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e d i t o r i a l

C
omo vocês puderam per-
ceber desde a edição pas-
sada, nosso informe foi re-
paginado. Novo tamanho, 
novo papel, novo layout 

e nova linha editorial. Na capa, 
uma grande mudança! o nome 
“informe” saiu para dar lugar à 
nossa marca: sistema faeb – va-
lorizando o nosso sistema, com-
posto pela faeb (federação da 
agricultura e pecuária do estado 
da bahia), seNar (serviço Na-
cional de aprendizagem rural) 
e os sindicatos dos produtores 
rurais.

dentro do informe, foram 
muitas novidades. todas, com o 
mesmo objetivo: levar mais infor-
mação para o produtor rural. as-
sim, a nova revista mensal do sis-
tema faeb traz, sempre, grandes 
reportagens, com assuntos de in-
teresse dos produtores baianos. 
além disso, o informe conta com 
a editoria de “curtas”, com infor-
mações mais diretas e objetivas.

certamente um dos grandes 
diferenciais desta nova forma de 
comunicar, é a editoria de “giro 
No caMpo”. Nesta sessão, mos-
tramos um pouco das ações que 
o sistema faeb/seNar/siNdi-
catos realiza em todo o estado. 
são centenas de atividades que 
acontecem diariamente, como 

cursos de formação profissional, 
ações de promoção social , assis-
tência técnica, palestras, eventos, 
visitas técnicas. seria impossível 
mostrar tudo o que é realizado 
no campo mensalmente, mas 
no “giro” faremos de tudo para 
sempre levar para você o máxi-
mo de informações das nossas 
ações.

Nesta edição, a nossa capa 
e reportagem especial mostram, 
mais uma vez, a força do setor 
agropecuário, com uma repor-
tagem do presidente da cNa e 
do sistema faeb no palácio do 
planalto, em brasília, onde ele en-
tregou a Michel temer, presiden-
te em exercício, um documento 
com dez medidas para garantir 
o fortalecimento e crescimento 
da agropecuária brasileira. Você 
também poderá ler mais sobre 
o recorde batido pelo brasil de 
maior mostruário de frutas do 
mundo, exposto na esplanada 
dos Ministérios, em brasília, com 
240 metros e 18,8 toneladas. 
essa ação foi uma homenagem 
da cNa para marcar a comemo-
ração do dia do agricultor.

boa leitura!

* dA AssessOriA de cOMunicAÇÃO
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CIDADãO CANAENSE:
JOÃO MArtins receBe títulO nA cÂMArA de VereAdOres dO MunicípiO

O 
presidente da cNa e do 
sistema faeb, João Mar-
tins da silva Junior, rece-
beu, no dia primeiro de 
agosto, homenagem na 

cidade de Nova canãa, no cen-
tro-sul da bahia, com o titulo de 
“cidadão canaense”, em reco-
nhecimento ao seu grande traba-
lho em favor da agropecuária da 
bahia e do brasil. 

a honraria foi realizada pela 
câmara dos Vereadores, com 
aprovação por unanimidade, e 

pelo sindicato dos produtores 
rurais da cidade. Martins, acom-
panhado de sua comitiva, tam-
bém  participou da inauguração 
do centro de atividades técni-
cas do sindicato. 

“É um motivo de grande ale-
gria e satisfação para nossa cida-
de ter um cidadão como dr. João 
Martins. ele foi a maior autorida-
de que visitou nosso município. 
essa é uma data que certamente 
já entoru para história”, ressal-
tou ademir orrico, presidente do 

sindicato dos produtores rurais 
de Nova canaã. 

de Nova canaã, João Martins 
e a comitiva seguiram para iguaí 
e ibicaraí, onde visitaram as se-
des dos sindicatos dos produto-
res rurais das cidades.  eles tam-
bém se reuniram com produtores 
da região, além de terem visitado  
uma propriedade rural atendida 
pelo pro-senar.
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0 
presidente da república 
em exercício, Michel te-
mer, recebeu do presi-
dente da confederação 
da agricultura e pecuá-

ria do brasil (cNa), João Mar-
tins e diretores da instituição, o 
documento “dez medidas para 
garantir o crescimento e fortale-
cimento da agropecuária brasi-
leira”, contendo propostas para 
garantir o crescimento susten-

tado da atividade no país. a en-
trega foi feita em audiência, no 
palácio do planalto. 

a cNa, conforme o docu-
mento entregue, entende como 
prioritário para fortalecer o seg-
mento a ampliação do alcance 
da política agrícola para todos 
os produtores rurais, indepen-
dente de seu porte. espera, ain-
da, melhoria nas condições de 
acesso ao crédito rural e desbu-

rocratização dos instrumentos 
de política agrícola. outro ponto 
considerado estratégico diz res-
peito à modernização das rela-
ções trabalhistas, com ênfase na 
reforma da previdência social, 
com adoção da idade mínima 
para a aposentadoria. 

para o vice-presidente dire-
tor da cNa, José Mário schrei-
ner, a criação de um plano plu-
rianual agropecuário é medida 

O encontro aconteceu no palácio do planto, em Brasília.

a g r o p e c u á r i a

PRESIDENTE DA CNA E DO SISTEMA FAEB 
ENTREGA A MICHEL TEMER PROPOSTA PARA 
FORTALECER A AGROPECUÁRIA



I n f o r m a t I v o  s I s t e m a  f a e b

w w w . s e n a r b a h I a . o r G . b r 5

crucial para dar visão de longo 
prazo aos produtores, mesmo 
com eventuais ajustes, a cada 
ano. dentro da porteira “o produ-
tor rural brasileiro é um dos mais 
eficientes do mundo, mas da 
porteira para fora enfrenta enor-
mes custos financeiros devido à 
precariedade das rodovias, ferro-
vias e portos do país”, assinalou. 
a cNa também espera medidas 
que garantam a segurança jurí-
dica para o produtor definir seus 
investimentos.

durante a audiência, a direto-
ria da confederação manifestou 
preocupação com a medida do 
conselho Nacional do Meio am-
biente (conama) de restabelecer 
a exigência de licença ambiental 
anual para os produtores rurais 
poderem plantar. “era uma nor-
ma que estava suspensa e entrou 
em vigor novamente em recente 
ato do governo federal”, explicou 
schreiner. a diretoria da cNa pe-
diu ao presidente em exercício a 
revogação da medida. o assunto 
será tratado com o ministro do 
Meio ambiente, sarney filho.
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BRASIL BATE RECORDE MUNDIAL

A 
produção agropecuária brasi-
leira obteve mais uma conquis-
ta ao expor na esplanada dos 
Ministérios, em brasília (df), o 
maior mostruário de frutas do 

mundo, com 18,8 toneladas, em uma 
mesa de 240 metros de comprimento. 
em homenagem ao dia do agricultor, 
a ação foi registrada in loco por repre-
sentantes do guinness world records, 
em evento organizado pela confede-
ração da agricultura e pecuária do 
brasil (cNa). a mesa exibiu a diver-
sidade da produção agropecuária do 
país e a qualidade dos produtos de um 
setor que representa 22% do produto 
interno bruto (pib), 32,7% dos empre-
gos e 46% das exportações brasileiras.

para confi rmar o recorde mundial, 
os representantes do guinness Natália 
ramirez e raquel assis aferiram, du-
rante toda a madrugada, o trabalho de 
montagem da mesa.  elas chegaram 
à esplanada por volta das 2h e o tra-
balho foi acompanhado por técnicos 

do instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e tecnologia (inmetro) e do 
Ministério da agricultura, pecuária e 
abastecimento (Mapa), na conferên-
cia do peso e a qualidade sanitária das 
frutas. Na mesa, tinha banana, maçã, 
laranja, melancia, manga, uva, melão, 
morango, carambola, caju, abacate, 
abacaxi, entre outras frutas vindas de 
todas as regiões do país. 

Verifi cados todos os critérios exi-
gidos para a certifi cação, o recorde 
mundial foi anunciado pela manhã, na 
presença de presidentes de federa-
ções de agricultura e pecuária e auto-
ridades do governo. “isso representa a 
grandeza e a diversidade da agrope-
cuária brasileira. somos um grande 
produtor mundial de frutas e quise-
mos mostrar à população a qualidade 
e a segurança dos nossos alimentos. 
o recorde é uma vitória dos produto-
res rurais de todo o brasil”, destacou 
o presidente da cNa e do sistema 
faeb, João Martins.  

com o feito, o brasil supera o recor-
de estabelecido na Índia, que durava 
pouco mais de um ano, quando foram 
arrecadadas 9,3 toneladas de frutas. 
para o secretário de política agrícola 
do Mapa, Neri geller, o recorde ajuda a 
confi rmar as projeções de que o bra-
sil deve se tornar o maior produtor de 
alimentos do mundo. “caminhamos 
a passos largos para aumentar nos-
sa competitividade e produtividade 
e recuperar a economia”, frisou. Na 
avaliação do secretário nacional de 
segurança alimentar e Nutricional do 
Ministério do desenvolvimento social 
e agrário (Mds), caio rocha, o recor-
de é um estímulo para o brasil investir 
ainda mais em pesquisa e tecnologia 
para continuar produzindo com segu-
rança.
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Brasil pode se tornar maior produtor de carne bovina do mundo
a cadeia produtiva brasileira 

da carne bovina movimenta cerca 
de r$ 167,5 bilhões, por ano, e gera 
aproximadamente 7 milhões de em-
pregos. o setor produz 9,5 milhões 
de toneladas, sendo 7,6 milhões 
destinadas ao mercado interno e 1,8 
milhão exportadas para mais de 140 
países, segundo dados do Ministério 
da agricultura, pecuária e abasteci-
mento (Mapa). Nos próximos cinco 
anos, o brasil pode ser o maior pro-
dutor de carne bovina do mundo, superando os estados unidos, que 
atualmente ocupam o primeiro lugar no ranking. 

o rebanho nacional é formado por raças zebuínas, taurinas e asiá-
ticas, tanto para produção de carne, quanto para produção de leite. 
com aptidão para corte, nas zebuínas, considera-se predominante-
mente a raça nelore, seguida da guzerá, brahman, tabapuã, sindi e 
indubrasil. entre as principais raças taurinas estão a aberdeen-angus, 
hereford & braford, brangus, simental, limousin, charolês e a raça wa-
gyu, de origem asiática. e com habilidade para leite são criadas as 
raças zebuínas girleiteiro e girolando e as raças taurinas holandesa 
e jersey.

Ministério confirma Bahia e mais 15 estados brasileiros como 
livres da peste suína clássica

o Ministério da agricultura pu-
blicou no diário oficial da união, 
a instrução normativa nº 25 de 19 
de julho de 2016, que declara vá-
rios estados e municípios brasilei-
ros livres da peste suína clássica. 
a frente parlamentar da agrope-
cuária (fpa) considera um impor-
tante avanço na defesa agrope-
cuária, por viabilizar o mercado de 
exportação da carne suína.

além da bahia, foram consi-
deradas livres as unidades federa-
tivas do acre, distrito federal, espírito santo, goiás, Mato grosso, 
Mato grosso do sul, Minas gerais, paraná, rio de Janeiro, rio grande 
do sul, rondônia, santa catarina, são paulo, sergipe, tocantins e os 
Municípios de guajará, boca do acre, sul do município de canutama 
e sudoeste do Município de lábrea, pertencentes ao estado do ama-
zonas

a peste suína clássica é conhecida também por febre suína e é 
uma doença altamente contagiosa que atinge porcos e até javalis. a 
taxa de mortalidade depende da força do vírus e a idade e estado 
dos animais. No caso do vírus mais forte, a mortalidade é de 100%, 
ocorrendo entre duas e três semanas, independentemente da idade 
do animal.

projeto de lei autoriza criação da Agência do 
Matopiba 

Órgão será responsável por ações de desenvolvi-

mento na região

um projeto de lei em tramitação na câmara dos 
deputados autoriza a criação da agência de desen-
volvimento do Matopiba, que engloba os estados do 
Maranhão, tocantins, piauí e bahia. entre as tarefas do 
órgão, está a de promover investimentos em infraes-
trutura e tecnologia.

o conselho de administração teria representantes 
dos Ministérios da agricultura,  transportes e integra-
ção Nacional; e dos governos dos quatro estados que 
compõem a região. Já o setor produtivo estaria repre-
sentado pelas confederações Nacionais da agricultura 
(cNa), da indústria (cNi) e dos trabalhadores da agri-
cultura (contag). o órgão teria também um conselho 
fiscal, formado por representantes dos Ministérios da 
agricultura e da fazenda, dos governos dos quatro es-
tados e das entidades de classe. 

o projeto foi encaminhado ao congresso pelo po-
der executivo, antes do afastamento da presidente dil-
ma rousseff. o Matopiba engloba 337 municípios onde 
vivem quase 6 milhões de pessoas. segundo o texto, a 
produção de grãos da região representa 12,8% do to-
tal do brasil, com crescimento de 49,4% só nas últimas 
três safras. de acordo com a agência de Notícias da 
câmara dos deputados, o projeto será analisado em 
regime de prioridade por diversas comissões da câ-
mara, entre elas as de agricultura, trabalho, desenvol-
vimento regional e de constituição e Justiça. depois, 
será encaminhado para votação em plenário.

c u r t a s
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normativa do Ministério da Agricultura autoriza 
a reconstituição do leite em pó, prejudicando e 
desorganizando a cadeia produtiva leiteira

a instrução Normativa (iN) nº 26, em 21 de julho de 
2016, do Ministério da agricultura, pecuária e abaste-
cimento (Mapa), que autorizou, pelo período de um 
ano, as indústrias de laticínios da região da superinten-
dência de desenvolvimento do Nordeste (sudene) a 
reconstituir leite em pó para a produção de leite longa 
vida (uht) e leite pasteurizado, desagradou não ape-
nas os produtores de leite da região da sudene, mas 
de todo o brasil. conforme avaliação técnica da cNa, 
o Ministério da agricultura atendeu exclusivamente 
aos interesses da indústria de laticínios, rejeitando as 
manifestações contrárias do segmento da produção 
primária. 

todas as federações de agricultura da região Nor-
deste do país oficializaram ao Ministério da agricultura, 
nos últimos meses, seu posicionamento contrário ao 
pedido da indústria láctea. além de protocolar ofício 
detalhando os impactos negativos da medida aos 
produtores da região, a cNa discutiu o assunto com 
a secretaria de política agrícola do Ministério da agri-
cultura, obtendo o compromisso de que a decisão final 
sobre o assunto passaria por um entendimento entre 
as partes, o que não ocorreu.

Faculdade cnA lança cursos de extensão a 
distância

superintendente representa o senar Bahia em Workshop sobre 
pecuária neozelandesa
“a produção leiteira é uma das prioridades do nosso sistema”, afirmou o 
secretário executivo do serviço Nacional de aprendizagem rural (seNar), 
daniel carrara, durante a abertura do workshop “a produtividade da pecuária: 
a experiência da Nova Zelândia na qualidade do leite”. o evento foi realizado 
em parceria com a embaixada da Nova Zelândia e tinha a proposta de trazer 
para técnicos do sistema cNa/seNar informações sobre o sistema de 
produção do país oceânico e como pode ser aplicado no brasil.
a superintendente do senar bahia, carine Magalhães, e mais 18 administrações 
regionais do seNar, estiveram presentes na abertura do evento. o secretário 
executivo destacou o interesse do seNar em estender a parceria com 
a embaixada para outras ações. “espero que todos aproveitem bastante 
as informações que receberão nesses dois dias e que esse contato não se 
encerre aqui, mas que possamos montar um grupo de trabalho para darmos 
continuidade às ações que serão vistas nesse workshop e assim possamos 
elaborar juntos um plano de trabalho para a cadeia produtiva do leite”, disse.
a embaixadora da Nova Zelândia, caroline bilkey, afirmou que a intenção da 
entidade, ao realizar eventos como o workshop, é promover a experiência do 
país na produção de leite. “a Nova Zelândia é o maior exportador de produtos 
lácteos do mundo. os nossos produtores têm compromisso com a qualidade 
e a eficiência do produto e os palestrantes que estão aqui hoje representam as 
empresas neozelandesas que atuam no mercado brasileiro e que gostariam 
de compartilhar suas experiências sobre a produção de leite no brasil”.

a faculdade de tecnologia cNa avança e passa a oferecer também 
cursos a distância em novo portal, com a chancela das entidades 
que representam, defendem e trabalham para o setor agropecuário 
brasileiro - a confederação da agricultura e pecuária do brasil (cNa), o 
serviço Nacional de aprendizagem rural (seNar) e o instituto cNa. os 
primeiros cinco cursos estão reunidos no programa de extensão gestão 
de pessoas no setor rural: 1- relacionamento interpessoal e Qualidade 
de Vida no campo; 2 - procedimentos de rh e contabilidade na gestão 
rural; 3 - legislação trabalhista na prática do campo; 4 - remuneração, 
incentivos e avaliação de desempenho; 5 - recrutamento, seleção e 
treinamento. o início das matrículas está previsto para agosto e para 
fazer os cursos o aluno deve ter mais de 18 anos. cada curso tem carga 
horária de 30 horas e poderá ser realizado em no máximo 45 dias. os 
alunos terão acesso a recursos multimídia, chats de atendimento e 
suporte com tutoria e monitoria. para receber o certificado de conclusão 
emitido pela faculdade cNa a distância, o aluno precisa realizar todas 
as atividades de aprendizagem e avaliação final.
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projeto campo Futuro faz levantamento de custos de gado de corte em 27 municípios de 4 estados
produtores de gado de corte de 27 municípios dos estados da bahia, goiás, 

pará e Minas gerais participaram,  até momento do projeto campo futuro da 
cNa, em parceira com o cepea. o projeto levantou custos de produção da 
atividade, para auxiliar os pecuaristas na administração de gastos, riscos de 
preços e gerenciamento da propriedade rural, além de subsidiar ações de po-
líticas públicas específi cas para a atividade.

as coletas das informações em campo ocorreram por meio de painéis, com 
a participação de produtores, técnicos do setor e de revendas agropecuárias, 
sindicatos e associações rurais e representantes de federações da agricultura 
e pecuária. foram levantados dados técnicos sobre o rebanho, nutrição e sa-
nidade dos animais, com o preenchimento de planilha de custos da bovinocul-
tura de corte.

a equipe de pesquisa visitou 27 municípios de quatro estados: bahia (bar-
reiras, wanderley, feira de santana, itapetinga e itamarajú), goiás (Jussara, 
Nova crixás, são Miguel do araguaia, porangatu, Niquelândia, goiânia, rio Ver-

de, Mineiros, Jatai, itarumã e catalão), pará (paragominas, altamira, Marabá, são felix do Xingu, redenção e santana do ara-
guaia) e Minas gerais (Montes claros, carlos chagas, uberaba, uberlândia e santa Vitória). 

FAeB e sindicato de leM buscam solução para 
impasse do licenciamento ambiental no oeste 
baiano
representantes do sindicato dos produtores rurais 
de luís eduardo Magalhães (sprleM) e o vice-
presidente da faeb humberto Miranda, participaram 
em salvador, de uma audiência com o secretário 
estadual de Meio ambiente, eugênio spengler. 
o objetivo da reunião foi expor as difi culdades 
enfrentadas pelos produtores rurais do oeste 
baiano com o impasse na questão do licenciamento 
ambiental, bem como buscar uma solução para 
o problema, a fi m de não inviabilizar a atividade 
agrícola.

 o impasse teve início em 2015, quando o 
instituto brasileiro do Meio ambiente e dos recur-
sos Naturais renováveis (ibama) passou a exigir, em 
suas fi scalizações, a apresentação da licença am-
biental para as atividades de agricultura em sequeiro 
e irrigada, em áreas que já possuíam as respectivas 
cartas de inexigibilidade de licença, expedidas pelo 
órgão ambiental estadual, o instituto do Meio am-
biente e recursos hídricos (inema).

 

primeiro encontro trabalhou propósito de liderança com jovens
durante um fi nal de semana, em brasília, os 81 jovens do cNa Jovem 

acompanharam a palestra do engenheiro agrônomo Xico graziano e 
também participaram de dinâmicas de grupo e de exercícios previstos 
dentro do processo de desenvolvimento, que, ao todo, terá 224 horas 
de duração. Na temática do primeiro encontro, o propósito de liderança 
nas áreas institucional, acadêmica, empresarial, política e sindical.

“Queremos ser referência e ter um programa que faça diferença 
para as pessoas, para o sistema cNa e, consequentemente, para o bra-
sil. estamos contribuindo para desenvolver uma geração capaz de en-
frentar os desafi os do setor de forma responsável e comprometida.” 
assim, a chefe do departamento de educação profi ssional e promoção 
social (depps) do seNar, andréa barbosa alves, resume a segunda 
edição do cNa Jovem. 

Quatro dos cinco vencedores da primeira edição do cNa Jovem 
participaram da largada da 2ª edição. carolina heller pereira, o baiano, 
cézar augusto tumelero busato, dyovanna depolo de souza pinto e 
Murilo eduardo ricardo falaram sobre as suas trajetórias e as mudanças 
que ocorreram após o programa. 
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de forma pioneira, o senar bahia está realizando 
no município de Miguel calmon, no semiárido baiano, 
o cNa Jovem Municipal. No total, 18 jovens estão par-
ticipando da ação (16 da cidade de Miguel calmon e 
dois de piritiba). eles vão passar por uma formação 
de cinco módulos (agronegócio, gestão e empreen-
dedorismo, oratória, liderança e cooperativismo e 
associativismo), cada um com uma carga horária de 
dezesseis horas. No final, será realizada uma missão 
técnica onde os jovens terão a oportunidade de co-
nhecer um pouco mais do agronegócio da região. o 
objetivo desse projeto pioneiro é preparar os jovens 
dos municípios baianos para assumirem papel de li-
derança no setor agropecuário do estado. 

com o objetivo de atualizar os instrutores na ope-
ração de máquinas agrícolas, o senar bahia realizou, na 
cidade de luís eduardo Magalhães, oeste do estado, 
um alinhamento técnico para o curso de tratorista. 

foram apresentados conceitos e técnicas adequa-
das e indispensáveis na utilização e manutenção cor-
reta das máquinas. a programação contou com aulas 
teóricas e práticas realizadas no centro de treinamen-
to da associação baiana dos produtores de algodão 
– abapa. 

foi realizado no município de itapetinga o ali-
nhamento técnico de equitação para adestramen-
to básico de equídeos. Na ocasião os instrutores 
do senar bahia foram capacitados por um técnico 
vindo de Minas gerais que apresentou as noções 
que serão passadas aos produtores no novo curso 
que será lançado ainda este ano aqui na bahia. o 
curso tem por objetivo preparar o produtor para 
ensinar o cavalo a executar os comandos básicos 
de direcionamento do animal

 serão trabalhados movimentos como flexiona-
mentos, recuos, deslocamentos laterais, andadei-
ras, comandos de rédeas e de pernas e outros te-
mas voltados para o trabalho realizado pelo cavalo 
na propriedade rural. o curso será gratuito e tem 
como pré-requisito que o produtor já tenha parti-
cipado do curso de doma racional.

INSTRUTORES DO SENAR RECEBEM ALINHAMENTO TéCNICO DO CURSO DE TRATORISTA EM LUIS EDUARDO MAGALHãES

CNA JOVEM MUNICIPAL

SENAR BAHIA LANçARÁ CURSO DE EqUITAçãO PARA ADESTRAMENTO BÁSICO DE EqUíDEOS
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uma das mais tradicionais exposições agropecuárias do estado, a expo-
bonfim chegou a sua 29ª edição e recebeu diversas ações do sistema faeb. 
palestras, dinâmicas práticas e oficinas foram oferecidas durante o evento, 
com a proposta de levar informações aos produtores e público que passaram 
pela feira sobre temas como Mercados para cortes especiais de caprinos e 
ovinos, plantio de palma, avaliação fenotípica funcional para a produção de 
leite, dentre outros.

o presidente do sistema faeb, João Martins da silva Junior, esteve pre-
sente no evento, acompanhado da diretoria da instituição, e destacou a impor-
tância da atuação direta nas feiras e exposições agropecuárias. “É o momento 
onde produtores rurais e demais entidades ligadas ao setor agropecuário de 
determinada região se encontram, e o sistema faeb vem atuando de for-
ma cada vez mais diversificada para levar conhecimentos e capacitações nos 
eventos realizados em todo o estado.”  

as dinâmicas sobre odontologia equina ofereci-
das pelo senar bahia durante a semana brasileira do 
cavalo campolina, que aconteceu no município de 
feira de santana, atraíram a atenção do público que 
esteve presente no evento. 

com o objetivo de orientar tratadores e criadores, 
os instrutores do senar deram dicas e apresentaram 
na prática técnicas para melhorar a saúde bucal dos 
equinos.  No mesmo evento ainda foram realizadas 
dinâmicas sobre ferrageamento e casqueamento de 
equinos, onde foram passadas noções referentes a 
correção dos cascos dos animais, que potencializam 
o seu andamento nas provas de marchas.

os agentes mirins do programa despertar, do senar 
bahia, participaram dos encontros de agentes, nos meses 
de Julho e agosto. No total, 1.200 crianças e adolescentes 
estiveram presentes nas reuniões em todo o estado. os 75 
encontros foram importantes para que os jovens conhe-
cessem ainda mais as ações da instituição e que, junto com 
os coordenadores de cada núcleo, traçassem os planos de 
ação de vão adotar em cada escola e em seus municípios, 
sempre em prol do meio ambiente. os agentes também 
participaram de diversas palestras e dinâmicas sobre a va-
lorização do campo e liderança rural. Na foto, alunos da 
escola Jorge amado, do município de piritiba.

SENAR BAHIA LEVA NOçõES DE ODONTOLOGIA EqUINA PARA A SEMANA BRASILEIRA DO CAVALO CAMPOLINA
 

PROGRAMA DESPERTAR REALIzA 75 ENCONTROS DE AGENTES NA BAHIA

AçõES DO SISTEMA FAEB MOVIMENTAM A 29ª ExPOBONFIM
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com a sua estréia em 2009, em ilhéus, o festival 
internacional do chocolate e cacau chegou à sua oita-
va edição ininterrupta, consolidando-se como um dos 
mais importantes eventos de agronegócio, turismo e 
gastronomia da bahia.

o sistema faeb esteve presente no evento com o 
seu stand, a casa do homem do campo, onde durante 
os quatro dias do evento, o público que passou pelo 
festival teve a oportunidade de conhecer um pouco 
mais das ações e programas oferecidos para os pro-
dutores rurais de todo o estado, pela instituição que 
capacita mais de 45 mil pessoas por ano.

importante aliada do produtor do semiárido, principal-
mente em períodos de seca, como o que a bahia vem en-
frentando, a palma forrageira ganhou destaque na exposi-
ção agropecuária de Mundo Novo, através das dinâmicas 
práticas realizadas pelo senar bahia. produtores rurais e es-
tudantes que passaram pela feira tiveram a oportunidade 
de ver na prática, as noções de plantio, colheita e adubação 
apresentadas pelos instrutores da instituição.

a casa do homem do campo também atraiu a atenção 
do público que foi ao parque de exposições do município 
onde foram realizadas palestras sobre temas como estrutu-
ração do rebanho e doma racional.

o assessor Jurídico da federação da agricultura 
e pecuária do estado da bahia - faeb, aurélio pires, 
credenciado pela cNa, esteve presente na 105ª con-
ferência da organização internacional do trabalho - 
oit, realizada em genebra, integrando o grupo de 
empregadores. 

 a conferência teve como tema a construção de 
um futuro com trabalho decente nas cadeias Mun-
diais de preservação de risco para a paz, durante o 
evento aurélio pires ainda concedeu entrevista sobre 
os princípios da proteção social no brasil e atuou na 
comissão especifi ca. Na foto, o assessor Jurídico da 
faeb aparece ao lado do Ministro do trabalho do 
brasil, ronaldo Nogueira e da embaixadora junto a 
oit, regina dunlop.  

DINÂMICAS DE PALMA DO SENAR BAHIA GANHAM DESTAqUE NA ExPOSIçãO AGROPECUÁRIA DE MUNDO NOVO 

FAEB PRESENTE NA OIT

SISTEMA FAEB PRESENTE NO 8º FESTIVAL INTERNACIONAL DO CHOCOLATE E CACAU

g i r o  N o  c a M p o
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técnicos de campo do pro-senar leite e instrutores 
do senar bahia participaram o curso de Manejo racio-
nal de bovinos de leite, em Vitória da conquista. o curso 
foi ministrado pela zootecnista lívia Magalhães, do gru-
po bea - bem-estar animal, de são paulo. ela é phd em 
comportamento animal. foram 3 dias de aulas teóricas 
e práticas que aconteceram na fazenda la paloma, do 
produtor rural fernando aguiar, que também é atendido 
pelo senar bahia. 

todos os participantes receberam certificado e, cla-
ro, saíram das aulas mais atualizados e prontos para apli-
car as novas técnicas nas ações realizadas pelo senar no 
campo. “foi muito importante participar desta atualiza-
ção porque o bem-estar garante qualidade de vida ao 
animal, o que tem um forte impacto na produtividade 
leiteira”, pontuou o agrônomo flávio benício, técnico de 
campo do senar bahia. 

 

a convite da associação comercial da bahia, o sistema faeb, represen-
tado pelos economistas armando avena, bárbara cordeiro e Nelsivan bispo, 
participou de uma reunião para discutir o agronegócio nos âmbitos nacional 
e estadual. durante o encontro, os economistas do sistema faeb apresenta-
ram o diagnóstico e perspectivas futuras através dos números do setor, tais 
como: produção agrícola e pecuária, participação no pib do estado, entre 
outros pontos. eles ressaltaram também a importância que o segmento vem 
desempenhando na economia baiana e brasileira, sendo um dos principais 
setores produtivos do estado e do país. 

ASSESSORIA ECONôMICA DO SISTEMA FAEB DISCUTE AGRONEGÓCIO 

ExTREMO SUL RECEBE A SEMANA DO HOMEM DO CAMPO

CURSO DE BEM-ESTAR ANIMAL

o produtor rural do extremo sul do estado foi contemplado com a 
realização da 1ª semana do homem do campo, nas instalações do ifbaia-
no, em teixeira de freitas. durante o evento, os produtores da região tive-
ram acesso a palestras sobre apicultura, café, pecuária de leite e pecuária 
de corte, cursos e oficinas.

o vice-presidente da faeb, humberto Miranda, esteve presente na 
abertura do evento e destacou a importância do homem do campo para 
a economia do país. “por trás do desenvolvimento de uma cidade e de 
uma nação, existe uma força humana no exercício de uma atividade pou-
co reconhecida, mas de grande importância no dia-a-dia de cada bra-
sileiro. Nem sempre lembrados, eles são responsáveis pela geração de 
emprego e renda, movimentam a economia e tornam a agricultura com-
petitiva. são os agricultores os responsáveis pelo importante processo 
de produção de alimentos. o preparo do solo para o plantio, o cuidado 
com a lavoura, a colheita dos frutos, o trato com o gado, entre outras 
atividades”, ressaltou.
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O
s 65 anos de fundação 
da faeMg foram come-
morados no mês passa-
do, em belo horizonte, 
com homenagens a 20 

pessoas e instituições, que pres-
taram relevantes trabalhos ao 
meio rural. a data, em que se 
celebra também o dia do pro-
dutor rural Mineiro, foi oportu-
nidade para o reconhecimento e 
valorização de personagens que 
representam o sucesso do setor. 
cerca de 600 pessoas compare-
ceram à solenidade de entrega 
da 9ª Medalha do Mérito rural 
sisteMa faeMg.  

o presidente do sisteMa 
faeMg, roberto simões, lem-
brou a importância econômica 

e social do agronegócio: “Mes-
mo em momento de crise, con-
tinuamos em trajetória positiva, 
confirmando a vocação nacio-
nal e, sobretudo, mineira, para 
a agropecuária. e hoje é o dia 
de valorizarmos estes homens 
e mulheres tão competentes, 
heróis quase anônimos, que fa-
zem tudo isso acontecer com 
trabalho árduo, com inovação e 
grande senso ético. o setor hoje 
contribui com cerca de 42% do 
pib do estado, e representa 14% 
do pib agropecuário do brasil. 
Mais do que isso, tem cumprido 
sua missão de prover alimentos 
com alta qualidade e em quanti-
dade suficientes para abastecer 
nossa população a preços aces-

síveis e com folga para a expor-
tação, que correspondem hoje a 
um terço de todas as remessas 
internacionais do brasil”. 

 roberto simões lembrou a 
história da faeMg, desde sua 
fundação à atual estrutura: “ao 
longo desses 65 anos, nosso ob-
jetivo central tem sido a capa-
citação do produtor, com foco 
em tecnologia, inovação, gestão, 
sustentabilidade, formação de 
emprego e renda. temos hoje 
uma estrutura forte, por meio de 
nossos 385 sindicatos rurais, do 

presidente da cnA e sistema FAeB recebe a Medalha do Mérito rural da FAeMg

MéRITO RURAL
M e d a l h a

FAeMg 65 anos
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senar Minas, e do iNaes, nosso 
instituto de pesquisa e assesso-
ria em projetos de desenvolvi-
mento”. 

representando o governo 
de Minas, o secretário de agri-
cultura João cruz destacou a 
importância da entidade na de-
fesa e representação do pro-
dutor rural mineiro, lembrando 

diversas ações e projetos desen-
volvidos pela faeMg: “temos 
mantido uma agenda comum, 
somando esforços e procurando 
soluções às demandas trazidas 
pela faeMg e os sindicatos, por 
quem somos muito cobrados.  
Nem sempre conseguimos aten-
der a todas elas com a velocida-
de desejada, mas temos alcan-

çado grandes avanços juntos. 
É uma grande honra comemo-
rarmos a solidez que alcançou 
com seus 65 anos.  e uma ale-
gria especial que esta data seja 
tão bem marcada pelo dia do 
produtor rural Mineiro, em que 
celebramos os vitoriosos nesse 
ambiente tantas vezes hostil”.

grande Medalha 

a crise política e econômi-
ca brasileira foi tema central no 
discurso do presidente da cNa 
– confederação da agricultura 
e pecuária do brasil, João Mar-
tins da silva Junior. Vencedor da 
grande Medalha, maior honraria 
da noite, ele lembrou a proximi-
dade das eleições municipais e a 
importância do momento como 
oportunidade de começar uma 
depuração política pelas bases, 
com candidatos sérios e com-

prometidos com o país: “esta-
mos atravessando o momento 
mais difícil de nossa história, fru-
to de uma gestão incompetente 
que resultou em grande retro-
cesso econômico e social. Nosso 
setor ainda segue firme, por ter 
se adequado com tecnologias 
modernas e eficientes. Mas pre-
cisamos iniciar uma pressão ci-
dadã, para recuperarmos o país 
e para que as próximas gerações 
encontrem condições mais favo-

ráveis para trabalharem e produ-
zirem”. 

formado em administração 
de empresas, João Martins tem 
uma trajetória profissional ligada 
à atividade pecuária há mais de 
50 anos. foi fundador e 1º tesou-
reiro da central de cooperativas 
de leite da bahia (cclb) e pre-
sidente interino da associação 
baiana de criadores (abac). Na 
década de 1980, foi diretor e 1º 
vice-presidente da federação
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da agricultura e pecuária da bahia 
(faeb). depois de um afastamento 
por cinco anos, retornou em 2000 
para assumir a presidência da faeb, 
cargo que ocupa até hoje. desde 2012, 
vinha exercendo a 1ª vice-presidência 
da confederação da agricultura e pe-
cuária do brasil (cNa), cargo que an-
tecedeu à atual posição de presidente. 

a grande Medalha já prestou ho-
menagem ao trabalho de antonio 
ernesto de salvo, ex-presidente da 
cNa (2007), senadora Kátia abreu, 
presidente da cNa (2008), reinhold 
stephanes, ministro da agricultura 
(2009), alysson paulinelli, ex-ministro 
da agricultura (2010), deputado fede-
ral aldo rebelo (2011), gilman Viana 
rodrigues, ex-presidente da faeMg e 
ex-secretário de estado de agricultu-
ra (2012), robério silva, diretor-execu-
tivo da organização internacional do 
café – oic (2013) e eliseu alves, pes-
quisador da embrapa (2015). 

além da grande Medalha, a Meda-
lha do Mérito premia as categorias de 
produtor rural, sindicato rural, técni-
co-científica, comunicação e política. 
são 19 agraciados a cada ano. assim, 
a federação pretende dignificar todo 
o meio de produtores rurais e de re-
presentação classista, mostrando que 
o campo também tem os seus heróis.
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D
ando sequência às reuniões 
itinerantes que foram reto-
madas em Jequié, no mês de 
maio, a diretoria da federa-
ção da agricultura e pecuária 

do estado da bahia realizou reunião 
mensal em senhor do bonfim. Na 
pauta foram debatidos temas relacio-
nados ao semiárido baiano e o centro 
de capacitação regional do seNar 
bahia, em senhor do bonfim, que 
será o terceiro polo da rede e-tec. o 
presidente da faeb, João Martins da 
silva Junior, fez questão também de 
destacar a importância do canal do 
produtor, veiculado no canal rural 
X, pela parabólica digital, lançado no 
mês de junho.

também estiveram presentes na re-
união da faeb,  o vice-presidente, 
humberto Miranda; o vice-presiden-
te administrativo e financeiro, edson 
diogo; o vice-presidente de desen-
volvimento agropecuário, guilherme 
Moura; os diretores efetivos, ivo al-
berto santiago (senhor do bonfim); 
adriano tannus (Mundo Novo); José 
rogério thomes (arataca); edson 
Matos (camamu); ivo silva santos (Je-
quié); Venâncio leal ( coaraci); paulo 
ruwer (ibicoara); João gomes (sea-
bra) e os representantes dos sindica-
tos rurais da região, claudio rezedá 
(conceição do coité); adriano silva 
souza (riachão do Jacuípe); carlos 
Mello filho (tucano); José francisco 

duarte (Juazeiro); José orlando lima 
(Miguel calmon);edivaldo dias sou-
za (piritiba); Julio cesar pires (bai-
xa grande); Josenaldo luiz da silva 
(serrinha); silvio Miguel (casa Nova), 
desdedith portugal (remanso), José 
raimundo pereira (cipó); João bar-
reto Neto (campo formoso); cari-
ne Magalhães (superintendente do 
senar bahia; carlos bahia (assessor 
Jurídico da faeb); raul Magno (ge-
rente de programas do senar bahia); 
Miriam carvalho (gerente financeiro 
do senar bahia) e rui dias (gerente 
técnico do senar bahia).

DIRETORIA DA FAEB SE REÚNE EM SENHOR 
DO BONFIM 

f a e b  i t i N e r a N t e
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C
om o objetivo de levar saúde, 
educação e cidadania para os 
homens e as mulheres do cam-
po, através de seus programas 
sociais, o senar bahia está rea-

lizando um grande mutirão de atendi-
mento em diversos municípios baianos. 
No total, 10 cidades estão recebendo 
as ações dos programas saúde do ho-
mem e saúde da Mulher entre os me-
ses de julho e agosto. todos podem 
realizar, gratuitamente, exames como 
psa, glicemia, papanicolau, exame de 
mama, além vacinação, consultas e pa-
lestras. as ações acontecem em parce-
ria com os sindicatos dos produtores 
rurais, prefeituras e a sociedade brasi-
leira de urologia. 

SAÚDE - EDUCAçãO - CIDADANIA
a Ç Ã o  s o c i a l

Mutirão itinerante realizado pelo senar Bahia está levando diversos tipos de 
serviços para dez municípios do interior do estado
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Itanhém
Dia: 20 de Julho
Posto de Saúde Enzo Moreira Bonfim

Rua 21 de Julho, s/n. Bairro: Leopoldina Botelho

Lajedão
Dia: 21 de Julho
Praça Plinio Dantas, 729 – Centro (Sede do Sin-

dicato dos Produtores Rurais)

Uruçuca
Dia: 23 de Julho
Praça Miguel Baracho, 160 – Centro

Valente
Dia: 28 de Julho
Posto de Saúde do povoado de Tanquinho 

Conceição do Coité: 29 de Julho

Escola João Batista Morais Filho , Distrito de 

Juazeirinho

Itapetinga
Dia: 02 de agosto
Parque de Exposições Agropecuárias

Nova Canaã
Dia: 03 de agosto
Centro de Saúde Gezi

Ipirá: 18 de agosto
Centro Médico de Ipirá, Rua Henrique Praguer, 

s/n (Entrada da cidade)

Itaberaba 
Dia: 19 de agosto
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, Unidade de 

Saúde da Família Elita Pereira dos Anjos, s/n – 

Centro 

Riachão do Jacuípe
Dia: 20 de agosto
Fundação de Saúde e Assistência Social de Ria-

chão de Jacuípe – FUSAS, Rua dr. Álvaro Cova, 

s/n – Bairro: Tancredo Neves

Fonte: Ascom Sistema FAEB

VEJA ABAIxO A LISTA COMPLETA DOS MUNICíPIOS E AS DATAS DE REALIzAçãO:
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