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Palavra do Presidente

RELATÓRIO. 2008. |

Consciente da importância da qualificação do homem
no campo e da modernização das atividades rurais, e da
sua responsabilidade enquanto entidade que representa
e apóia o setor, o Sistema FAEB/SENAR vem promovendo
a organização do produtor e a defesa de seus interesses.
Para isso realizou em 2008 diversas ações no campo do
planejamento, da capacitação nos processos produtivos
e na gestão do negócio, a fim de promover a qualidade de vida, aumento de produtividade e da rentabilidade no campo.
Foram desenhados e implementados projetos e programas voltados para o desenvolvimento das pecuárias de corte e de leite, da caprinocultura de leite, da produção
de palma, da cacauicultura, dos grãos, além de programas de orientação e esclarecimentos para assuntos ambientais, indígenas e de acesso ao crédito rural, temas de
grande interesse para a classe rural.
Com a realização de diagnósticos, constatou-se, entre outros pontos, um crescimento
dos rebanhos, da produção de lavouras, além de uma evolução positiva da maioria
dos preços agrícolas, o que tornou possível uma receita da agropecuária baiana 26%
maior do que em 2007.
No último trimestre de 2008 verificou-se que os efeitos da crise econômica mundial
dava sinais de afetar o agronegócio brasileiro com quedas acentuadas nos valores
das commodities. Por isso, é necessário uma organização e um planejamento mais
rigorosos do produtor e principalmente muita dedicação e trabalho.
As crises não só trazem preocupações, mas também geram grandes oportunidades
de negócio que precisam ser aproveitadas. Tenho certeza que com muita criatividade,
peculiaridade do brasileiro, iremos vencer os obstáculos que surgirão dando uma
demonstração mais uma vez da nossa pujança ao mundo.

João Martins da Silva Júnior
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A agropecuária baiana apresentou um bom resultado em 2008. Houve crescimento
da pecuária, crescimento da produção de lavouras e uma evolução positiva da maioria
dos preços agrícolas. Como conseqüência, a receita corrente da agricultura foi 26%
maior do que em 2007. O faturamento anual, descontada a inflação1, cresceu 21,9%,
segundo estimativas da SEAGRI.
A produção vegetal representa 76% do total produzido. Seu crescimento foi de
22,6% em relação à 2007. A avicultura cresceu 20% no ano e já representa 4,5% da
produção agropecuária, sendo o segmento da produção animal mais importante
após a bovinocultura. A produção animal cresceu 19,8%, no mesmo período, crescimento bastante significativo, que pode revelar as importantes contribuições para
o setor de novos programas de incentivo à produção. O MODERPEC, que incentiva
a pecuária de corte, e o GERALEITE, que busca a melhoria da produção de leite, são
exemplos desses novos programas, executados em parceria entre o Sistema FAEB/
SENAR, SEBRAE e Governo do Estado.
GRÁFICO 1 – Agricultura baiana em 2008, participação das atividades

Fonte: SEAGRI.

GRÁFICO 2 – Agricultura baiana em 2008, segundo atividades

Fonte: SEAGRI.

1
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A SEAGRI utilizou o IPCA como deflator.
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Em relação à receita, as lavouras foram responsáveis por 68% do valor produzido, enquanto
a bovinocultura respondeu por 15%, somando-se à produção de carne e leite.
Na produção das lavouras, o destaque foi a produção de soja, representando 19% do
faturamento. A banana representou 11,8%, o algodão, 11,2%, o feijão, o milho e a mandioca, 9% cada, o café, 6,6% e o cacau, 6,4%. Os demais produtos pesquisados pelo IBGE no
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) situaram a sua participação abaixo
dos 5% cada um, conforme se pode observar no gráfico abaixo. Os dados utilizados foram
levantados pelo IBGE (produção) e pela SEAGRI (preços).
GRÁFICO 3 – Composição da receita das lavouras – Bahia, 2008

Fonte: SEAGRI.

De 2007 para 2008, a produção de mamona em bagas cresceu 30%, a colheita de soja
ampliou-se em 20%, a safra da laranja foi 19% maior, a produção de milho expandiu-se em
15% e a produção de café cresceu 13%. O resultado foi uma produção agrícola com volume
significativamente maior do que no ano de 2007, especialmente em relação aos principais
produtos, como algodão, café, laranja, mamona, e grãos de um modo geral.
Devido ao crescimento da produção de grãos, de 14%, o oeste baiano representou uma
importância significativa no desempenho do setor rural no ano de 2008.
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Tabela 1 – Produção das Lavouras – Bahia, 2007–2008
Produto

Produção (toneladas)

Variação

Safra 2007

Safra 2008

%

Algodão herbáceo

1.125.240

1.189.460

5,7

Banana

1.386.016

1.425.709

2,9

136.718

139.331

1,9
12,6

Cacau
Café (em grão)
Cana-de-açúcar
Laranja
Mamona

151.607

170.680

6.179.203

6.180.785

0,0

948.146

1.125.609

18,7

75.660

97.954

29,5

Mandioca

4.665.855

4.519.966

-3,1

Soja

2.298.000

2.747.634

19,6

Uva

119.610

101.787

-14,9

Total feijão

319.402

298.556

-6,5

Total milho

1.635.849

1.882.648

15,1

Grãos

5.575.411

6.367.591

14,2

Fonte: IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola

Utilizando-se os dados do LSPA2 e os preços médios observados em 2007, é possível
constatar que a produção das lavouras acusa um crescimento médio (quantum físico) da
ordem de 7,2%.
A área cultivada cresceu menos de 1%, situando-se nos 4,7 milhões de hectares. A área
colhida de 4,4 milhões de hectares representa, atualmente, 94% de toda a área plantada.
Entretanto, cabe destacar algumas culturas, nas quais os avanços na área ocupada foram
importantes. É o caso das culturas do arroz, da laranja, do sorgo e do tomate, cujas áreas
plantadas cresceram significativamente.
TABELA 2 – Produtos com maior aumento na área plantada – 2007-2008
Produto
Abacaxi

Área plantada (Hectare)

Variação

Safra 2007

Safra 2008

6.430

9.328

%
45,1

Arroz

17.266

25.642

48,5

Sorgo

46.470

65.540

41,0

Laranja

54.213

64.513

19,0

Tomate

5.312

6.117

15,2

Fonte: IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola

Por outro lado, alguns produtos registraram recuos na área plantada, produtos que, à
exceção do feijão, possuem pouca expressão econômica.

2

Sistema FAEB-SENAR.

Levantamento realizado pelo IBGE, que cobre 28 ítens da produção vegetal, em todo o país.
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TABELA 3 – Produtos com maior queda na área plantada – 2007-2008
Produto

Área plantada (Hectare)

Variação

Safra 2007

Safra 2008

776

610

-21,4

Castanha-de-caju

27.793

24.613

-11,4

Fumo

11.413

8.850

-22,5

Feijão

634.136

578.454

-8,8

Alho

%

Fonte: IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola

O ano de 2008 foi um ano de melhorias substantivas no rendimento agrícola de algumas
culturas relevantes. O aumento mais expressivo foi observado na cultura da mamona,
cujo rendimento aumentou 33%, a do milho aumentou 20% (o da primeira safra registrou
aumento de 28,4%), enquanto a soja aumentou em 12,4% o rendimento agrícola e a cultura
do café aumentou em 9,3%.
TABELA 4 – Rendimento por hectare – Bahia, Dez 2008
Produto
Algodão herbáceo
Banana
Cacau

Rendimento Médio (kg/hectare)

Variação

Safra 2007

Safra 2008

3.727

3.770

%
1,2

15.492

15.442

-0,3
4,5

244

255

Café (em grão)

1.011

1.105

9,3

Cana-de-açúcar

58.101

56.977

-1,9

Laranja

17.489

17.462

-0,2

624

831

33,2

Mamona
Mandioca

13.222

13.126

-0,7

Soja

2.700

3.036

12,4

Uva

29.202

23.107

-20,9

Total feijão

1.181

1.183

0,2

Total milho

4.316

5.174

19,9

Fonte: IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola

Esses incrementos na produção por hectare contribuíram para um aumento de 5,7% na
quantidade produzida de algodão, de 12,6%, na produção de café, de 19,6%, na produção
de soja, de 29,5%, na produção de mamona, e de 15%, na produção de milho.
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TABELA 5 – Bahia: Produção das Lavouras
Produto

Produção (toneladas)
Safra 2007

Safra 2008

Variação %

Algodão herbáceo

1.125.240

1.189.460

5,7

Banana

1.386.016

1.425.709

2,9

136.718

139.331

1,9
12,6

Cacau
Café (em grão)
Cana-de-açúcar
Laranja
Mamona

151.607

170.680

6.179.203

6.180.785

0,0

948.146

1.125.609

18,7

75.660

97.954

29,5

Mandioca

4.665.855

4.519.966

-3,1

Soja

2.298.000

2.747.634

19,6

Uva

119.610

101.787

-14,9

Total feijão

319.402

298.556

-6,5

Total milho

1.635.849

1.882.648

15,1

Grãos

5.575.411

6.367.591

14,2

Fonte: IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola.
Dados: dezembro de 2008.

Utilizando-se os dados do LSPA3, é possível observar que a produção vegetal acusa um
crescimento físico real estimado em 7,2% em relação aos resultados de 2007.
Os preços dos principais produtos agrícolas ajudaram no bom desempenho do setor.
A arroba do boi
gordo registrou
um aumento de
30,7% em Feira de
Santana, 35,3%, em
Itapetinga, e 29,1%,
em Santo Antonio
de Jesus, embora
em Araçatuba (SP),
a elevação do preço
da arroba tenha
chegado a 53,4%.

GRÁFICO 4 – Preço do boi em Feira de Santana

Fonte: SEAGRI.

3
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Levantamento realizado pelo IBGE, que cobre 28 ítens da produção vegetal.
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GRÁFICO 5 – Comportamento mensal do preço médio da soja

O preço da soja em
Barreiras elevou-se,
por exemplo, em
28,5%, passando de
R$ 35 para R$ 40, o
preço da saca de 60
kg, em média. Todavia,
as elevações foram
mais significativas no
principal período da
comercialização da
safra (fevereiro a maio).

Fonte: SEAGRI.

GRÁFICO 6 – Preço médio do arroz em Barreiras

No caso do arroz, o
preço médio anual
subiu 24,4%, e esteve
acima durante todo
o ciclo produtivo,
como mostra o
gráfico ao lado.

Fonte: SEAGRI.

GRÁFICO 7 – Preço médio do algodão

Os produtores de
algodão receberam
preços um pouco
melhores pelo
seu produto,
comparando-se com
os preços de 2007.
Em média, os preços
foram 3,1% mais
elevados, segundo a
pesquisa da SEAGRI.

Fonte: SEAGRI.
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O feijão registrou uma
elevação de 58,8%,
no preço médio
anual praticado em
Barreiras, com grande
oscilação da saca de
60 kg na safra (R$60) e
entressafra (R$270).

GRÁFICO 8 – Preço do feijão em Barreiras

Fonte: SEAGRI.

Comportamento
semelhante pode
ser observado com
a safra de Ribeira do
Pombal, no Território
do Semi-árido
Nordeste II.

GRÁFICO 9 – Preço do Feijão em Ribeira do Pombal

Fonte: SEAGRI.

Mesmo alguns produtos destinados à exportação registraram aumento de preço, como
o café, a uva, quando se esperava uma queda generalizada de preços, devido à crise
financeira internacional.
Mas os prejuízos dos
produtores de manga
(não beneficiada)
foram substanciais em
Juazeiro, pois os preços
recuaram 29,6%.
O mesmo produto
(manga Tommy
Atkins), já embalado
para exportação,
apresentou melhores
preços em Livramento
de Nossa Senhora,
embora com a mesma
tendência de queda.

GRÁFICO 10 – Manga Tommy em Juazeiro

Fonte: SEAGRI.
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GRÁFICO 11 – Cacau em Ilhéus

O preço da arroba
de cacau era de
R$ 54 no início de
2007, chegando a
ultrapassar R$90 no
final de 2008, no
mercado de Ilhéus.
O preço médio anual
elevou-se em 26,1%.

Fonte: SEAGRI.

GRÁFICO 12 – Mamona em Irecê

Em Irecê, houve
um crescimento
substantivo do preço
da mamona, que
fechou o ano de
2008 a R$ 62 a saca,
registrando aumento
de 32% entre os preços
médios de 2007 e
2008. Entre setembro
de 2007 e julho de
2008, os preços da saca
de 60 kg estiveram
acima de R$70.

Fonte: SEAGRI.

GRÁFICO 13 – Preço do Café

Os preços do café
estiveram apenas 1,3%
maior em média, em
relação ao ano de 2007,
mas apresentaram
um comportamento
declinante ao longo
do ano, especialmente
após o início da safra.

Fonte: SEAGRI.
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Os ganhos de preço
registrados na produção
de leite em 2007
foram parcialmente
perdidos em 2008,
especialmente em Feira
de Santana, devido aos
recuos do mercado,
ficando a média anual
com incremento de
0,6%. Em Itapetinga, os
preços recebidos pelos
produtores foram, em
média, 11% superiores
aos de 2007.

GRÁFICO 14 – Preço do Leite em Feira de Santana

Fonte: SEAGRI.

Em 2008, o PIB estadual cresceu 4,8% em relação a 2007, segundo a SEPLAN (SEI). O PIB do
setor agropecuário foi 5,5% maior do que o ano anterior, mas o segmento das lavouras
elevou-se 7% acima do crescimento da produção do setor rural.
Os dados da SEI indicam que o impacto da crise financeira mundial não foi suficiente para
derrubar o PIB baiano, nem o PIB agrícola em 2008, embora seus impactos sejam perceptíveis e relevantes para alguns ramos do segmento exportador, tanto de produtos básicos,
como de produtos agrícolas.
De fato, no caso da Bahia, o impacto da crise foi muito menor do que o sugerido por alguns
analistas mais pessimistas, fato demonstrado, tanto pelos dados de crescimento da receita
agrícola, como pelo Produto Interno Bruto.
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|

19

| RELATÓRIO. 2008.

20

|

Sistema FAEB-SENAR.

AÇÕES DO SISTEMA FAEB/SENAR

RELATÓRIO. 2008. |

fortalecimento da Pecuária de Corte
A análise crítica dos gargalos da cadeia produtiva da carne bovina no Estado da Bahia
aponta para a necessidade de integração das ações entre os diversos órgãos e instituições que atuam no segmento. O objetivo é fomentar e modernizar o setor, para
fornecer ao mercado animais para abate que atendam, em quantidade e qualidade,
às exigências dos consumidores, especialmente no mercado internacional.
Para alcançar este objetivo, o Sistema FAEB/SENAR formatou juntamente com alguns
parceiros o Programa de Modernização da Pecuária de Corte na Bahia - MODERPEC.
O MODERPEC demonstra que, usando tecnologias e gestão administrativa, as propriedades orientadas por técnicos do programa apresentam significativo incremento
de produtividade.

Silagem: reserva
estratégica de
alimentos

O MODERPEC tornou-se uma referência de programa no Estado, organizando e
aumentando a produtividade das propriedades e das regiões onde o programa está
sendo executado.
O referido programa possui como área de abrangência os territórios de Itapetinga,
Vitória da Conquista, Extremo Sul e Médio Rio de Contas. Atualmente, está atendendo
aos municípios de Boa Nova, Caatiba, Ribeirão do Largo, Firmino Alves, Gongogi, Iguaí,
Itagibá, Itagimirim, Itajú do Colônia, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Itororó, Macarani,
Maiquinique, Planalto, Potiraguá e Vitória da Conquista.
A aplicação da estratégia de ação do programa, em que pese o pouco tempo de
implantação das ações já apresenta resultados bastante significativos, entre os quais
podem ser destacados os seguintes:

Sistema FAEB-SENAR.
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Melhoria do índice de prenhês dos rebanhos assistidos
Como conseqüência da regularidade na assistência técnica às propriedades, houve uma
evolução do índice de prenhes, que era de 52,57% em outubro de 2006, para 70,28% em
outubro de 2008. Isso significa uma variação dos nascimentos da ordem de 33,76% (vide
gráfico 15).
GRÁFICO 15 – Índices de Prenhês no período out/2006 a out/2008 (%)

Fonte: SEAGRI.

Visitas técnicas realizadas
A obtenção de melhores índices de produtividade e melhoria nas técnicas gerenciais das
propriedades alcançadas pelo MODERPC foram possíveis graças às 365 visitas técnicas,
realizadas até outubro de 2008. Para todo o ano, estavam programadas 360 visitas técnicas.
(vide gráfico 16)
Para o ano de 2009, as visitas técnicas serão enriquecidas com os conceitos da Assistência
Gerencial e Tecnológica – AGETEC, nova abordagem metodológica da assistência técnica
em aplicação em outras ações do SENAR, resultando na implantação do AGETEC-CORTE,
que deverá alavancar os resultados advindos das visitas técnicas às propriedades.
GRÁFICO 16 – Visitas técnicas realizadas

Fonte: SEAGRI.
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Ações Complementares
Considerando que todas as ações empreendidas pelo Sistema FAEB/SENAR têm como
principio norteador a “visão sistêmica”, buscando atuar na cadeia produtiva como um todo,
no sentido do seu fortalecimento, outras ações complementares foram implementadas
para atender a este principio.
PLANO ESTADUAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CADEIA
PRODUTIVA DA CARNE BOVINA NO ESTADO DA BAHIA
O crescimento da pecuária no Estado, a necessidade de transformá-lo em fornecedor do
mercado doméstico de carne processada e as possibilidades abertas ao credenciamento
para o mercado exportador tornaram urgente, e oportuna, a realização de estudos amplos,
com o levantamento de informações que possibilitem uma análise sistêmica da cadeia da
carne bovina na Bahia.
Neste contexto, o Sistema FAEB/SENAR coordenou um grupo de trabalho com representantes da SEAGRI, ADAB, BB, BNB, MAPA, SEBRAE, SECTI, SEI, SICM e ABAC, com a finalidade de
diagnosticar a atual situação da pecuária baiana, vislumbrando a sua inserção no mercado
nacional e internacional.
Em 2008, esforços foram direcionados para a elaboração de um Plano Estadual de Ações
Estratégicas. O plano tem como objetivo a formulação de políticas públicas voltadas às
principais tendências do segmento na Bahia, para a tomada de decisões e o delineamento
das possibilidades de atuação, embasando e fortalecendo os instrumentos de políticas que
afetam o sistema agroindustrial da carne bovina no estado da Bahia.
Para diagnosticar de forma clara os pontos de conflito que impediram a integração e o
desenvolvimento da cadeia produtiva da carne baiana, foram utilizadas duas técnicas de
pesquisa (Delphi e Análise Rápida), combinadas de forma interativa e sinérgica.
Foram elencadas algumas recomendações, que deverão nortear a conclusão do Plano
de Ações Estratégicas para Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Carne Bovina no
Estado da Bahia:
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1.

Criar a Câmara Setorial de Carne Bovina Baiana;

2.

Estabelecer metas de classificação de riscos ambiciosos, quanto à eliminação de problemas sanitários, combate ao
comércio clandestino e supressão do uso de resíduos animais no preparo de suplementos de consumo animal em todo
o Estado, em parceria com o Ministério Público;

3.

Implantar o zoneamento agroambiental do Estado da Bahia;

4.

Implantar gradualmente o sistema APPCC em toda a cadeia agroindustrial da carne bovina;

5.

Realizar campanha publicitária institucional e programar “dias de campo”, com o objetivo de elevar o nível de conscientização dos produtores para a importância da vacinação contra a febre aftosa e brucelose;

6.

Reformular a extensão rural oficial, sob o critério de pregresso técnico para o pequeno produtor e mudar o perfil
assistencialista, criando alianças estratégicas com programas como o MODERPEC, para ampliar os serviços de assistência técnica ao produtor e melhorar os processos de difusão de tecnologia, incluindo meios eletrônicos para todos
os participantes da cadeia;
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7.

Rever estruturas e práticas de inspeção e fiscalização sanitária, visando padronizá-las em âmbito estadual e torná-las
compatíveis com as exigências dos mercados internacionais;

8.

Investir na estrutura de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da carne no Estado, aproveitando o conhecimento e as boas
condições materiais e humanas já acumuladas em diversos centros de pesquisa no país;

9.

Promover investimentos conjuntos, por parte dos diferentes agentes, para a promoção e articulação de iniciativas que
elevem o nível de informação dos empresários da cadeia à respeito das virtudes de comportamentos mais cooperativos
e menos predatórios e individualistas. A promoção de formas mais associativas e/ou cooperativas de organização deve
ser alvo de atenção de todos os agentes;

10. Realizar campanha publicitária de caráter institucional, com o objetivo de informar aos consumidores sobre as reais
características da carne bovina baiana, mostrando a natureza da atividade pecuária e modificando a visão negativa
que se tem sobre ela;
11. Implantar um sistema centralizado e confiável para definição e coleta de informação sobre diversos aspectos da
cadeia;
12. Estimular o uso do sistema de classificação de carcaças nos frigoríficos e abatedouros, visando remunerar de forma
diferenciada a qualidade e especificidade;
13. Implantar projetos de inseminação artificial para o pequeno e médio produtor e promover cursos voltados para o
treinamento da mão-de-obra gerencial e operacional das propriedades pecuárias;
14. Fomentar a abertura de novas plantas frigoríficas de porte médio, capazes de realizar abates mistos em regiões que
possam atender projetos, que estão hoje voltados totalmente para a cria, por falta de unidades de abate;
15. Oferecer incentivos fiscais para plantas com fiscalização federal, já inseridas no Estado, e para projetos de exportação
que possam atender países menos exigentes, do ponto de vista do valor agregado;
16. Promover o treinamento da mão-de-obra da indústria frigorífica e abatedouros;
17.

Promover a discussão do problema ambiental junto às Secretarias de Meio Ambiente, Planejamento, Agricultura, Indústria
& Comércio e Ciência & Tecnologia e a Casa Civil do Estado da Bahia;

18. Revisar e implantar o Programa de Regionalização do Abate, concebido pela ADAB/SEAGRI;
19. Implantar as Boas Práticas Agropecuárias – BPA e Qualidade Total – QT, para grupos de produtores devidamente
organizados;
20. Implantar o Programa Campo Futuro da CNA/Sistema FAEB/SENAR, CEPEA e BM&F;
21. Promover ações, buscando o melhoramento genético do rebanho baiano, através de programas como o PROGÉNETICA
e o de Inseminação Artificial, para pequenos e médios produtores;
22. Apoiar o pleito do Estado da Bahia, através da ADAB, para adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de
Origem Animal – SISBE;
23. Reestruturar e reescrever o FUNDAP, transformando-o em um instrumento, não só de defesa agropecuária, como,
também, em um fundo de apoio à reparação do passivo ambiental nos Agropólos de Pecuária de Corte, de estratégias
de marketing, pesquisa e de desenvolvimento de novos produtos;
24. Fomentar o acesso do produtor às linhas de crédito rural existentes no país, através de parcerias entre as entidades
financiadoras e representações dos produtores.
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Presidente João Martins entrega proposta do setor ao governador Jacques Wagner

Fortalecimento da cadeia produtiva do Leite no
estado da bahia
A Bahia detém o terceiro maior rebanho de vacas leiteiras do Brasil, perdendo apenas para
os Estados de Minas Gerais (1º) e Goiás (2º). Contudo, o baixo nível técnico desta exploração
faz com que o Estado produza apenas 3,56% do leite brasileiro, ficando em sétimo lugar,
atrás de Minas Gerais (1º), Goiás (2º), Paraná (3º), Rio Grande do Sul (4º), São Paulo (5º) e
Santa Catarina (6º).
A produção de leite no Estado é, atualmente, de 900 milhões de litros anuais. Mas a sua
evolução, embora supere o ritmo de crescimento da população baiana, tem sido menor
do que a evolução da produção média por habitante nordestino e brasileiro.
A Cadeia Produtiva do Leite constitui-se num sistema agroindustrial de fundamental importância social e econômica para a Bahia. Presente em todas as regiões do Estado, é a
principal empregadora do setor pecuário, gerando excedentes comercializáveis e garantindo
renda para boa parte da população rural.

Sistema FAEB-SENAR.
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A atuação dos atores que compõem a cadeia produtiva do leite no Estado da Bahia processase de maneira desarticulada, sem sincronia ou integração, pontual e isolada. Dessa forma,
facilita-se a pulverização de ações, recursos financeiros, técnicos e humanos, provocando
resultados inexpressivos, que não se traduzem na elevação da produção e produtividade,
no pagamento de preços mais atraentes ao produtor, na melhoria da qualidade do produto
e na geração de emprego, renda e bem estar para a população rural.
Para reverter esse quadro, o Sistema FAEB/SENAR provocou os atores institucionais, especialmente, para a busca da necessária e prioritária integração institucional. Desse modo,
espera-se promover intervenções dentro de uma visão sistêmica do setor, estimulando o
desenvolvimento de iniciativas coordenadas, integradas e sustentadas. Assim, pretende-se
evitar a pulverização dos recursos e o retrabalho, ampliando-se, a eficiência e a eficácia das
ações e fomentando a competitividade da Cadeia Agroindustrial do Leite.
Diante da necessidade de sair da posição contemplativa para ações concretas, em prol
da solução das dificuldades diagnosticadas e compartilhadas, a FAEB, o SENAR/AR-BA e o
SEBRAE decidiram agir na direção da solução das fragilidades da cadeia e do consequente
fortalecimento deste importante setor econômico.
Através do Programa GERALEITE - Plano de Ações Integradas Para Reestruturação da Cadeia
Produtiva do Leite no Estado da Bahia, o Sistema FAEB/SENAR e SEBRAE está:
•

Promovendo a expansão do rebanho bovino leiteiro;

•

Reduzindo a sazonalidade produtiva na cadeia, através de intervenções efetivas e eficazes com a implantação urgente
e prioritária de reservas estratégicas de forragem;

•

Promovendo a elevação da produtividade do rebanho pela implantação da Inseminação Artificial e/ou aquisição de
reprodutores e matrizes leiteiras geneticamente superiores;

•

Implantando Programas de Manejo Sanitário e Reprodutivo;

•

Promovendo capacitação técnica e gerencial dos envolvidos.

Evento realizado em Itarantim
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Caminhos do Leite na Bahia
Coordenado pelo Sistema FAEB/SENAR e pelo SEBRAE, com
a participação da SEAGRI, SEPLAN, SETRE, SEDES, CASA CIVIL,
SICM, SECTI, EBDA, ADAB, EBAL, CONAB, BANCO DO NORDESTE, BANCO DO BRASIL, DESENBAHIA, ABAC e SINDILEITE, o projeto de Modernização da
Pecuária Leiteira foi apresentado durante o evento Caminhos do Leite na Bahia – Desafios
e Oportunidades, no qual foi discutida a cadeia produtiva do leite.
O objetivo do encontro foi apresentar a proposta de trabalho construída de forma integrada
e participativa pelos diversos parceiros que atuam nessa cadeia. Além disso, foram propostas
políticas públicas que contribuam para traçar um caminho único e compartilhado, rumo à
auto-suficiência do Estado na produção de leite. Durante o encontro, foi apresentado um
diagnóstico atual da cadeia leiteira.
Em relação às unidades produtivas do Estado da Bahia, foram observadas uma baixa utilização de tecnologia de produção, baixos níveis de profissionalização do produtor, uso
inadequado de recursos naturais e rebanhos, na sua maioria não especializados, além de
instalações e equipamentos inadequados.
Dessa forma, o setor produtivo, por si só, não tem conseguido vencer os obstáculos que
se ergueram no caminho do crescimento da produção.
Durante o encerramento, o presidente do Sistema FAEB/SENAR entregou ao Governador
do Estado o Programa do Leite, que apresenta, dentre outras propostas, a criação de um
Fórum que funcionará como um canal específico e permanente de articulação entre os
segmentos que integram a cadeia produtiva do leite e instituições governamentais federais,
estaduais e municipais. O propósito é aperfeiçoar políticas públicas destinadas a estruturar
e fortalecer a cadeia produtiva no Estado, ou a ativação da Câmara Setorial do Leite.
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Fomento à produção e ao beneficiamento do
Leite de cabra
A caprinocultura leiteira representa uma opção potencial para o desenvolvimento social e
econômico das pequenas comunidades rurais, em razão das vantagens peculiares a esse tipo
de criação. Essa atividade é caracterizada por animais de pequeno porte, que consomem
menos alimento, ocupando um espaço menor e produzindo, proporcionalmente ao seu
peso, mais leite com um menor custo em comparação ao gado bovino.
Além disso, o leite de cabra é mundialmente reconhecido pelo excelente valor nutritivo,
considerado na medicina como o mais assimilável, com excepcional balanceamento dos
nutrientes, maior concentração de minerais (cálcio e fósforo), altamente recomendável para
crianças com carência nutricionais ou em fase de crescimento, idosos e enfermos.
O Programa de Produção e Beneficiamento de Leite de Cabra em Sistema de Condomínio, durante o ano de 2008, sensibilizou cerca de 100 famílias para implantar a proposta
no município. Utilizando uma atividade econômica vocacionada, a proposta consiste na
união e integração de produtores familiares, com vistas à otimização no uso coletivo das
instalações, máquinas, equipamentos, áreas disponíveis e a condução coletiva das tarefas
de manejo do rebanho, através da divisão igualitária no exercício das atividades.
Entre os princípios norteadores do programa, está a formação coletiva da reserva estratégica, definida como a quantidade de alimento capaz de suprir as necessidades nutricionais do rebanho, durante o período de seis meses, devidamente distribuídas entre os
Condôminos.
É função da divisão de tarefas e atribuições, a especialização das atividades, através da
capacitação específica, além da inclusão de famílias que não possuem propriedades de
produção e pequenos produtores de gado leiteiro bovino.
Como resultado alcançado durante o período, registra-se a sensibilização de 100 famílias de
agricultores familiares e a formação de 10 condomínios, que deverão entrar em operação a
partir de 2009, com capacidade para produzir, já no primeiro ano, um acréscimo na renda
líquida das famílias envolvidas em torno de um salário mínimo/mês.

Produtores escolhem local para a construção da sede do condomínio

28

|

Sistema FAEB-SENAR.

RELATÓRIO. 2008. |

Produção intensiva de Palma
A exploração pecuária no semi-árido tem como principal adversário a menor oferta de
alimento, especialmente na estação seca, que corresponde à maior parte do calendário
agrícola da região.
A busca de alternativas capazes de garantir a oferta de alimento de baixo custo e de qualidade incentivou o desenvolvimento de uma ação especifica para garantir aos produtores
envolvidos a manutenção dos índices de produtividade compatíveis com o mercado.
A palma produzida de forma intensiva é capaz de fornecer níveis de nutrientes suficientes para coloca-la como fonte de energia e boa opção para a composição de rações
balanceadas.
Com o objetivo de disseminar o uso da tecnologia de cultivo intensivo da palma, foi elaborada a proposta do PROGRAMA PALMA A PALMO, apresentada às instituições parceiras
para aperfeiçoamento e adesão.

Plantio de palma
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Programa Campo Futuro
Com os objetivos de fortalecer a rede de acesso dos produtores rurais a mecanismos de
gestão de custos e riscos e de fornecer informações estratégicas sobre o setor rural, a CNA,
o Sistema FAEB/SENAR e a BM&F, através do Projeto Campo Futuro, realizaram, no município
de Luís Eduardo Magalhães, a capacitação de produtores rurais sobre o gerenciamento
da propriedade rural.
O foco do trabalho foi o cálculo do custo de produção das atividades rurais e o uso do
mercado futuro e de opções, como mecanismos de gestão dos riscos de preços inerentes
ao setor. A iniciativa permitirá ao produtor aprofundar seus conhecimentos sobre procedimentos operacionais, formas de negociação e acompanhar a formação dos preços
dos produtos.

Também como parte do Projeto Campo Futuro, o Sistema CNA/Federações e CEPEA-USP
realizaram, no município de Luís Eduardo Magalhães, um painel, no qual foram identificados
os custos de produção e a rentabilidade das culturas de algodão, soja e milho.
O levantamento dos custos de pecuária de corte foi realizado nos municípios de Feira de
Santana, Barreiras, Itapetinga e Itamarajú.
No município de Vitória da Conquista foi realizado um painel direcionado à produção do café.
A partir dos dados coletados durante os painéis, o projeto disponibilizará as informações
que serão estratégicas para a tomada de decisões pelo produtor rural, mediante o acesso
a um completo banco de dados do setor agropecuário, com a evolução sistemática dos
custos de produção e da rentabilidade das principais atividades agrícolas e pecuárias.
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Programa Sindicato Forte
Em parceria com o SEBRAE, o Sistema FAEB/SENAR vem trabalhando um programa
que visa desenvolver a capacidade de liderança dos presidentes dos sindicatos do
Estado da Bahia.
Através do Programa Sindicato Forte, o Sistema FAEB/SENAR deseja levar os sindicatos
rurais da Bahia a uma reflexão sobre novas formas de atuação, estabelecendo estratégias
de desenvolvimento institucional, ajustados às novas exigências da produção tecnológica,
mais competitiva e sustentável.
O programa tem por objetivo:
•

Fortalecer, através da qualificação, os sindicatos rurais do Estado da Bahia, promovendo a sua integração às estratégias
nacionais de desenvolvimento, com maior representatividade junto aos associados e maior legitimidade social;

•

Requalificar os líderes sindicais rurais para o exercício de uma liderança sustentável e estrategicamente consolidada;

•

Capacitar o corpo funcional dos sindicatos rurais, ajustando-os às exigências burocráticas e administrativas de um
sindicato atuante;

•

Estabelecer instrumentos de reconhecimento situacional, controle e planejamento para a implementação de estratégias
de consolidação sindical.

Os encontros foram realizados nas regiões
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Assuntos Ambientais e Indígenas
A FAEB, em razão do agravamento das questões relativas ao meio ambiente, tem mantido contato com os órgãos ambientais estaduais, participando de reuniões e fóruns, que
buscam trazer benefícios à classe rural. Em 2008, também participou das reuniões da
Comissão Nacional do Meio Ambiente, em Brasília, para discutir assuntos pertinentes ao
tema, inclusive no que tange à alteração do Código Florestal.
Paralelamente, a Assessoria Jurídica e Ambiental da FAEB auxiliou e orientou os produtores,
no que diz respeito às exigências legais de criação e manutenção de reserva legal, área de
preservação permanente, licenciamento ambiental e outros.
Além das questões ambientais, a Assessoria Jurídica da FAEB também atua na defesa dos
produtores rurais, quanto às questões de invasão de terra, orientando nos processos de
reintegração de posse, interdito proibitório e manutenção de posse, bem como no fornecimento de apoio e orientação no âmbito administrativo.
A Comissão de Assuntos Fundiários da FAEB participou das reuniões da Comissão Nacional
de Assuntos Fundiários e Indígenas, em Brasília, na Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil - CNA, realizadas ao longo do ano de 2008, para discutir diversos temas.
Temas anteriormente debatidos continuam em evidência, tais como o método de legislar
por normativas, utilizadas pelo INCRA, e a execução de reforma agrária, como por exemplo,
a Instrução Normativa nº 11/INCRA.
A FAEB encaminhou, ainda, diversos ofícios aos Sindicatos Rurais que tiveram fazendas de
sua base territorial notificadas pelo INCRA para a realização de vistorias. O objetivo sempre
foi prevenir o produtor rural, para que este, com o auxílio da FAEB, pudesse adotar as medidas necessárias para a sua proteção.
O Sistema FAEB/SENAR realizou atendimentos aos produtores rurais do Estado
da Bahia, orientado-os na regularização da
propriedade rural, no preenchimento do
DP - Declaração para Cadastro de Imóveis
Rurais, exigido pelo Incra; do ADA- Ato Declaratório Ambiental, exigido pelo IBAMA;
e do ITR- Imposto Territorial Rural, exigido
pela Receita Federal.
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luta em defesa de mais Crédito para os
produtores
As dificuldades encontradas pelos produtores rurais no acesso ao crédito e as regras a que
são submetidos para obterem os recursos levaram o Sistema CNA/ Federações a expor
ao Banco do Brasil (BB) os problemas enfrentados pelo setor, durante reunião com o vicepresidente e o diretor de Agronegócio da instituição financeira, Luís Carlos Guedes Pinto
e José Carlos Vaz.

Representando os interesses dos produtores, esteve presente o presidente do
Sistema FAEB/SENAR, João Marins, juntamente com os presidentes de três Comissões
Nacionais da CNA: Macel Caixeta (Cereais, Fibras e Oleaginosas), Carlos Sperotto
(Crédito Rural) e Mário Borba (Assuntos do Nordeste).

Os representantes do Sistema CNA/Federações defenderam, entre outros pontos, a implantação do crédito rotativo, a redução da burocracia, melhoria no atendimento das agências
bancárias e o aumento do número de funcionários para prestar informações a respeito
do crédito rural. Também criticaram as taxas pagas para o seguro penhor, além da venda
casada e das garantias exigidas para o empréstimo.

Parceria com o Banco do Nordeste
Em reunião com a diretoria do Banco do Nordeste, os presidentes das federações do Nordeste apresentaram propostas para ampliação da demanda dos recursos do FNE.
Durante o encontro, o presidente do Sistema FAEB/SENAR e demais representantes dos
produtores reivindicaram, junto ao presidente do Banco do Nordeste, facilidade de acesso
ao crédito e maior flexibilização do banco, para que os mutuários com contratos renegociados possam fazer empréstimos e retomar os seus negócios. Além disso, pleitearam a
reclassificação de produtores, com base no critério de micro e pequenas empresas.
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Renegociação de contrato
Com o intuito de reduzir o grau de endividamento da agropecuária brasileira e estimular
a produção no campo, o Sistema CNA/Federações empreendeu esforços na busca de soluções para este problema do setor. Esses esforços culminaram na publicação da Medida
Provisória nº 432.
Diante do fato de a MP acima mencionada não ter enquadrado todas as operações, o setor
apresentou emendas ao texto como forma de atender ao pleito de todos os produtores.
Algumas das emendas propostas foram incorporadas ao texto da Medida Provisória nº
432, transformada na Lei nº 11.755/2008, que concedeu maiores prazos, redução da taxa de
juros e descontos para alguns contratos. Diante do fato de que vários contratos não foram
contemplados, o Sistema FAEB/SENAR continuou trabalhando para a adoção de medidas
que contemplem a todos os produtores do Estado.

Dívidas transferidas à União
O Sistema FAEB/SENAR deu continuidade a seu trabalho, orientando os produtores rurais e
sindicatos quanto às medidas administrativas e judiciais necessárias para a defesa da cobrança
dos débitos rurais transferidos e cobrados pela União, por meio de execução fiscal.
Em 2008, continuou orientando os Sindicatos Rurais que propuseram Ações Civis Públicas,
em 2007, contra a União, sob o fundamento de ilegalidade e inconstitucionalidade da
transferência dos débitos rurais dos Bancos à União.
A maioria das ações propostas teve a medida liminar deferida e as execuções fiscais sofridas pelos produtores foram suspensas, com a retirada de nomes do CADIN - Cadastro
de Inadimplentes.
Dessas ações, já existem cinco sentenças, sendo que uma não discutiu o mérito da Ação,
e foi extinta pelo juiz, da qual a FAEB orientou a interposição de recurso. As outras quatro
sentenças foram procedentes, porém a Procuradoria da Fazenda Nacional já recorreu, o que
levará a discussão do assunto para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília.

Presidentes das Federações do Nordeste discutem soluções para o endividamento da região.
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Apoio à Cacauicultura
O Sistema FAEB/SENAR promoveu discussão sobre o Plano de Aceleração do Desenvolvimento do Agronegócio na Região Cacaueira da Bahia – PAC do Cacau. O evento
contou com as presenças do secretario estadual da agricultura, do diretor geral da Ceplac, da diretoria da FAEB, dos superintendentes do Banco do Brasil e Banco do Nordeste, dos presidentes de sindicatos da região cacaueira e mais de 150 produtores.
Em 2008, foram discutidos também os pontos ainda divergentes sobre as renegociações
das dívidas e novos financiamentos para o setor. Os produtores receberam orientação
sobre os procedimentos e tramitação junto às instituições financeiras.
A FAEB e a Comissão Nacional do Cacau – CNCACAU, solicitaram ao presidente da República
e ao Governo do Estado a suspensão das cobranças das dívidas dos cacauicultores, até o
lançamento do chamado PAC do Cacau. Os produtores de cacau estavam recebendo avisos
de cobrança, por parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e sendo ameaçados
de serem inscritos na Dívida Ativa da União – DAU.
O Sistema FAEB/SENAR buscou formas de estimular a diversificação de culturas na região
dentro do “Programa de Complementação de Renda”. Culturas como graviola, pupunha,
seringueira, dendê e atividades como a pecuária de leite, ajudarão a explorar o potencial
produtivo da região cacaueira e a fortalecer economicamente o produtor rural.
Representantes da FAEB/CNA participaram da reunião da Câmara Setorial do Cacau, em
Brasília. Na oportunidade, o regulamento técnico de amêndoa do cacau foi apresentado
pelos representantes da Câmara Setorial do Cacau. O documento, aprovado em encontro
nacional, foi apresentado à Câmara pela Divisão de Normas Técnicas da Secretaria de Defesa
Agropecuária do MAPA. A partir da publicação no Diário Oficial da União, a amêndoa de
cacau passa a ter padrão oficial de qualidade adequado à realidade brasileira.
Ainda este ano, foi realizada, na sede do Sindicato Rural de Ilhéus, uma avaliação da MP
432 e sua abrangência por um Assessor Técnico da CNA. Foram abordados temas como a
Securitização I e II, o PESA, os Fundos Constitucionais de Financiamento (FNE) e o Programa
de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana.
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Presidente João Martins
assina convênio

Plano de Revigoramento da
Cafeicultura Baiana
Durante o 8º AGROCAFÉ, o Sistema FAEB/SENAR assinou convênio com a Secretaria
da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI), Banco do Nordeste e Assocafé de
um Plano de Revigoramento da Cafeicultura Baiana.
O plano prevê o desenvolvimento e a sustentabilidade da Cafeicultura no Estado da
Bahia, através do revigoramento de 50 mil hectares de áreas produtivas de café.

8º AGROCAFÉ – Da esquerda para a direita: Luiz Petitinga (presidente da Desenbahia),
João Martins (presidente do Sistema FAEB/SENAR), Geraldo Simões (secretário de Agricultura do
Estado), Clodoaldo (Coopmac) e Nilo Meira (superintende do Banco do Nordeste).
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Plano Agrícola e Pecuário 2008/2009 –
Workshop Regional
Com o objetivo de que as peculiaridades da região Nordeste sejam respeitadas na elaboração das políticas agrícolas, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia
participou do debate do Plano Agrícola e Pecuário 2008/2009, no Workshop Regional –
Nordeste, juntamente com integrantes da Comissão Nacional de Assuntos do Nordeste
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado do Ceará (FAEC), representantes do Banco do Brasil e do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Durante o evento, foram identificadas propostas de políticas que respeitam as peculiaridades do Nordeste e que contribuam para o desenvolvimento econômico, social e
ambiental da região.
Algumas das propostas do setor:

Sistema FAEB-SENAR.

•

O volume de recursos necessários para o financiamento da atividade agropecuária na região deve ser, no mínimo,
equivalente ao valor do PIB do Agronegócio nos respectivos Estados;

•

Redução das taxas de juros do Fundo Constitucional do Nordeste - FNE, visto que este não pode trabalhar com
taxas de alocação de recursos superiores a outras fontes;

•

Definição de taxas de juros diferenciadas para a região do semi-árido, em função das desvantagens naturais da
região, independente do desconto referente ao bônus de adimplência;

•

Criação de mecanismo para revisão ou redução do estoque das dívidas;

•

Garantia que os produtores que renegociaram dívidas tenham acesso a créditos novos;

•

Ampliação para 100% da cobertura do seguro sobre produtividade;

•

Tratamento diferenciado, em termos de juros e impostos, aos projetos de irrigação, aqüicultura, pecuária
de leite, ovinocaprinocultura, biocombustíveis, aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e
fruticultura.
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Participações em Eventos
Buscando sempre uma atuação próxima ao produtor rural, o presidente do Sistema FAEB/
SENAR, João Martins, esteve presente em diversos eventos que envolveram o debate em
prol do agronegócio, ao longo de 2008.
No Fórum Regional: Líderes Pensando o Brasil, o presidente do Sistema FAEB/SENAR explanou sobre a atuação do agronegócio e dos seus mecanismos de influência nas políticas
públicas voltadas para o setor. O Fórum foi realizado em julho de 2008, e percorreu diversas
capitais brasileiras, inclusive Salvador.
Em Jacobina, o presidente da FAEB participou do Fórum Regional de Desenvolvimento
Econômico e Social, que aconteceu em maio de 2008. No evento, o presidente contextualizou a agropecuária regional, destacando as suas potencialidades e apresentando
soluções para alguns gargalos.
O presidente do Sistema FAEB/SENAR participou ainda do 3º Congresso Internacional do
Boi de Capim, realizado em Salvador, em julho de 2008, da Fenagro 2008, também realizado em Salvador, no mês de dezembro e da Expocarne 2008, que aconteceu em agosto,
na capital baiana.
Além disso, o presidente João Martins esteve presente no V Congresso Baiano de Buiatria,
e no V Encontro de Caprinovinocultores de Corte da Bahia, ambos realizados em agosto,
na cidade de Salvador. Dessa forma, o presidente reforçou o apoio do Sistema FAEB/SENAR
no desenvolvimento de projetos que beneficiem a agropecuária baiana.
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Qualificando Colaboradores
Consciente de que o homem é quem transforma o mundo, o SENAR-Bahia vem
capacitando os colaboradores que atuam na qualificação profissional dos trabalhadores rurais.

Em 2008, foram realizados cursos e treinamentos, relacionados à qualificação, aperfeiçoamento, especialização e atualização de Instrutores, Mobilizadores, Técnicos e
de Professores Rurais.

Participantes de
Atualização Metodológica

Essas ações objetivaram a melhoria do desempenho desses protagonistas, através de
cursos e treinamentos que eles ministram, de modo que os produtores e trabalhadores
rurais possam melhor desempenhar as suas atividades laborais com a competência
exigida pelo atual mercado de trabalho.

Participantes de
Atualização
Metodológica

Sistema FAEB-SENAR.

|

39

| RELATÓRIO. 2008.

Foram qualificados 53 novos Instrutores na Metodologia de trabalho recomendada pelo
SENAR, entre eles Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários e Técnicos em Agropecuária. Além disso, foram atualizados na Metodologia 267 instrutores, atuantes em ações
de Formação Profissional Rural (FPR), e 60 mobilizadores, responsáveis pela organização
dos cursos/treinamentos.

Participantes de Atualização Metodológica

Foram capacitados ainda 28 técnicos envolvidos com o Programa GERALEITE, 144 professores
rurais, colaboradores do Programa DESPERTAR, e 25 técnicos para instrutoria em cursos do
PER – Programa Empreendedor Rural, originários da Bahia, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
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ResSignificando a metodologia da formação
PROFISSIONAL rural
O investimento feito pelo SENAR-Bahia, através do Projeto Ressignificando a Metodologia
da FPR, no apoio metodológico dos instrutores que ministram os cursos de Formação
Profissional Rural, trouxe excelentes resultados. Em 2008, foram realizados 10 cursos para
esses profissionais, os quais objetivaram o Alinhamento Metodológico desses instrutores,
de modo que possam melhor utilizar as técnicas e os recursos instrucionais adequados,
nos treinamentos do SENAR.

Atualmente, com base em supervisões realizadas, constatou-se que após as intervenções
do ressignificando os cursos apresentam melhor qualidade.
Fundamentado na série metodológica do SENAR Nacional, os cursos tiveram como objetivo o desenvolvimento qualitativo das ações metodológicas da FPR, principalmente
na perspectiva de dispor de atividades e recursos instrucionais adequados à realidade e
necessidade dos treinandos e aos procedimentos de avaliação.
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O projeto Ressignificando é ministrado pela equipe pedagógica do SENAR-Bahia, com
participação da equipe de supervisores. Vale ressaltar a fundamental importância desse
trabalho, quanto ao atendimento das principais necessidades observadas em campo e sua
contextualização. Os instrutores que participaram desses cursos classificaram a experiência
como muito significativa (62%) e significativa (37%), conforme gráfico abaixo, resultante da
Avaliação Geral, externada pelos 267 instrutores presentes nesses eventos.
GRÁFICO 17 – Avaliação geral

Fonte: PEC.

Esse trabalho terá continuidade e, para melhor embasar o processo formativo dos instrutores, o SENAR-Bahia está implantando a supervisão pedagógica dos cursos de FPR, em
conformidade com a supervisão técnica. Dessa forma, será observada a parte técnica e
pedagógica considerando a aplicação do plano instrucional, o desenvolvimento do trabalho
do instrutor, o desempenho dos treinandos e os resultados obtidos.
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Pesquisa de Egressos
Objetivando aprimorar o Processo de Formação Profissional Rural que o SENAR desenvolve
no Brasil, foi realizada uma pesquisa de opinião, em todo o país, com concluintes e egressos
que participaram de cursos/treinamentos no ano de 2008.
O SENAR-Bahia participou desse trabalho de pesquisa, que visa identificar pontos fortes e
frágeis e a conseqüente tomada de decisões técnicas e administrativas, que garantam o
padrão de qualidade desejado em cursos/treinamentos que realiza.
A amostra da pesquisa foi determinada por fórmula estatística, definindo-se para a
Bahia a aplicação, no mínimo, de 376 questionários a egressos, distribuídos percentualmente, de acordo com ocorrência de treinamentos nas seguintes áreas de atividade:
TABELA 6 – Percentual de questionários aplicados por atividade econômica – Bahia, 2008
Áreas de Atividade
% de Questionários
Agricultura
25,5
Pecuária
33,2
Aqüicultura
2,4
Agroindústria
15,1
Atividades de Apoio
19,8
Atividades Relativas a Prestação de Serviços
4,0

Foram aplicados 520 questionários a concluintes, 405 a egressos e 197, a empregadores.
Deve-se ressaltar que a pesquisa contemplou todas as regiões onde o SENAR-Bahia desenvolveu os trabalhos de Qualificação Profissional.
Procurou-se conhecer o perfil sócio-profissional
dos concluintes, bem como saber deles, em
relação à avaliação do treinamento, aspectos
relacionados ao conteúdo programático recebido, a carga horária oferecida, a forma que
foi realizado o evento e abordagens sobre a
metodologia aplicada pelo instrutor e seu relacionamento com o grupo.
Com os egressos, procurou-se verificar quais os benefícios originados pelo treinamento
recebido, quanto às mudanças sociais, profissionais, culturais e econômicas, bem como
à aplicabilidade dos ensinamentos recebidos.
Em relação aos empregadores, procurou-se saber sobre o desempenho de seu trabalhador, após treinamento, quanto ao aumento de produtividade de trabalho, conhecimento
teórico/prático das tarefas e operações de sua ocupação, bem como saber seu grau de
satisfação em relação ao SENAR.
O resultado das análises estatísticas dessa pesquisa está sendo elaborado pelo SENAR –
CENTRAL, em Brasília, que coordena os trabalhos em nível nacional, devendo ser divulgado
no primeiro quadrimestre do próximo ano.
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Eventos realizados
Foram beneficiados 27.403 trabalhadores e produtores rurais que participaram de
2.382 eventos realizados pelo SENAR-Bahia, no ano de 2008, sob forma de treinamentos, cursos e seminários técnicos, abrangendo as diferentes atividades econômicas da
agropecuária baiana.
TABELA 7 – Ocorrência de eventos por Atividade Econômica no ano de 2008
Atividade

Nº Eventos

Nº Participantes

%

Pecuária

786

9.728

35,5

Agricultura

772

8.632

31,5

Apoio À Produção

346

3.891

14,2

Agroindústria

262

2.987

10,9

Silvicultura

53

575

2,1

Aqüicultura

47

521

1,9

Prestação De Serviços

27

274

1,0

Extrativismo

20

192

0,7

Outras Atividades
Total Geral

69

603

2,2

2.382

27.403

100,0

GRÁFICO 18 – Percentual de participantes por atividade

Os eventos destinaram-se à qualificação profissional e à promoção social do homem rural,
possibilitando aos trabalhadores e produtores treinados o exercício de suas ocupações
laborais, com melhorias de qualidade e produtividade de trabalho, proporcionandolhes geração de emprego e renda.
Os cursos aconteceram em 272 municípios do Estado, com a colaboração de Sindicatos
Rurais, e foram direcionados, especificamente, ao atendimento de demandas ajustadas às
vocações econômicas de cada município trabalhado.
Vale observar que 67% dos treinamentos contemplaram as duas principais atividades
econômicas do Estado (agricultura e pecuária), vindo em seguida as atividades de apoio
à produção e da agroindústria.
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Todos os treinamentos abordaram a parte prática das tarefas que o trabalhador ou o produtor
rural desempenham em sua labuta diária, com o objetivo de aumentar a produtividade de
trabalho dessas categorias profissionais.

Os cursos de capacitação relativos à pecuária versaram sobre treinamentos para a pecuária de grande porte, destinadas ao aperfeiçoamento de vaqueiros, à inseminação artificial
em bovinos, sanidade animal, alimentação animal, entre outros. Contemplaram também
a pecuária de médio porte (caprinos, ovinos, suínos) e a de pequeno porte (apicultura,
avicultura), envolvendo em todos os eventos 9.728 trabalhadores e produtores rurais.

Na atividade agricultura, os treinamentos foram sobre cultivo de plantas semi perenes e
perenes (cacau, seringueira, café, cana-de-açúcar, mandioca), com envolvimento de 4.709
trabalhadores e produtores rurais.
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A fruticultura também foi contemplada, com treinamentos específicos aos cultivos de
banana, graviola, abacaxi, maracujá, caju. Os cursos dessas atividades econômicas foram
realizados em pólos frutícolas, principalmente na região cacaueira, com maior ênfase em
Gandu. Foram treinados 1.544 participantes.

Na horticultura, floricultura e na agricultura orgânica, com ênfase na produção orgânica
de alimentos, os treinamentos atingiram 1.498 produtores rurais.
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Quanto aos cursos das atividades de apoio à produção, destinaram-se a treinamentos
para tratoristas e à aplicação de agrotóxicos, na sua maioria, contemplando 3.100 trabalhadores rurais. Grande parte desses eventos atendeu à demandas de empresas agropecuárias
de cana-de-açúcar, fumo e de fruticultura, situadas na Região Oeste, em Juazeiro e no
Extremo Sul do Estado.

Os treinamentos da agroindústria destinaram-se à produção de doces e compotas,
produção de biscoitos e sequilhos, produção de licores, embutidos e defumados, beneficiamento da mandioca (farinha e derivados) e derivados do leite, num total de 2.980
produtores e trabalhadores rurais treinados .
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AÇÕES PLANEJADAS
– Programas –
Todo o trabalho de qualificação profissional e de promoção social do SENAR-Bahia está
embasado em um planejamento estratégico e definido em programas. Esses programas são
específicos e suas ações estão organizadas de modo que possam proporcionar benefícios
econômicos e sociais ao homem rural e às suas famílias, como também à regiões do Estado,
conforme a atividade econômica explorada ou a atividade social ali desenvolvida.
Assim, o SENAR-Bahia concebeu alguns programas, como o da Modernização da Pecuária
de Leite (GERALEITE) e de Corte (MODERPEC), o de Alternativas de Renda da Região Cacaueira, o de Condomínio em Caprinocultura de Leite, o programa DESPERTAR. Além disso,
o SENAR ofereceu apoio a programas governamentais, como o de controle à Sanidade
Animal (brucelose e febre aftosa), os de Fruticultura e Floricultura, entre outros.
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PRODUÇÃO DE LEITE NA BAHIA –
NOVOS RUMOS
Esse programa tem como objetivo promover a integração das ações entre os diversos órgãos
que atuam na cadeia produtiva do leite, com vistas à modernização dos processos produtivos e gerenciais. A ação favorece a geração de emprego, renda e a melhoria da qualidade
de vida dos produtores e trabalhadores envolvidos nessa atividade econômica.
Sua área de atuação abrange 37 municípios componentes de onze Territórios de Identidade do Estado.
MAPA 1 – Territórios de Atuação do GERALEITE – Ano 2008
Piemonte Norte do Itapicurú
(Senhor do Bonfim, Quice)
Território de Irecê
(Irecê, João Dourado, Uibaí, Jussara)
Piemonte do Paraguaçu
(Mundo Novo, Tapiramutá, Ruy Barbosa, Piritiba)
Bacia do Jacuípe
(Baixa Grande, Capela do Alto Alegre)
Território do Sisal
(Araci)
Baixo Sul
(Gandu, Amargosa)
Médio Rio de Contas
(Manoel Vitorino, Jequié, Ipiaú, Barra do Rocha, Itagibá, Aiquara)
Vitória da Conquista
(Vitória da Conquista, Barra do Choça, Encruzilhada, Cândido Sales)
Sertão Produtivo
(Guanambi, Palmas do Monte Alto, Caitité e Brumado)
Território Litoral Sul
(Itabuna, Ibicaraí, Barro Preto, Camacan)
Itapetinga
(Itapetinga, Itarantim, Macarani, Itambé, Caatiba, Itororó, Potiraguá, Iguaí)

É importante ressaltar a inovação adotada no Programa GERALEITE: o AGETEC-LEITE - Assistência Gerencial e Tecnológica para Grupo de Propriedades Vinculadas a uma Agroindústria,
principal ferramenta de trabalho desse programa.
É um modelo de orientação gerencial e tecnológico, contínuo e intensivo, direcionado a grupos
de produtores rurais com a mesma atividade produtiva e vinculados a uma agroindústria, com
base na visão sistêmica da cadeia produtiva dessa atividade econômica.
GRÁFICO 19 – Cadeia Produtiva – Visão Sistêmica do Agronegócio do Leite

No ano de 2008, o programa alcançou bons resultados, destacando-se a adesão de 18
agroindústrias integradoras, que fazem parte desse trabalho, constituindo-se em colaboradoras do programa, e a participação de 284 produtores de leite.
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TABELA 8 – Agroindústrias Parceiras – 18 Unidades
Indústrias Parceiras
LACAA – Laticínios Capela do Alto Alegre
COOPECHAD – Coop. Agro. Da Chap. Diamantina
Laticínio Dokampo
Laticínio Nova Vista
Laticínio Galiléia
Laticínio Leite Sol
Laticínio Pérola
Laticínio Leite da Barra
ILPISA – Laticínio Vale Dourado
Laticínio Catoleite
Laticínio BIG
Laticínio Capanella
IPA – Ind. Produtos Alimentícios
Cooperativa Agropecuária de Guanambi
Laticínio Vithal
ASSOLERG – Associação dos produtores de Leite de Gandu
Associação dos Produtores de Leite de Quicé
Laticínio Três Estrelas

Município
Mundo Novo
Ruy Barbosa
Araci
Amargosa
Ipiapú
Jequié
Jequié
Barra do Choça
Itapetinga
Caatiba
Brumado
Guanambi
Guanambi
Guanambi
Camacan
Gandu
Senhor do Bonfim
Itarantim

Foram realizados atendimentos gerenciais e tecnológicos a 284 empresas rurais, com a
implantação de consultoria gerencial e tecnológica em 260 delas, a seleção de nove unidades de demonstração, a implantação do Centro de Processamento de dados da AGETEC
– CPDA e o envolvimento de 23 profissionais de nível superior (veterinários, agrônomos e
zootecnistas), responsáveis pela realização das ações de assistência gerencial e tecnológica
às propriedades rurais com adesão ao programa.
Ações de conscientização e de motivação de produtores de leite foram incrementadas,
principalmente, com a realização de seminários técnicos nos municípios envolvidos
no programa.

Seminário CAMINHOS DO LEITE NA BAHIA, realizado em Salvador, com cerca de
300 produtores de leite, quando foi entregue ao Governador do Estado, Dr. Jaques Wagner,
um programa voltado às ações de melhoria da produção de leite no Estado.
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NOSSA CARNE DE TODOS OS DIAS
– Programa Moderpec –
O Programa MODERPEC - Modernização da Pecuária de Corte tem
como objetivo promover a integração das ações entre os diversos órgãos e instituições
que atuam na cadeia produtiva da carne bovina, fomentando a modernização tecnológica
do segmento e o fornecimento de animais para abate que atendam, em quantidade e
qualidade, às exigências do mercado internacional.

ESTRATÉGIA DE AÇÃO
O Programa se sustenta em quatro pilares distintos:
•

Organização dos produtores;

•

Capacitação tecnológica e gerencial;

•

Assistência técnica especializada;

•

Comercialização formal da produção.

A área de abrangência é a da Microregião Agropastoril de Itapetinga e a Região do Extremo
Sul. Os municípios atendidos são: Boa Nova, Caatiba, Encruzilhada, Firmino Alves, Gongogi,
Iguaí, Itagibá, Itagimirim, Itaju do Colônia, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Itororó, Macarani,
Maiquinique, Planalto, Potiraguá e Vitória da Conquista.

Seminário sobre Manejo Reprodutivo

Seminário sobre Manejo de Pastagens

Com os resultados obtidos, são projetados para 2009:

Sistema FAEB-SENAR.

•

Elaboração do Plano de Ações Integradas para o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Carne Bovina;

•

Integração de 40 novas propriedades;

•

Formação de dois grupos do QT-RURAL PECUÁRIA DE CORTE;

•

Crescimento dos atuais índices de produtividade;

•

Realização de 480 visitas técnicas;

•

Realização de 10 seminários técnicos;

•

Realização do IIIº MODERPEC.
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MELHORES DIAS PARA A CAPRINOCULTURA
– Programa de Produção de Leite de
Cabra em Regime de Condomínio –
Implantado no terceiro quadrimestre de 2008, esse programa apresentou
bons resultados, principalmente na região nordeste do Estado. Teve seu início no município
de Araci, em parceria com o Sindicatos dos Produtores Rurais.
Foi realizado um seminário no município e estabelecida uma programação de apresentação, discussão e construção do projeto nas comunidades rurais que demonstraram
interesse na proposta.

Produtores da
Comunidade de
Dionísio

Foram realizados oito seminários nas comunidades de Bento, Várzea da Pedra, Tamburil,
Dionísio, Barreira, Rua da Palha, Assentamento Santa Virgínia e Assentamento Fonte Viva.

Comunidade do
Assentamento
Fonte Viva

Foram formados 10 condomínios com 100 famílias e elaborados os respectivos projetos
técnicos e articulações das parcerias necessárias para a viabilização da proposta.
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Produtores da Comunidade
de Bento

Produtores da Comunidade
de Barreiras

Produtores da Comunidade
de Rua da Palha

Produtores da Comunidade
de Santa Virginia

Produtores da
Comunidade de Tamburil

Produtores da Comunidade
de Várzea da Pedra
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PROGRAMA PALMA A PALMO
A necessidade de produção de alimento a baixo custo, utilizando espécies vegetais resistentes às condições adversas do semi-árido, levou o Sistema FAEB/SENAR e o SEBRAE
à elaboração de uma proposta para o uso pleno do potencial alimentar da palma como
forrageira. O principal objetivo é fomentar o plantio dessa planta, garantindo reserva estratégica e alimentação a baixo do custo dos rebanhos caprino, ovino e bovino, assistidos
pelos programas especiais do Sistema FAEB/SENAR e parceiros.

Treinamento de Instrutores Multiplicadores

Foram treinados 30 Técnicos, que servirão de multiplicadores para qualificação dos produtores envolvidos por esse programa.
Foi assinado um convênio, entre o SENAR, o Sindicato Rural de Araci e a Prefeitura Municipal,
para a implantação da CENTREPALMA – ARACI, que será instalada no Centro de Difusão
e Transferência de Tecnologias Adaptadas e Validadas para o semi-árido. Essa unidade
irá dispor de máquinas e equipamentos para trituração e fabricação de ração da palma
forrrageira, servindo como central de distribuição desse insumo.
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VERTICALIZANDO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
- Programa de Agroindustrialização –
O SENAR-Bahia dispõe de dois centros de treinamentos, situados em Feira de Santana e em
Gandu. São centros que atuam com abrangência regional e desenvolvem um processo
de fomento à criação, apoio e consolidação de agroindústrias de pequeno porte.

Centro de Treinamento de Gandu

O objetivo é formar empreendedores de sucesso, visando a agregação de valor econômico
e social dos produtos originados do campo, bem como a melhoria dos níveis de vida da
população rural, mediante ações educativas não-formais, participativas, contínuas e permanentes. Esses centros estimulam o empreendedorismo do homem rural, qualificando-o por
meio de cursos, nos quais a formação profissional é dirigida para as ocupações potenciais
de cada região.

Centro de Treinamento de Feira de Santana

São oferecidos programas de qualificação profissional voltados ao beneficiamento agroindustrial com o intuito de ampliar, entre o público envolvido, a visão de toda a cadeia produtiva, contemplando a produção da matéria-prima, a agroindustrialização, o gerenciamento
do empreendimento, a análise econômica da atividade, a embalagem dos produtos, sua
distribuição e comercialização do produto final.
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Curso de Defumados de Suínos

Esse programa tem como base o princípio adotado pelo SENAR de “aprender a fazer
fazendo”, no qual os participantes aprendem praticando, desde a produção, até a realização, com perfeição, do processo de beneficiamento, e apresentação do produto. Além
disso, observa-se a sua padronização, através do uso de tecnologia apropriada, levando
em consideração, em todo processo produtivo, as questões ligadas à legislação sanitária
e o respeito ao meio ambiente.
Os cursos agroindústriais oferecidos nos centros relacionam-se à produção de embutidos e
defumados, processamento de derivados do leite, processamento de frutas e vegetais, fabricação de licores, biscoitos e sequilhos, além do beneficiamento da mandioca e panificação.
O público-alvo são produtores e trabalhadores rurais, com perfil empreendedor, vocacionados para os segmentos da agroindústria. O processo de seleção é realizado em parceria
com os Sindicatos de Produtores, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Associações e Cooperativas, Secretarias Municipais de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Ação Social,
com participação dos Centros de Treinamento Rural.
Em 2008, foram treinados 1.398 produtores e trabalhadores rurais, nos dois centros de
treinamento.

Curso de Panificação
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DIVERSIFICANDO ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
- Alternativas de Renda Complementar na
Região Cacaueira O programa Alternativas de Renda Complementar na Região Cacaueira, implantado em
meados de 2007, objetiva proporcionar, aos produtores atingidos pela crise cacaueira,
oportunidades de investimentos alternativos em atividades agrícolas e pecuárias, que
possibilitem gerar uma renda complementar em suas empresas rurais.
Os treinamentos realizados nesse programa, principalmente no setor de fruticultura,
resultaram em mudanças de atividades econômicas na região cacaueira, como é o caso
do baixo sul, onde ocorreram eventos relacionadas aos cultivos da banana (77% do total
de eventos), graviola (70 %), abacaxi e outras fruteiras. Foram qualificados os produtores
dos municípios de Gandu, Itamarí, Nova Ibiá, Wenceslau Guimarães e Presidente Tancredo
Neves, proporcionando-lhes uma renda complementar.

Cultivo da Graviola

Também em outras atividades econômicas, como as de pecuária de leite, flores tropicais,
mandioca, piscicultura e apicultura, foram realizados treinamentos. Pode-se destacar os
treinamentos para o segmento de flores tropicais, nos municípios de Ilhéus, Itajuípe e Barro
Preto, correspondendo a 78 % do total de eventos realizados.

Cultivo do Abacaxi
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EMPREENDER É UM BOM CAMINHO
– Programa Empreendedor Rural –
Em convênio com o SEBRAE, o SENAR-Bahia implantou o PROGRAMA EMPREENDEDOR
RURAL, no final do ano de 2007. O objetivo foi desenvolver com produtores rurais das
áreas da agropecuária e da agroindústria de nosso Estado a consciência empreendedora
e inovadora, enfocando a maximização no uso dos recursos naturais, materiais, humanos
e financeiros em suas atividades econômicas.
Em 2008, quatro turmas de alunos foram formadas. Uma delas foi concluída no município
de Nazaré, com a participação de 14 produtores rurais, a qual contou com o grande apoio
do Sindicato de Produtores Rurais daquele município.

Participantes do Curso de Empreendedor Rural em Nazaré

O programa foi desenvolvido em 15 Módulos, em cursos semanais de oito horas. Foram
abordados os aspectos técnicos e gerenciais da atividade agropecuária, com foco no desenvolvimento de competências pessoais, interpessoais e grupais. Com relação ao setor
agropecuário e instituições existentes, foram tratados temas como a globalização e a
política agrícola, as cadeias produtivas da agropecuária e da agroindústria, elaboração de
diagnóstico da atividade econômica da empresa, elaboração prática de um projeto, com
base nos conhecimentos adquiridos nesse processo.

Encerramento do Curso em Nazaré
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DESPERTE ESSA IDÉIA E FAÇA UM MUNDO MELHOR!
– Programa Despertar –
Em 2008, com 40 municípios trabalhados, 2.560 professores, 50.489 alunos envolvidos
em 823 escolas rurais, o Programa DESPERTAR caminha no alcance do seu objetivo:
promover uma educação voltada para a formação da consciência ecológica, a fim de
alavancar mudanças comportamentais relacionadas à saúde, à cidadania, à ética e
ao trabalho e consumo.
Os temas transversais dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) são discutidos em sala
de aula e estão contribuindo para a transformação na educação do campo, proporcionando aos alunos uma reflexão.

                           

D es cobr ir o M e i o Am b i e nt e
E s tu dar a B i o d i ve r s i d a d e
S ab er consumir Ág u a com resp ons abilida de
P erceb er que cuidar dos R e s í d u o s S ó l i d o s é dever de to dos
E nten der o Cl i m a, o S o l o e sua relaç ão com a agr icultur a
R esp eit ar a nature z a, cuidan do dos R e c u r s o s N a t u ra i s
T er É t i c a e e xercer a Ci d a d a n i a
A p os t ar na qualida de de v ida, cuidan do da S a ú d e
R esp ons abilida de n o Tra b a l h o e Co n s u m o cons ciente, s em
agress ão ao M eio Ambiente.
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ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES
– O Foco do Programa na Bahia –
Consciente da necessidade de ampliar o Programa DESPERTAR, o SENAR–Bahia adotou a
política do “crescer com os pés no chão”. O programa, desde a sua implantação exclusiva
em escolas rurais, é acompanhado diretamente pela equipe pedagógica em visitas técnicas, reuniões bimestrais na sede do SENAR, reuniões de núcleos, elaboração e execução
de um plano de ação e monitoramento, atividades práticas com o GED (Grupo de Estudo
DESPERTAR), além de relatórios enviados pelas coordenadorias municipais. A concretização
dessas ações acontecem através de concursos que envolvem crianças e professores e que,
em 2008, aconteceram nos seis núcleos.

Solenidades de Encerramento do Programa Despertar

Núcleo 1 – Municípios: Jaguaquara / Jequié /
Barra do Rocha / Ibirataia / Ipiaú / Itagí / Itagibá

Núcleo 2 – Municípios: Porto Seguro /
Santa Cruz Cabrália

Núcleo 2 – Municípios: Arataca /
Camacan / Itapebi / Mascote

Núcleo 3 – Municípios: Barro Preto / Firmino
Alves / Itambé / Itapetinga / Itarantim / Potiraguá

Núcleo 4 – Municípios: Miguel Calmon /
Ourolândia / Piritiba

Núcleo 5 – Municípios: Baixa Grande /
Pintadas / Várzea da Roça

Núcleo 6 – Municípios:
Barra da Estiva / Itaetê /
Mucugê / Nova Redenção
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No Programa Despertar, são desenvolvidas atividades práticas/pedagógicas com os
alunos, de modo que despertem e se conscientizem da necessidade de preservação
e recuperação do meio ambiente. Essas atividades envolvem também professores,
familiares dos alunos e as comunidades rurais, nas quais estão inseridas as escolas
trabalhadas no programa.

Atividades:


Plantio de mudas atingindo quase duas mil árvores plantadas por alunos e professores;



Implantação de coleta seletiva nos distritos e comunidades rurais;



Uso de sacolas de tecido em substituição aos sacos plásticos;



Horta nas escolas;



Palestras para pais dos alunos focando os temas: água, biodiversidade, resíduos
sólidos, ética, cidadania e saúde;



Oficina de brinquedos com materiais reaproveitáveis;



Caminhada ecológica.

Plantio de mudas – Baixa Grande-Ba

Seminário-GED – Nova Redenção-Ba

Horta na escola – Itapebi-Ba
Caminhada Ecológica – Ourolândia-Ba
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•

Comissão de Assuntos Fundiários do Sistema FAEB/SENAR:
- Mário Antônio Sabino Costa
- Fernando de Figueiredo Pimenta
- Antônio Luiz Calmon Teixeira
- Pedro Lopes Guimarães

•

Comissão Especial de Coordenação do Planejamento da Logística de Transportes
do Estado da Bahia:
- João Martins da Silva Júnior (titular)
- Hadson Andrade de Pinheiro (suplente)

•

Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB:
- Aurélio Pires (titular)
- Carlos Arthur Rubinos Bahia Neto (suplente)

•

Comissão Estadual do Café:
- Antônio Luiz Figueira (presidente)

•

Conselho Estadual Tripartite e Paritária de Emprego da Bahia – CETPE/BA:
- Fernando Albiani Alves (titular)
- Ary da Silva Carvalho (suplente)

•

Comissão Intersetorial de Saúde – Salvador:
- Carlos Henrique Ribeiro Rodrigues

•

Comissão Nacional de Caprinos e Ovinos – CNA:
- Carlos Robério dos Santos Araújo

•

Comissão de Crédito Rural – FAEB:
- Aloysio Alves (presidente)
- Vanir Koll (membro)
- Nelson Quadros (membro)

•

Comissão do Cacau – CNA
- José Mendes Filho

•

Comissão Estadual de Agrotóxicos:
- Hélio Matias da Silva (titular)
- Barachisio Lisboa Casali (suplente)

•

Comissão Permanente Regional Rural DRT:
- Titulares: Paulo Ruwer
Ivan Pinto da Costa
João Lopes Araújo
- Suplentes: Mauro Carneiro Bannach
Eduardo Ortolan
Alex José Rasia
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•

Comissão Nacional de Pecuária de Leite – CNA
- Newton Carlos Pinheiro de Andrade (titular)
- Juracy Batista Oliveira (suplente)

•

Comitê Gestor do Programa Bahia do Trabalho Decente – Secretaria do Trabalho,
Emprego, Renda e Esporte – SETRE:
- Fernando Albiani Alves (titular)
- Ary da Silva Carvalho (suplente)

•

Comitê Estadual de Agroindústria – CEAGRO:
- Virginio Figueiredo de Oliveira (titular)
- Guilherme de Castro Moura (suplente)

•

Comitê Estadual de Reserva da Caatinga – Bahia:
- William dos Anjos Almeida (titular)
- Valdiro de Jesus Pimentel (suplente)

•

Comitê Estadual de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica:
- Guilherme de Castro Moura (titular)
- Deroaldo Boida (suplente)

•

Comitê da Bacia do São Francisco:
- José Wilson Amorim de Almeida

•

Comitê da Bacia do Rio Paraguassú:
- Osvaldo Batista de Macedo (titular)
- Luiz Tarciso Cordeiro Pamponet (suplente)

•

Comitê da Bacia do Rio de Contas:
- Manoelito Fernandes

•

Comitê Gestor Estadual do Pacto “Um Mundo Para Crianças e o Adolescente do SemiÁrido” – Governo do Estado da Bahia:
- Jaqueline Érrico (titular)
- Daniela Miranda Lago (suplente)

•

Comitê Estadual de Agroindústria – CEAGRO:
- João Martins da Silva Júnior (titular)
- Hadson Andrade de Pinheiro (suplente)

•

Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia – Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação:
- João Martins da Silva Júnior
- Hadson Andrade de Pinheiro
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•

Conselho de Consumidores de Energia – COELBA:
- Wilson Paes Cardoso (titular)
- Vandevaldo Teixeira Rios (suplente)

•

Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEPRAM:
- Gulherme Moura (titular)

•

Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS – PRONAF:
- Barachisio Casali

•

Conselho Diretor – Escola Agrotécnica Federal de Antônio José Teixeira de Guanambi:
- Nelson Gomes – Pres. do Sindicato de Guanambi (titular)
- Luiz Carlos Fernandes – Diretor do Sindicato Guanambi (suplente)

•

Conselho Diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET:
- Fernando Albiani Alves (titular)
- Bárbara Letícia da Silva Cordeiro (suplente)

•

Conselho de Administração do Promo – Centro Internacional de Negócio da Bahia:
- Vandevaldo Rios (titular)
- Barbara Letícia da Silva Cordeiro (suplente)

•

Conselho Diretor da Escola Agrotécnica Federal de Senhor do Bonfim
- Salvador Longuinho (titular)
- Raimundo dos Santos (suplente)

•

Conselho Jurídico da CNA:
- Aurélio Pires (titular)

•

Conselho Estadual de Defesa Agropecuária – CONAGRO:
- Antonio Manoel Freire (titular)
- Vanir Kolln (suplente)

•

Câmara Consultiva do Café – SEAGRI:
- Antonio Luiz Figueira (titular)
- Nelson Quadros (suplente)

•

Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos – CTPPP – Vinculada ao CONERH –
Conselho Estadual de Recursos Hídricos:
- José Aylton Pinheiro

•

Câmara Setorial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
Comissão do Feijão:
- José Carlos Oliveira de Carvalho
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•

Câmara Setorial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
– Comissão da Mandioca:
- Renato Dias Souza

•

Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Agronegócio do Cacau:
- Guilherme de Castro Moura (titular)
- Isidoro Lavigne Gesteira (suplente)

•

Fórum Permanente de Pecuária de Corte da Bahia – Sistema FAEB / SENAR:
- Wilson Paes Cardoso (titular)

•

Fórum Nacional Permanente de Pecuária de Corte – CNA:
- Wilson Paes Cardoso (titular)
- Marcelo Martins (suplente)

•

Fórum Permanente de Debate Sobre o Desenvolvimento Sustentável do
Agronegócio Baiano:
- Luiz Raimundo Freire Sande (titular)
- Ary da Silva Carvalho (suplente)

•

Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas – SEBRAE
- João Martins da Silva Júnior (titular)
- José Mendes Filho (suplente)

•

IBAMA
- Isidoro Lavigne Gesteira (titular)

•

Plano de Ação do Consórcio dos Municípios – Ipiaú – Consórcio dos Municípios
do Vale do Rio de Contas:
- Renato Dias Souza
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