimento virtual, foi possível tirar dúvidas dos produtores, repassar orientações técnicas
e coletar os dados produtivos e econômicos de forma segura,
tanto para o produtor como para o técnico de campo. Foram realizados, no total, 3.659 atendimentos de forma virtual em 2020.
Mesmo a distância, o atendimento da ATeG, garantiu um suporte ao produtor rural, auxiliando-o na tomada de decisões em
sua propriedade. Preocupados com a qualidade do serviço prestado o Senar Bahia supervisionou os atendimentos, através de
uma pesquisa por telefone, avaliando o nível de satisfação geral
do produtor, tirando dúvidas e recebendo sugestões de melhorias, o que auxiliou o aprimoramento dos serviços prestados.
Em relação à satisfação com a ATeG Virtual, 91% dos entrevistados consideraram ótima ou boa.

Gráfico - Satisfação do Produtor com ATeG Virtual
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Projetos da ATEG
AGRONORDESTE

5.035 produtores
atendidos

Liderado pelo Mapa, o AgroNordeste é desenvolvido em parceria com
a CNA, o Sebrae, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Banco do Nordeste (BNB) e o
Banco do Brasil. O programa foi elaborado a partir do estudo das cadeias
produtivas que têm relevância socioeconômica e potencial de crescimento
na região, identificando os entraves para o seu desenvolvimento e as soluções possíveis. Os territórios foram definidos com base nessas cadeias produtivas e no nível de vulnerabilidade da área. Até 2021, o programa deverá
chegar a 30 territórios.
O AgroNordeste é voltado para pequenos e médios produtores que já
comercializam parte da produção, mas ainda encontram dificuldades para
expandir o negócio e gerar mais renda e emprego na região onde vivem.
Entre os objetivos do plano estão aumentar a
cobertura da assistência técnica,
ampliar o acesso
e diversificar mercados, promover e fortalecer a
organização dos produtores, garantir segurança
hídrica e desenvolver produtos com qualidade e
valor agregado.
Até o final de 2020, foram atendidos 5.035
produtores e as sensibilização continuaram a
todo vapor para alcançar a meta do projeto. No
segundo semestre, com o retorno das atividades
presencias as ações foram concentradas na formação das turmas e na capacitação dos técnicos de
campo e supervisores, em dezembro 190 técnicos já estavam em atividade.
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PRO-SENAR
Em 2020, Pro-Senar completou sete anos de existência,
e o programa já capacitou mais de 11.000 produtores rurais, em 153 municípios do estado. Associando a Assistência Técnica e Gerencial aos cursos de Formação Profissional
continuada, o programa vem promovendo desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das cadeias produtivas,
contribuindo assim para o aumento de renda e melhoria da
qualidade de vida do homem no campo.
Em 2020 foram 1.647 produtores capacitados nas cadeias da bovinocultura leiteira, caprinocultura de corte, apicultura, cacauicultura e cafeicultura.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA – RECIPROCIDADE
O projeto Reciprocidade presta ATeG especializada, integrando à gestão
financeira e econômica aos recursos humanos das propriedades. Os atendimentos que são qualificados e realizados de acordo com a demanda específica de cada produtor, são direcionados a integrantes ou produtores que
tenham interesse em fazer a contribuição sindical, promovendo assim a sustentabilidade do sistema.
Em 2020, foram atendidos 1.358 produtores em 11 cadeias produtivas
distintas, sendo as principais a bovinocultura de leite e a cacauicultura. Para
2021, o projeto tem o desafio de ampliar o número de propriedades, proporcionando para a sociedade mais qualificação profissional contribuindo assim
para o desenvolvimento do setor agropecuário.

FIP PAISAGENS RURAIS
O projeto Paisagens Rurais é financiado com recursos do Programa de Investimento Florestal (FIP em inglês)
que são gerenciados pelo Banco Mundial. A coordenação é do Serviço Florestal Brasileiro e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) com parceria da Agência de Cooperação Técnica Alemã (GIZ), Senar,
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI), por meio do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) e Embrapa.
O foco do Projeto Paisagens Rurais é a gestão integrada da paisagem do Bioma Cerrado, preparando o produtor rural para recuperar e conservar a vegetação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reserva Legal, além
de incentivar a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono.
O Senar atua no projeto fornecendo 4 mil vagas de Assistência Técnica e Gerencial para pecuaristas da bovinocultura de leite e da bovinocultura de corte com propriedades localizadas nas bacias selecionadas como prioritárias, no Bioma Cerrado, nos estados da Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e
Tocantins.
Na Bahia, o projeto está sendo executado na região Oeste. A assistência técnica no projeto tem como objetivo a
recuperação ambiental, o aumento da produtividade e geração de renda, através da melhor gestão e da adoção de
tecnologias produtivas. Dessa forma, os produtores rurais poderão alcançar o desenvolvimento econômico, social
e ambiental da propriedade.
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
O programa de Desenvolvimento Territorial atende 90 produtores de caprinos e ovinos, que estão localizados
na região do Vale do São Francisco e no nordeste da Bahia. Financiado pelo Banco do Nordeste, tem como finalidade principal promover o desenvolvimento dos produtores rurais, suas famílias e a comunidade através da Assistência Técnica e Gerencial e da Formação Profissional Rural.
No semiárido, região assistida pelo projeto e que constantemente é atingida pela seca, os pequenos produtores encontram na caprinovinocultura uma alternativa de subsistência, uma vez que os animais são mais adaptáveis
ao clima local. Os municípios atendidos são: Curaçá, Juazeiro, Casa Nova, Uauá, Canudos e Remanso. A realização
da ATeG em comunidades como essas, é de extrema importância para promoção do conhecimento necessário para
gerar alternativas viáveis no desenvolvimento da atividade produtiva em convivência com o clima.
Assim o Senar Bahia, em pareceria com BNB, vem cumprindo a missão de transformar a vida do homem do
campo. No projeto, foram realizadas até o final de 2020, 284 visitas técnicas e 136 horas de capacitação nos cursos
de Formação Profissional Rural.

FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO SISAL
A Bahia é o maior produtor de sisal do Brasil. O
Projeto Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Sisal
foi desenvolvido para atuar de forma estratégica com
enfoque na Região Sisaleira, no desenvolvimento da
agropecuária dos municípios com maior representatividade na cadeia no estado da Bahia. A área de atuação
do projeto compreende os municípios de Conceição
do Coité, Valente, Retirolândia, Salgadália, Gaviões,
Barreiros, Nova Fátima, Senhor do Bonfim, Serrinha,
Queimadas e Riachão do Jacuípe.
O Projeto, iniciou em junho de 2018 e será concluído em 2021. Durante o ano de 2020 foram realizadas
114 visitas de Assistência Técnica e Gerencial e 146 horas de capacitação nos cursos Formação Profissional
Rural – FPR.
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SEMIÁRIDO CAPAZ
Idealizado pelo Professor Marcelo Ferreira da Universidade Federal de Pernambuco, que realizou um estudo
em regiões semiáridas, utilizando a palma forrageira como principal volumoso a ser consumido por bovinos em
todas as estações do ano. Nesse sentido, as propriedades atendidas mudaram a sua rotina de nutrição animal e os
resultados serão expressos em 2021.
O Projeto acontece no município Piritiba, com visitas de Assistência Técnica semanalmente com carga horária
de 8 horas. O objetivo é avaliar a aplicação da metodologia para disseminação da tecnologia utilizada em propriedades assistidas no semiárido baiano.

TREINAMENTOS DE TÉCNICOS DE CAMPO SISATEG
Foram realizados 4 treinamentos com técnicos de campo de forma presencial nos municípios de Feira de Santana, Irecê e Salvador com carga horária de 16 horas cada e 4 treinamentos foram realizados de forma virtual, com
carga horária de12 horas cada, mais de 300 técnicos participaram dos treinamentos.

TREINAMENTO PRODUÇÃO DE SILAGEM DE MILHO E DOAÇÃO DA
SYNGENTA PARA FAEB.
Foi realizado no mês de agosto um treinamento 100% a distancia em parceria com a Syngenta, sobre a metodologia da capacitação chamada de “Instrutores Mestres”, onde são abordadas tecnologias de aplicação de defensivos, uso correto de EPIs, a preocupação com o meio ambiente entre outros temas. O treinamento capacitou
técnicos e instrutores que atuam nos programas sobre as boas práticas agrícolas, com o objetivo de torna-los multiplicadores desses conhecimentos em campo. Além do treinamento, foi realizada uma Live aberta ao público que
contou com a presença de mais de 300 participantes.
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PIONERISMO: SISTEMA FAEB/SENAR E SEBRAE INICIAM
CURSO PARA PRODUTORES 100% PELO WHATSAPP

O curso “No Campo” foi criado com uma metodologia inovadora que facilita o acesso a participação dos
produtores de maneira remota.
Realizado em parceria com o Sebrae Bahia, a capacitação utiliza o meio de comunicação via WhatsApp
para alcançar produtores de forma virtual. O curso foi realizado em 02 dias, por meio de vídeos com temas
diários e interação dos produtores rurais com perguntas, no primeiro grupo 160 produtores rurais participaram.
“Uma pesquisa realizada por nossa equipe técnica, revelou em dados o que a gente já imaginava: o
WhatsApp é o aplicativo mais utilizado pelos produtores rurais baianos, sendo usado por mais de 85% dos
entrevistados. Então, numa parceria sólida e extremamente enriquecedora que temos com o Sebrae, formatamos o modelo de curso, fomos para o campo gravar o conteúdo técnico e ficamos na expectativa do
resultado. No primeiro dia, ficamos extremamente felizes com a interação durante o curso”, ressaltou o
presidente do Sistema FAEB/SENAR, Humberto Miranda.

SISTEMA FAEB/SENAR OFERECEU ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA PARA PRODUTORES
O setor de arrecadação do Sistema Faeb/Senar esteve disponível para dúvidas dos produtores rurais sobre Previdência
Rural com a criação do Fala Contador, número de Whatsapp para
atendimento especializado.
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DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS TÉCNICOS
Foram divulgados uma série de vídeos em parceria com o Sebrae, com orientações técnicas sobre como minimizar os impactos da pandemia na
produção agropecuária e também oferendo outras dicas técnicas aos produtores rurais baianos.

CARTILHA DE COMBATE AO COVID – 19
Com objetivo de informar os produtores e técnicos
de campo, o Senar criou uma cartilha com recomendações de prevenção a Covid-19. O material foi distribuído virtualmente e gratuitamente para os produtores
rurais baianos, alertando sobre tudo que já se sabia até
o momento sobre o Coronavírus.

PRODUTOR AO VIVO
O projeto tem como principal objetivo interagir cada vez mais com
os nossos produtores rurais de uma forma barata, rápida e eficiente,
por meio digital. Proporcionando ao nosso produtor rural mais participação e proximidade com o setor e com o sistema. Respondendo as
suas dúvidas e problemáticas ao vivo em LIVES com especialistas de um
assunto pré-determinado. Foram realizadas 4 Lives no projeto Produtor
ao Vivo, os eventos somaram mais de 3000 visualizações no Youtube.
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JOVEM APRENDIZ
Os participantes do Jovem Aprendiz também foram impactados pela pandemia, mas, com o passar do
ano, o Senar Bahia, juntamente com as empresas parceiras e os Sindicatos, se adaptaram às normas de segurança, para, aos poucos voltarem ao trabalho presencial. É importante começar ressaltando que do exercício
2019, sete turmas se estenderam para o ano 2020, por ter dado início nas atividades do curso no segundo
semestre daquele ano.

Outras dez turmas foram integradas no primeiro trimestre de 2020 na modalidade de ensino presencial.
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Registros fotográficos de atividades precenciais (antes da pandemia):

BARREIRAS
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Registros fotográficos de atividades precenciais (antes da pandemia):

CASA NOVA

ITAMARAJU
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EUNÁPOLIS

LEM

Conjuntamente as integrações das novas turmas 2020, foram realizadas as seguintes certificações presenciais:
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Registros de algumas certificações (antes da pandemia):

LEM

CASA NOVA

ITAMARAJU
70

JUAZEIRO

Entretanto, no segundo trimestre, com a crise sanitária decorrente do Coronavírus e os impactos da pandemia da COVID-19, foi publicada a Medida Provisória 927, de 22/03/2020 sobre os contratos de aprendizagem. Assim, as atividades presenciais das turmas foram paralisadas. Dias passados, normas e orientaçãoes
de segurança e saúde foram sendo divulgadas pelos órgãos fiscalizadores (PPT e ME). O Senar Bahia, então,
decidiu, em conivência com os contratantes:

1.PRÁTICAS: OS APRENDIZES, JÁ MAIORES DE 18 ANOS DE IDADE (TURMAS DE JUAZEIRO/CAJ
E CHAPADA), PODERIAM CONTINUAR ÀS PRÁTICAS PRESENCIAIS NAS FAZENDAS, CONFORME REGISTRO FOTOGRÁFICO:
2.TEORIA: E, ATENDENDO AS ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA ECONÔMIA, RELACIONADAS
ÀS ATIVIDADES TEÓRICAS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM (LEI 10.097/00), PROPÕE RETOMAR OS CURSOS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD), UTILIZANDO TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS), COM USO DE AULAS ONLINE NAS PLATAFORMAS TEAMS E GOOGLE CLASSROOM (MEET).

Para garantir o cumprimento da legislação, providências foram adotadas, visando a concretização da
demanda e garantia que os aprendizes tenham acesso às aulas online. O Senar se adaptou para atender as
necessidades exigidas pelo momento, mas não parou de trabalhar com os jovens.
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APLICAÇÃO DOS MÓDULOS: QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS APRENDIZES NO FINAL DE CADA MÓDULO:
PERÍODO: DE 27/5/2020 ATÉ 21/12/2020
QUANTIDADE DE MÓDULOS AVALIADOS: 150
QUANTIDADE DE INSTRUTORES AVALIADOS: 31
QUANTIDADE DE JOVENS ENTREVISTADOS: 323
QUANTIDADE DE FORMULÁRIOS APLICADOS: 3.601

Tabulação dos questionários, em parceria com a assessoria econômica

APOIO TECNOLÓGICO PARA JOVENS E INSTRUTORES
ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES
Ressaltado que na retomada das atividades de ensino na modalidade online, utilizando a plataforma Teams, houve, necessidade de acompanhamento ainda mais próximo junto aos agentes envolvidos no processo através de reuniões virtuais, atendimentos telefônicos e mensagens eletrônicas e instatâneas para orientações e esclarecimentos. Das turmas de 2019 que encontravam-se em teoria, voltaram às atividades, agora
na modalidade de ensino Online. As duas de Barreiras, em 3/6/2020 e Juazeiro/Special Fruit, em 1/9/2020.
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BARREIRAS

JUAZEIRO

O retorno às atividades, mesmo que a distância, aconteceu gradualmente, respeitando as particularidades de cada região, perfil da turma e empresa, fazendo necessário a modificação de todo o planejamento e
logistíca do programa. Para garantir o cumprimento da legislação, providências foram adotadas visando a
concretização da demanda e assegurar que os aprendizes tenham acesso às aulas online. Já na sede da Instituição, de volta às atividades presenciais, foi disponibilizada uma sala, bem como equipamentos para facilitar
o contato, acompanhamento e controle das turmas, conforme mostrado abaixo:
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ITAMARAJU

EUNÁPOLIS – SILVICULTURA

REGISTROS DE ATIVIDADES PRÁTICAS NA PANDEMIA:
Considerando que os aprendizes desta regional são maiores de 18 anos, todos participam das práticas agrícolas nos respectivos estabelecimentos contratantes, respeitando o protocolo de segurança.
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• BARREIRAS – FAZENDA MODELO - TURMAS 2020
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CERTIFICAÇÕES VIRTUAIS
Mesmo a distância, as certificações aconteceram com a participação dos aprendizes, Senar, empresas,
instrutores. Os certificados foram disponibilizados por link.

CHAPADA DIAMANTINA

BARREIRAS
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As ações em 2020 foram iniciadas com as atividades de
identificação e levantamento de problemas em Teixeira de
Freitas e em Presidente Tancredo Neves, com a mobilização realizada pelos Sindicatos, em março, ainda de forma presencial.
Depois, devido a pandemia, de forma virtual, com uma turma
em Juazeiro. Com as restrições, as atividades de mobilização de
ecossistemas de forma virtual aconteceram nas regiões de Juazeiro, Vitória da Conquista, Barreiras, Santo Antônio de Jesus,
Caetité, Irecê e outras regiões.
No mês de agosto foi lançado o projeto de aceleração, realizado em parceria com o Sebrae. As inscrições foram abertas
em agosto e o encerramento com o Demo Day ocorreu no dia
4 de dezembro, tendo como vencedores o SDW, Daily Milk e a
Teletanque respectivamente.
Outra atividade realizada em 2020, foi o hackathon virtual, demandado pelo ecossistema de Barreiras. O
presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Mirand, e da vice-presidente da Faeb, Carminha Missio, participaram do evento de lançamento. Ao final, as três melhores equipes seguiram para a incubação com a UFOB.
Uma live foi realizada para a mobilização de público.
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CURSO TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO
O Curso Técnico em Agronegócio também se transformou no ano de 2020. A mudança veio logo depois
da aula inaugural, no dia 14 de março, com a presença de 54 alunos da oferta 2019.1 dos Polos Juazeiro e
Salvador. No dia 16 de março, foi comunicada da suspensão das aulas por conta da pandemia. Com isso, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o Conselho Nacional de Educação (CNE) se mobilizaram para autorizar
mudanças no ensino presencial de todas as etapas de ensino. Para o Senar, coube legislações específicas
para o ensino técnico.
Essas foram mudanças importantes na lei realizadas pelos órgãos legisladores da Educação para que os
processos de ensino-aprendizagem não sofressem tanto com o impacto do isolamento social por conta da
pandemia. Reuniões foram realizadas com as equipes pedagógicas dos polos de apoio presencial, tutores do
EaD e do presencial oferecendo como solução pedagógica para substituir as atividades presenciais. Todo o
Sistema EaD foi adaptado para acolher as atividades que seriam presenciais, e assim, as ações para o Curso
Técnico se tornaram totalmente virtuais.
As atividades a distância do Curso Técnico em Agronegócio ocorreram por meio do Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA, que conta com recursos interativos que facilitam o acesso ao conteúdo e ferramentas
de comunicação entre os participantes. Entre eles, estão:
• Chat
• Fórum
• Mensagem
• Tira-dúvidas
• Aulas síncronas
• Avaliações EaD
• Avaliações teóricas e práticas.
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No primeiro semestre do ano, o Senar Bahia tinha a responsabilidade em planejar e realizar as aulas síncronas (através da plataforma de videoconferência) e demais atividades do AVA que garantissem a mesma
carga horária curricular. No entanto, ao finalizar o semestre a Administração Central do Senar, em Brasília,
diminuiu a carga horária presencial e transformou-as em turmas únicas para todo o país. Então, coube apenas às regionais acompanhar as avaliações do EaD e corrigir as avaliações presenciais. Ainda assim, a regional
realizou eventos virtuais para oferecer ainda mais conteúdo para os alunos.

PROCESSO SELETIVO DA OFERTA 2020.1
Importante ressaltar que antes das autoridades decretarem a pandemia em todo o país, foi realizado
processo seletivo ofertando 11 turmas na forma subsequente e na modalidade a distância, com o objetivo
de selecionar candidatos ao preenchimento de 240 vagas em 06 polos de apoio presencial do Senar Bahia
em Gandu, Salvador, Senhor do Bonfim, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães e Itamaraju (Polo recém inaugurado). O processo seletivo teve grande procura, com 1460 inscrições consolidadas para 240 vagas disponíveis.
Salvador liderou a busca por uma vaga.

Gráfico 2 - Resultados da etapa de inscrição do processo seletivo nº001/2020.

2.4 PERFIL DOS ALUNOS DA OFERTA 2020.1
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FORMAÇÃO GERAL PARA TUTORES - DIA 15.10.20

WEBINAR
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FORMAÇÃO GERAL PARA TUTORES - DIA 16.10.20

AULAS SÍNCRONAS NOS POLOS

POLO JUAZEIRO
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CENTROS DE
CAPACITAÇÃO
REGIONAL
Ao longo do ano, por conta da pandemia, os
Centros de Capacitação Regional do Senar Bahia
espalhados pelo estado e o Centro de Excelência
em Fruticultura, em Juazeiro, realizaram ações remotas, como lives e webinários, além dos cursos
técnicos da instituição.
ITAMARAJU
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SENHOR DO BONFIIM

FEIRA DE SANTANA

GANDU

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

CENTRO DE EXCELÊNCIA
EM FRUTICULTURA
O Centro de Excelência em Fruticultura também se adaptou ao momento vivido por causa da pandemia.
Em maio de 2020, todo o curso técnico em fruticultura – que era totalmente presencial – passou a ser a
distância, com as aulas remotas, através das ferramentas de tecnologia. Uma forma pensada para continuar
garantindo a capacitação técnica dos mais de 200 alunos matriculados no curso. O resultado foi tão positivo,
que a partir de agora, o curso está sendo ofertado para todo o Brasil a distância, ampliando ainda mais a
capilaridade do Centro.
O Senar Bahia tem contribuído de maneira significativa no desenvolvimento agrícola e agropecuário da
região, potencializando a formação e qualificação de profissionais para o mercado de trabalho agro, com
ênfase na fruticultura e no agronegócio. Dessa maneira, tem cumprido a missão, consolidando a formação
técnica para a entrega de profissionais qualificados, fato que, consequentemente, mudará em médio e longo prazos a prestação de serviços e a produção na região do Vale do São Francisco e no Brasil.
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Em 2020, o Programa Despertar manteve o tema eleito em 2019: “Produção de Alimentos e Sustentabilidade no Campo”, mas com foco na Inovação, tecnologia e empreendedorismo. A escolha do tema
demonstra a importância do estudo das cadeias produtivas locais, o papel do produtor rural na produção dos
alimentos que chegam a nossa mesa, o uso da tecnologia no campo e as práticas sustentáveis de agricultura
e pecuária, além da valorização das comunidades campesinas e a promoção do empreendedorismo no campo. O Programa Despertar é realizado em parceria entre o Senar Bahia, o Sindicatos dos Produtores Rurais
e Prefeituras Municipais. O objetivo do Despertar é promover educação voltada para a responsabilidade
social, que alavanque mudanças de valores, aliada a uma postura cidadã e socioambiental.
Durante o ano, mesmo com a pandemia, o programa atendeu mais de 114 mil pessoas, entre professores
e alunos.
Antes da pandemia, nos meses de fevereiro e início de março, os treinamentos de instrutores e coordenadores municipais aconteceram normalmente em Salvador e cidades do interior do estado. Também foi
realizada a formação dos educadores que atuam no programa.
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FORMAÇÃO DE EDUCADORES
Mesmo diante da Pandemia, em 2020, o Programa Despertar realizou formações de educadores, conforme quadro abaixo:

Foto registrada antes da pandemia.
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Em 2020, diante do cenário da Pandemia da COVID 19, a equipe da Promoção Social passou a realizar o
trabalho em home office e as ações da Promoção Social se voltaram para o acompanhamento do Programa
da área de Educação, Programa Despertar. Foi um momento oportuno para intensificar as ações da Promoção Social, num cenário educacional completamente adverso ao que já havíamos vivenciado. Contrapondo
todas as adversidades do ano de 2020, marcado pela Pandemia do Coronavírus, com escolas fechadas em
todo país, atividades presenciais suspensas e a incerteza em relação ao período de retorno às aulas com estudantes, os municípios passaram a promover atividades remotas tentando reduzir a falta de interação entre
estudantes, professores e suas famílias e a sala de aula passou a ser online.
Nessa perspectiva, foi lançado o Plano de Ação com Atividades Remotas na COVID- 19 com ações a serem executadas pelos professores, estudantes e suas famílias, dentro dos 6 eixos estratégicos do Programa,
alinhadas ao tema do ano: Produção de Alimentos e Sustentabilidade no Campo, fortalecendo a semente plantada pelo Despertar por meio do uso dos Temas Contemporâneos Transversais(TCTs), entre eles:
Meio Ambiente, Sustentabilidade e Saúde e as propostas de desenvolvimentos das Competências Gerais da
BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e a adoção dos ODS(Objetivos do Desenvolvimento Sustentável). O
Plano foi aplicado nos 70 municípios pelos Coordenadores Municipais.
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REUNIÕES VIRTUAIS E REUNIÕES DE ARTICULARES
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ENCONTRO DE AGENTES TAMBÉM FOI REMOTO
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WEBINÁRIOS
Webinários foram mais uma ação do Programa Despertar no momento atual de Pandemia. Uma ação
para envolver os educadores parceiros do Programa Despertar.
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CONCURSO ONLINE DE AGENTES
Em 2020, também foi realizado um concurso com 3 modalidades: fotografias, paródias e diários. Foram
61 fotografias e 29 paródias inscritras, com o tema do ano do Programa. Os vencedores foram divulgados e
certificados no evento de 15 anos do Programa Despertar. O concurso foi organizado pelos Coordenadores
sob a orientação do Coordenador de Piritiba, que contribuiu com o Concurso e organizou o grupo de Agentes do Programa Despertar.

CATEGORIA FOTOGRAFIA

ISABEL - RIACHÃO DO JACUÍPE
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ANA CLARA - POÇÕES

GRAZIELY - SEABRA

CATEGORIA PARÓDIA

ANA LIMA - TEOFILÂNDIA

TAIAN - JEQUIÉ

93

CONCURSO ONLINE DE AGENTES
CATEGORIA DIÁRIO DO AGENTE

ALESSANDRA - CANAVIEIRAS

15 ANOS DO PROGRAMA DESPERTAR
No mês de dezembro para comemorar os 15
anos do Programa Despertar foi realizado um
evento para socializar as experiências pedagógicas e socioambientais de acordo com a temática “do campo à mesa: inovação, tecnologia e
sustentabilidade”, a partir das ações dos projetos didáticos do Programa Despertar. O evento
contou com a participação de 621 participantes
maiores de idade na lista de frequência e mais
de 200 crianças e jovens assistindo juntamente
com familiares e coordenadores.
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ANALI MARQUES - ITORORÓ
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COMISSÃO NACIONAL DE POLÍTICA AGRÍCOLA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
COMISSÃO NACIONAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
CARLOS ARTUR R. BAHIA NETO
COMISSÃO NACIONAL DE BOVINOCULTURA DE CORTE
ROMEU GAZINELLI NETO
COMISSÃO NACIONAL DE BOVINOCULTURA DE LEITE
CARLOS ALBERTO SEIXAS RIO
COMISSÃO NACIONAL DE CEREAIS, FIBRAS E OLEAGINOSAS
MILTON AKIO IDE
COMISSÃO NACIONAL DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
COMISSÃO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE
GUILHERME DE CASTRO
MOURA
CA
COMISSÃO NACIONAL DE SILVICULTURA
RICARDO COVRE
COMISSÃO NACIONAL DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA
FERNANDA FERNANDES
COMISSÃO NACIONAL DO CAFÉ
RICARDO COVRE
CONSELHO JURÍDICO DA CNA
AURÉLIO PIRES, CARLOS ARTHUR RUBINOS BAHIA NETO, FERNANDA FERNANDES
FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DE PECUARIA DE CORTE
ANTONIO BALBINO
GRUPO DE TRABALHO ECONÔMICO
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
GRUPO TÉCNICO DE DEFESA SANITÁRIA
EDSON DIOGO MONIZ PINTO
COMISSÃO NACIONAL DE FRUTICULTURA
RUI DIAS SOUZA
GRUPO DE TRABALHO MULHERES NO AGRO - GT
CARMINHA MARIA MISSIO
COMISSÃO NACIONAL DE AVES E SUÍNOS
ALBER FERREIRA REZE,NDE
COMISSÃO NACIONAL DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS
CARMINHA MARIA MISSIO
GRUPO TÉCNICO DE FITOSSANIDADE
RUI DIAS SOUZA
GRUPO TÉCNICO DE TECNOLOGIA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
NÚCLEO
NÚCL DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
RAISA CATARINA OLIVEIRA A. FERNANDES

HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
RAISA CATARINA FERNANDES LOPES
ANTONIO BALBINO DE CARVALHO NETO
LUIZ RAIMUNDO FREIRE SANDE
MOISES DE ALMEIDA SCHMIDT

CÂMARA SETORIAL DA FRUTICULTURA
CADEIA PRODUTIVA DO SISAL (FIBRAS NATURAIS)
CÂMARA SETORIAL DE FLORESTAS
CÂMARA SETORIAL DA APICULTURA
CÂMARA SETORIAL DA BORRACHA NATURAL
CÂMARA SETORIAL DE BOVINOS E BUBALINOS
CÂMARA SETORIAL DO CACAU
CÂMA
CÂMARA SETORIAL DA MANDIOCA
CÂMARA SETORIAL DE GRÃOS
CÂMARA SETORIAL DA CARNE
CÂMARA SETORIAL DE CAPRINOS E OVINOS

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

BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO

CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE- CEPRAM

GUILHERME DE CASTRO MOURA

RAISA CATARINA FERNANDES LOPES
AURÉLIO PIRES
PAULO RUWER
ADRIANO CÉSAR ALCANTARA
ADRIANO CÉSAR ALCANTARA
CARLOS ALBERTO SEIXAS RIO
PAULA S. SANTOS SOUZA CAROSO
DARIO MASCARENHAS DE OLIVEIRA
ELIANE MENEZES
ALOISIO JUNIOR
ADAUTO LIBERATO DE MOURA NETO
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO

CLERI SANTANA PERELO
SÍLVIO OLIVEIRA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
RENATO DIAS SOUZA
RUDELVI S. BOMBARDI
FELIPE CABRAL

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
COMITÊ ESTADUAL DA AGROINDUSTRIA- CEAGRO
COMITÊ ESTADUAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA- SEMA
COMITÊ GESTOR ESTADUAL DO PACTO "UM MUNDO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO SEMI-ÁRIDO" GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COMITÊ GESTOR DO TRABALHO DECENTE
CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA- COELBA
COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR DO ESTADO DA BAHIA- CIST - GOVERNO DO ESTADO
CONSELHO DIRETOR- ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA DE GUANAMBI
CONSELHO 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 HÍDRICOS
CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO DO CACAU
CÂMARA TEMÁTICA BOVINOS/ BUBALINOS
FÓRUM PERMANENTE DE DEBATE SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO BAIANO - AGROFORUM
FÓRUM
FÓ BAIANO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - SEMA
CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE/BAHIA
FUNDO DE APOIO À PECUÁRIA - FUNDAP
CONSELHO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA- JUCEB
CONSELHO DE FAZENDA - CONSEF
CRÉDITO ASSISTIDO DO ESTADO DA BAHIA
GRUPO GESTOR DO PROGRAMA DA AGRICULTURA DE BAIXO CARBONO - SEAGRI
CÂMARA
CÂMA SETORIAL DA CADEIA DA AGROINDÚSTRIA
COMISSÃO TÉCNICA REGIONAL DE PREVENÇÃO À MONILÍASE DO CACAUEIRO - CTPMC - ADAB
COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - SEMA - CIEA
COMISSÃO DE SEMENTES E MUDAS- SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL AQUICULTURA NA BAHIA
CÂMARA TRANSVERSAL SOBRE POLÍTICA TRIBUTÁRIA - SICM
FÓRUM BAIANO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA E MARCAS COLETIVAS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO MIGUEL CALMON-IMIC
CONSELHO DE CURADORES DO INSTITUTO MIGUEL CALMON-IMIC
FÓRUM REGIONAL PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SICM
NÚCLEO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 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
COMISSÃO 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
CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO- IF BAIANO.
GRUPO 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
COMISSÃO ESTADUAL DE AGROTÓXICOS - ADAB
CONSELHO CONSULTIVO PARQUE NACIONAL DO ALTO CARIRI - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
COMITÊ ESTADUAL DE SANIDADE SUÍDEA - ADAB
FÓRUM EMPRESARIAL DA BAHIA
FÓ
COMITÊ GESTOR MUNICIPAL NA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL - PAT CAPRINOVINOCULTURA - BANCO DO NORDESTE

AURÉLIO PIRES
AURÉLIO PIRES
EDSON DIOGO MONIZ PINTO
NELSON MARTINS QUADROS
PAULO RUWER, IVAN PINTO DA COSTA, JOÃO LOPES ARAÚJO
WAMILSON PALMA FAHING
EDSON DIOGO MONIZ PINTO
RICARDO BORGES DA CUNHA CUNHA
LÍCIA QUADROS CORTES
JAQUELINE ÉRRICO A. BATISTA
JULIO CESAR P. COTIAS
JAQUELINE ÉRRICO
NELSON GOMES DA SILVA
DANIELA LAGO
CARLOS ALBERTO SEIXAS RIO
EVILÁSIO FRAGA
EVILÁSIO FRAGA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
JOSÉ MÁRCIO CARÔSO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
HUMBERTO
HUMBE MIRANDA OLIVEIRA
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
JOAQUIM MARCELO MOREIRA MARTINS
DEMÉTRIO SOUSA D´EÇA
LAÍS DE CARVALHO SILVA
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
LARA HORA DE JESUS
BÁRBARA
LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
BÁR
MILTON ANDRADE JUNIOR
JAQUELINE ÉRRICO
JOSÉ MENDES FILHO
JOSÉ MENDES FILHO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
HUMBERTO
HUMBE MIRANDA OLIVEIRA
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
LUIZ RAIMUNDO FREIRE SANDE
VANIR KOLLN
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
RUBIA EIRADO SOUZA ARMEDE
CARMINHA MARIA MISSIO
RAISA CATARINA OLIVEIRA A. FERNANDES
TODD KENNETH TOPP
MOISÉS DE ALMEIDA SCHMIDT, CARMINHA MARIA MISSIO
RONIE DANIEL PIMPINAT
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
DANIELA LAGO
CARLOS ALBERTO SEIXAS RIO
HUMBERTO
HUMBE MIRANDA OLIVEIRA
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
MOISES DE ALMEIDA SCHMIDT
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
JORGE BARRETO BRITO
GABRIEL FELIPE OLIVEIRA DE MENEZES
GUILHERME DE CASTRO
MOURA
CA
FELIPE DE ARAÚJO CABRAL
CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO (NSA), DO MINISTÉRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES (MCTIC). CNA
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
FRENTE PARLAMENTAR DO SETOR PRODUTIVO: AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
GUILHERME DE CASTRO MOURA
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL- SECRETARIA DA AGRICULTURA DE FEIRA DE SANTANA
STENILSON ARAUJO NASCIMENTO
CÂMARAS BÁSICAS DE ASSESSORAMENTO E AVALIAÇÃO NA ÁREA DE INOVAÇÃO- FAPESB- DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO/BA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
GRUPO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DOS INVENTÁRIOS DOS GASES DE EFEITO ESTUFA NO ESTADO DA BAHIA-SEMA
RICARDO BORGES DA CUNHA CUNHA

CARLOS ARTHUR RUBINOS BAHIA NETO
FERNANDA FERNANDES
FERNANDO ALBIANI ALVES
MAURO CARNEIRO BANNACH, EDUARDO ORTOLAN, ALÉX JOSÉ RASIA

RAISA LOPES FERNANDES
JAQUELINE ÉRRICO
DANIELA M. LAGO ROCHA
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
AURÉLIO PIRES
LUIZ CARLOS FERNANDES
BARBARA LETÍCIA CORDEIRO
JOSÉ MARCIO CAROSO

ISIDORO LAVIGNE GESTEIRA
SILVIO
SI OLIVEIRA
EDSON DIOGO MONIZ PINTO
RUI DIAS SOUZA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
LUÍS FERNANDO PIMENTA
HENRIQUE SILVA OLIVEIRA
GUILHERME GALVÃO
GA
FELIPE CABRAL
GUILHERME DE CASTRO MOURA

BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
NELSIVAN BISPO
MOISES DE ALMEIDA SCHMIDT
GUILHERME DE CASTRO
MOURA
CA
MARTIN REINALDO GROSS
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA
JOSIEL DE MENEZES DA SILVA
ANTONIO BALBINO DE CARVALHO NETO, TODD KENNETH TOPP
RICARDO COVRE
JAQUELINE ÉRRICO
EDSON DIOGO MUNIZ PINTO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
ALOISIO JUNIOR
RUI DIAS SOUZA
ANDRESON JUCIÊ DE SOUZA SOARES
JOSÉ MARCIO CAROSO
GUSTAVO REBOUÇAS MACIEL

ALEXANDRE DE MOURA MASCARENHAS
ELLEN PEREIRA BORGES SANTOS
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SINDICATOS
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