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Em 2011, com um crescimento de 9,8%, a agricultura foi o principal setor responsável
pelo resultado do Produto Interno Bruto da Bahia, que apresentou índice positivo
de 2%. O índice foi recebido com entusiasmo, mas sem surpresas, por todos que
acompanham o crescimento da nossa produção.
A Bahia destacou-se, assim, ano passado, com um crescimento absolutamente
espetacular do seu PIB, enquanto a média da agropecuária do Brasil foi de 3,9%.
Isto significa dizer que nosso aumento foi aproximadamente 2,5 vezes maior que o
nacional. Este fato deu-se em quase todas as regiões e segmentos produtivos, o que
é bastante significativo, pois nosso estado tem a maior população rural do país: são
mais de 4,5 milhões de pessoas vivendo no campo.

São números que nos orgulham. E todas as regiões contribuíram para este resultado.
Por exemplo: o oeste baiano vive uma verdadeira explosão de produtividade e
eficiência, batendo recordes sucessivos de produção, igualando-se aos centros
mais produtivos do mundo, com agricultura de alta tecnologia. No extremo sul do
estado, está acontecendo uma expansão vertiginosa do café conilon e da produção
de eucalipto para papel, celulose e madeira. Em todo o estado podemos identificar
o vigor da expansão do setor. Inúmeras consultas são feitas ao Governo por
empreendimentos que querem se instalar na Bahia.
Por todos estes motivos já elencados, queremos, juntamente com os produtores
rurais da Bahia (pequenos, médios ou grandes), agradecer e reconhecer o esforço
extraordinário desses homens do campo, que se mantêm sempre ativos e trabalhando
nas suas produções, não importando se faça sol ou faça chuva, com bons ou maus
momentos, mas sempre trazendo o alimento para as nossas mesas e garantindo o
progresso do nosso estado.
Em 2011, aconteceu ainda outro grande marco para a agricultura baiana. O estado
da Bahia, pela primeira vez, ocupa a vice-presidência da CNA. Neste papel podemos
continuar contribuindo para uma entidade mais forte, estruturada e preparada
para os novos desafios que a agropecuária brasileira encontrará, além de buscar a
consolidação de uma política acertada em defesa da agropecuária brasileira e um
diálogo mais participativo junto ao Governo.

João Martins da Silva Júnior
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Agropecuária Baiana
A Força do Campo
Em 2011, mesmo com os efeitos da crise mundial, o desempenho
da agropecuária na formação do Produto Interno Bruto (PIB)
nacional e estadual demonstrou a importância do setor para o
crescimento econômico do país. O PIB brasileiro cresceu 2,7%,
sendo que o setor agropecuário apresentou o melhor desempenho
(3,9%), seguido dos serviços (2,7%) e da indústria (1,6%).

Segundo o Banco Central, as exportações do agronegócio
registraram um novo recorde histórico em 2011, somando US$
94,59 bilhões, valor 24% superior ao alcançado em 2010 (US$
76,4 bilhões). O bom desempenho fez de 2011 o melhor ano para
a balança comercial do agronegócio desde 1997. As vendas de
soja, sob as formas de grão, farelo e óleo, foram responsáveis, por
exemplo, por mais de 38% do total exportado pelo Brasil.

No âmbito estadual, o PIB da agropecuária apresentou crescimento
de 9,8%, 2,5 vezes o percentual de crescimento da agropecuária
nacional (segundo informações da Superintendência de Estudos
Socioeconômicos - SEI). Com o melhor desempenho, o setor
agropecuário da Bahia foi seguido do setor de serviços (3,6%) e da
indústria (-2,9%).
Esses números resultam de muito trabalho e dedicação dos
produtores rurais, que adotaram tecnologia e boas práticas de
produção, aumentaram a produtividade e geraram empregos nas
diversas regiões do estado. Por conta de anos sucessivos de bom
desempenho, a Bahia ocupa lugar de destaque na produção de:
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• 1º Lugar: cacau, coco, mamão, manga, maracujá,
sisal, mamona, piaçava, guaraná, caprinos.
• 2º Lugar: algodão, banana, laranja, limão, melancia,
dendê, borracha, equinos e ovinos.
• 3º Lugar: melão, feijão, mandioca, cebola e palmito.
• 4º Lugar: café, sorgo, batata inglesa, abacaxi, goiaba
e amendoim.
• 5º Lugar: uva.
• 6º Lugar: soja e castanha de caju.
• 7º Lugar: suínos.
• 9º Lugar: milho e rebanho bovino.

A produção vegetal representou 70% dos R$ 22,7 bilhões
gerados no ano pelo setor primário. O destaque, segundo o
IBGE, ficou com a produção de grãos, que expandiu a área
plantada em 5,6% e cuja produção ultrapassou 7,7 milhões
de toneladas, 13% a mais do que no ano anterior, tendo
sido responsável por 12,3% do valor total produzido pela
agropecuária.
Alguns produtos revelaram um desempenho excepcional. A
colheita do algodão cresceu 58,6%, graças a uma expansão de
53,4% na área plantada e uma melhoria do rendimento médio
por hectare em 3,4%. A colheita da soja rendeu 3,5 milhões de
toneladas, 12,9% mais do que em 2010, graças a um aumento
de 2,8% na área cultivada e 9,8% no rendimento agrícola.
A área total ocupada com lavouras aumentou em 10,5%,
atingindo 4,97 milhões de hectares.
A primeira safra de feijão, colhida no primeiro semestre, foi
64,2% maior do que em 2010; mas a frustração da segunda
safra, que recuou 54,4%, resultou numa safra total de feijão
da ordem de 107,2 mil toneladas, 24% menor do que a safra
de 2010. A produção de mamona foi 21,2% maior e a produção
de cana de açúcar cresceu 11,5%, confirmando um avanço
significativo na produção de combustíveis de fonte renovável.
A criação de bovinos foi a atividade mais importante, sob o
ponto de vista da riqueza gerada em 2011; os R$4,4 milhões
gerados pela produção de carne e leite representaram 19,6%
de toda a receita agropecuária. Em segundo lugar está a
soja, com um faturamento estimado em R$ 2,7 bilhões, que
correspondeu a 12,3% da produção total agropecuária. O
terceiro lugar coube à produção de algodão, que cresceu
58,6% e representou 10,4% da renda da agropecuária.

Composição da agropecuária na Bahia em 2011
Algodão
10,4
Café
3,8

Outros
31,5%

Mandioca
2,6
Mamão
3,3
Milho
4,8
Banana
3,2
Cacau
3,4

Soja
12,3

Bovinos
15,2
Leite
4,4

Avicultura
5,1

Com relação aos preços, salvo algumas exceções, os produtos
agrícolas estiveram mais elevados em 2011, a exemplo do
milho, do feijão, do algodão, do café, da soja e do boi gordo.
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Em defesa do Produtor Rural
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia
– FAEB, cumprindo sua missão de representar, organizar e
fortalecer o produtor rural baiano, defendendo seus direitos e
interesses, realizou, ao longo de 2011, diversas ações importantes
para o desenvolvimento da agropecuária do estado. Dentre
estas, destacam-se a orientação aos produtores nas questões
ligadas à regularização ambiental das propriedades rurais e
no preenchimento de formulários do Incra e o treinamento
de mobilizadores dos sindicatos, para prestar gratuitamente
o serviço de preenchimento do formulário de Declaração do
Imposto Territorial Rural aos produtores de sua região, além
do atendimento em Salvador. Foram realizados, ainda, estudos
de acompanhamento de preços agrícolas e desenvolvimento de
cadeias produtivas novas e consolidadas.
A FAEB – em conjunto com a CNA – atuou intensamente na
discussão do novo código florestal, junto aos parlamentares
baianos, defendendo as modificações necessárias para trazer

Assuntos Fundiários
Com os objetivos de ampliar o conhecimento e nivelar as informações
sobre a situação das regiões atingidas pelos conflitos indígenas, a
Federação orientou os produtores sobre a melhor forma de garantir
a integridade das pessoas do campo, respeitando os princípios e
direitos previstos na Constituição Federal do Brasil. Em parceria
com a CNA, a FAEB reuniu produtores, autoridades e lideranças nos
municípios de Itamarajú e Ilhéus.
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Além disto, a FAEB e a CNA adotaram medidas em defesa dos
produtores rurais, exigindo que os relatórios indígenas sejam
transparentes e realistas. Buscou-se o apoio das autoridades das
regiões envolvidas, além da parceria de associações de Pequenos
Produtores e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Também foi
discutida a necessidade de reavaliação dos estudos, portarias e
relatórios elaborados pela FUNAI, com a imediata intervenção
do Governo da Bahia, do Governo Federal e do Conselho Nacional
de Justiça, uma vez que o estado democrático de direito deve ser
respeitado.

segurança jurídica na produção agropecuária do país.
Intensificando suas ações, a FAEB reativou a Comissão de
Assuntos Fundiários com a finalidade de assegurar o direito
de reintegração de posse, através das liminares judiciais, de
propriedades invadidas.
No constante apoio ao fortalecimento do sindicalismo rural
baiano, a Federação também trabalhou no sentido de reativar
importantes sindicatos que estavam sem atividades, como:
Barreiras, Campo Formoso, Coaraci, Itacaré, Iaçu, Maraú e
Medeiros Neto.
Em 2011, nesta constante luta em defesa da agricultura local,
os produtores baianos ganharam ainda mais representatividade
nacional: o presidente da FAEB, João Martins, foi eleito o primeiro
Vice - Presidente da CNA, garantindo maior visibilidade na luta
pelos direitos dos agropecuaristas da Bahia.

Relações Trabalhistas
A Federação participou da III Conferência Estadual do
Emprego e Trabalho Decente, em Salvador, que discutiu temas
importantes e atuais, como: geração de emprego, com igualdade
de oportunidades e tratamento; erradicação do trabalho escravo e
infantil; o fortalecimento do diálogo social, como instrumento de
governabilidade democrática; políticas de valorização do salário
mínimo. A conferência contou com as entidades representativas
dos trabalhadores, empregadores e governo, além do apoio da
sociedade civil organizada.
No encontro, o Governador Jaques Wagner sancionou a Lei
Estadual de Promoção do Trabalho Decente, aprovada pela
Assembleia Legislativa. A lei prevê a captação de recursos para o
combate ao trabalho escravo e todas as formas de exploração de
mão de obra no estado.

Sanidade Animal
A Bahia possuía parte do seu território reconhecido pela OIE
(Organização Mundial da Saúde Animal) como livre de aftosa com
vacinação, porém mantinha uma área (denominada “Zona Tampão”),
formada pelos municípios de Casa Nova, Remanso, Campo Alegre de
Lourdes, Pilão Arcado, Buritirama, Mansidão, Santa Rita de Cássia
e Formosa do Rio Preto; essa zona fronteira com o Piauí, ainda não
estava livre da aftosa. Por isto, os produtores rurais dessa região
eram impedidos de negociar seus rebanhos para as regiões livres da
aftosa.
Com o trabalho desenvolvido pela ADAB e pelo MAPA com o ativo
apoio da FAEB – a Zona Tampão deixou de existir perante a OIE,
não sendo mais necessário fazer quarentena ou adotar medidas
restritivas para que animais daqueles municípios passassem a ter
Zona Livre. O anúncio foi feito durante a 79ª Assembleia Geral de
Delegados da OIE, em Paris, na França, em maio de 2011.
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Meio Ambiente

Crédito Rural
A FAEB coordenou ação para adesão à renegociação das dívidas
dos cacauicultores, autorizada pela Resolução 3944 do Banco
Central do Brasil. Graças a este processo, os produtores puderam
liquidar a operação ou amortizar o mínimo exigido como condição
de renegociação de suas dívidas, com os descontos previstos para
2011.
Ainda neste sentido, a FAEB apoiou e divulgou medidas de
renegociação de operações contratadas junto ao Banco do Brasil:

9

• Enquadramento: operações vencidas até 30/06/2010.
• Prazo para formalizar a renegociação: 29 de abril de 2011.
• Exclusão dos encargos de inadimplência.
• Alongamento do prazo máximo de pagamento para até 10 anos,
desde que 40% da dívida seja paga em até 5 anos.
• Encargos a partir de IRP mais 0,5% ao mês (juros de poupança).
• Entrada de 10% do valor total da dívida, podendo haver
flexibilização em casos específicos.

“Paz no campo e legalidade para a produção agropecuária nacional”,
foram as palavras da presidente da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu, líder da mobilização
que levou 24 mil produtores rurais a Brasília, em abril. De forma
pacífica, os produtores de todos os estados brasileiros, inclusive da
Bahia, pediram ao Congresso Nacional que a legislação ambiental
seja atualizada rapidamente, como forma de garantir a consolidação
de áreas de produção, sem desrespeito ao meio ambiente. Além
dos produtores, estiveram presentes ao movimento presidentes
de Federações de Agricultura do Brasil, deputados e diversas
autoridades de todo o País.
Cerca de 500 ônibus chegaram à Capital Federal, trazendo diversas
caravanas para participar da manifestação. Grandes delegações
ocuparam o gramado e as tendas instaladas na Esplanada.

Comissões e Câmaras Técnicas
A FAEB participou da mobilização da cadeia produtiva de
fruticultura e horticultura, visando a realização de uma
campanha nacional para o aumento do consumo de frutas,
legumes e verduras no Brasil. Esteve presente também no
processo de construção de produtos específicos de seguro agrícola
para frutas, de acordo com as peculiaridades de cada região
produtora. Já estão finalizados os produtos para uvas no Vale
do São Francisco. A Federação ainda teve participação ativa no
processo de criação da Frente Parlamentar Mista da Fruticultura,
criada com a adesão de 311 Deputados Federais e 17 Senadores e
lançada oficialmente em cerimônia realizada na CNA no mês de
agosto, além de ação junto ao Ministério da Agricultura, ANVISA
e IBAMA visando à operacionalização da Instrução Normativa
Conjunta 01/2010 (Minor Crops), que regulariza a situação do
registro de agroquímicos para culturas com suporte fitossanitário
insuficiente. A FAEB também participou do grupo técnico formado
pela Coordenação Geral de Qualidade Vegetal do MAPA visando
definir o padrão de frutas para exportação.

Em 2011, em parceira com o Ministério da Agricultura e Pecuária
e Abastecimento (MAPA) e SENAR, também foi discutido o projeto
de lei 2596/2011 que se refere à inclusão das carnes e derivados de
animais ovinos e caprinos no regime de incidência da contribuição
para o PIS/PASEP e da Confins.
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campofuturo
Gestão de Custos e Riscos
para Produtores Rurais

O Campo Futuro é
um projeto que alia
capacitação do produtor
rural à geração de
informações para a
administração de riscos
de preços, de custos e de
produção na propriedade
rural. O produtor irá
aprender a calcular o
seu custo de produção e
a utilizar ferramentas
para o gerenciamento de
riscos de preços. Esses
riscos da produção são
administrados pelo uso do
seguro rural.
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LEITE - Visando à melhoria do processo de gestão
da atividade leiteira, a FAEB e a CNA realizaram o
levantamento de custos de produção do leite nas
principais bacias leiteiras do Estado (Barreiras,
Itamaraju, Itapetinga e Miguel Calmon), através do
Programa Campo Futuro.

EUCALIPTO - Em Teixeira de Freitas, em parceria
com a Sociedade de Investigações Florestais (SIF),
vinculada à Universidade Federal de Viçosa (UFV), foi
realizado o primeiro painel de produção de eucalipto,
considerada típico da região, com manejo florestal
voltado para produção de madeira para celulose.
Nesta localidade os plantios florestais se restringem
ao uso do eucalipto clonal da variedade Eucalyptus
urophylla e do híbrido Eucalyptus urograndis.

CAFÉ
É CONILON - C
Com apoio d
do C
Centro d
de IInteligência
de Mercado (CIM) da Universidade Federal de Lavras
(UFLA), o levantamento de custos de produção de Café
Conilon foi realizado em Itabela, com o objetivo de
apurar informações para uma rede de dados atualizada
sobre os custos deste tipo de café, fornecendo ao
produtor rural instrumentos de orientação para o
gerenciamento da sua propriedade e auxiliando no
monitoramento de receitas e despesas da produção,
buscando uma gestão cada vez mais eficiente.

LARANJA – Em 2011 também foram realizados
painéis de levantamento de custos de produção
de laranja no município de Rio Real e cacau nos
municípios de Canavieiras e Eunápolis, dentro do
programa Campo Futuro.

GRÃOS – Em reunião com técnicos das federações
e produtores de todo o Brasil, foram validadas
informações geradas nos painéis realizados nas
principais regiões produtoras de grãos do país.
Na Bahia, o painel foi realizado em Luís Eduardo
Magalhães, sempre com o objetivo de munir
produtores do setor com informações que possam
ajudá-los sobre os riscos de produção.



Ações do Sindicato Forte em 2011



• Capacitação de Dirigentes.
• Participação no diagnóstico do Sindicato (marco 0).
• Construção do Planejamento Estratégico do Sindicato.
• Elaboração do Plano de Ação 2011.
• Validação do Plano de Ação.
• Aplicação do diagnóstico.
Visitas Técnicas

O Programa Sindicato
Forte constitui mais uma
ferramenta que o Sistema
FAEB/SENAR e o SEBRAE
disponibilizam às entidades
de classe dos produtores,
auxiliando-as na quebra
de paradigmas antigos,
face às inconstâncias do
cenário rural. O propósito
é contribuir para a
profissionalização de
seus parceiros e atuar
diretamente junto ao
produtor rural.

As visitas técnicas que ocorreram em 2011 resultaram na interação
entre alguns sindicatos, que puderam trocar experiências sobre
as evoluções tecnológicas adotadas e aplicadas no exercício da
agropecuária em seus respectivos municípios. Estas visitas foram
realizadas entre os seguintes sindicatos:
Caatiba → Gandu (Cadeia produtiva da banana)
Canavieiras → Uma (Cadeia produtiva da seringueira)
Itajú do Colônia → Poções (Cadeia produtiva da caprinocultura)
Nova Canaã → Mucuri (Conhecer os resultados do Programa
Balde Cheio)
Gandu → Jaguaquara (Conhecer o Centro de Comercialização do
Produtor Rural)
Capacitação
O Programa Sindicato Forte realizou, em 2011, encontros
regionais de capacitação para líderes sindicais, distribuídos por
várias regiões da Bahia. Nos encontros, os dirigentes sindicais
discutiram os novos caminhos para a Gestão dos Sindicatos.
Entre os temas abordados, o destaque é para a necessidade de
proporcionar ao produtor informações atuais relativas ao setor
agropecuário; à prestação de serviços; à criação de redes de
comunicação; à integração do produtor e sua participação ativa
no sindicato, entre outros.
Encontro de Dirigentes Sindicais com a Coordenação
do Programa
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Em 2011 foram atendidos, com capacitação dos líderes sindicais, 48 sindicatos, com a participação de 57 dirigentes e 36 colaboradores.

Sindicatos
Atendidos

Dirigentes
Atendidos

Colaboradores
Atendidos

Demonstrativo das ações de capacitação 2011

Planejamento Estratégico (PE) 2011
Dos 76 sindicatos do Programa, 41 % concluíram o Planejamento
Estratégico, com o resgate da história do sindicato, e 59% estão
programados para concluir o PE em 2012.
Uma das etapas do PE era a elaboração do Plano de Ação. Nesta
etapa percebeu-se maior envolvimento, já que o instrumento

tratava de listar as atividades pertinentes a cada sindicato, os
sonhos e idealizações para 2011. Com isto, 65% dos sindicatos
que aderiram ao Programa realizaram o Plano de Ação (PA),
24% a mais dos sindicatos que concluíram o PE. Esses sindicatos
construíram as ações necessárias para serem trabalhadas a
curto, médio e longo prazo.

76

SINDICATOS - PSF *

49

PLANO DE AÇÃO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MARCO 1

31

52

* Programa Sindicato Forte

Elaboração do Planejamento Estratégico e Plano de Ação
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O campo vai à CNA

Eventos

As comemorações dos 60 anos da CNA e os 20 do SENAR contaram
com uma extensa programação, marcada por eventos importantes
para o setor agropecuário. A iniciativa de reunir presidentes
de sindicatos das diversas regiões do Brasil foi lançada no ano
passado, pela senadora Kátia Abreu, visando fortalecer as relações
entre o Sistema CNA/SENAR e as lideranças sindicais nas bases.
Estiveram presentes nove presidentes estaduais das Federações
de Agricultura e Pecuária da região Nordeste, que conheceram
os principais programas e ações das duas entidades na defesa do
setor agropecuário.
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O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
da Bahia (FAEB), João Martins da Silva Júnior, explicou que
o desenvolvimento do setor rural só será possível com um
sindicalismo forte e representativo para defender seus interesses,
e o evento foi uma oportunidade para reforçar esse compromisso.
“Só os sindicatos fortes e preparados conseguirão atender às
demandas do produtor rural”, disse.

Primeiro encontro regional de
presidentes de sindicatos e produtores
rurais no município de Seabra
Com o objetivo de disseminar os resultados positivos das ações
sindicais, o presidente do Sindicato Rural de Seabra, João Gomes,
convidou alguns presidentes de sindicatos para uma reunião
de debates e troca de experiências. Partindo desta demanda,
surgiu o primeiro encontro regional de presidentes de sindicatos,
realizado no município de Seabra, ao qual estiveram presentes
sete presidentes de sindicatos: Seabra, Miguel Calmon, Mundo
Novo, Tucano, Mairi, Boa Vista do Tupim e Morro do Chapéu.

Eventos

Projeto Nacional de Desenvolvimento
da Suinocultura – PNDS
O Sistema FAEB participou do encontro que reuniu mais de 80%
dos suinocultores da região. O objetivo do projeto foi contribuir
para o desenvolvimento da suinocultura brasileira, trabalhando
para uma maior estabilidade econômica da atividade e trazendo
os consequentes benefícios sociais para os produtores e
trabalhadores da cadeia produtiva, através da ampliação do
mercado doméstico da carne suína.
Outro ponto positivo na implantação do projeto foi a modernização
da comercialização da carne suína e a generalização de boas
práticas de produção, do campo à mesa, que contribuam para
consolidar a carne suína como um produto saudável e nutritivo,
produzido de forma tecnicamente correta, socialmente justa e
ambientalmente responsável.
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Fórum Internacional de Estudos
Estratégicos para o Desenvolvimento
Agropecuário e Respeito ao Clima

Eventos

Representantes do setor rural, dentre eles a FAEB e o
SENAR Bahia, especialistas em sustentabilidade e entidades
ambientalistas participaram do Fórum Internacional de Estudos
Estratégicos para o Desenvolvimento Agropecuário e Respeito
ao Clima (FEED), promovido pela Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA). O objetivo do evento foi debater a
construção de alternativas conjuntas para a inserção na economia
de baixo carbono. O FEED 2011 foi realizado entre os dias 5 e 6
de setembro, no centro de convenções da FECOMERCIO, em São
Paulo. Os debates se deram em torno de quatro temas:
• Agricultura e florestas.
• Pecuária de Baixo Carbono: um novo paradigma produtivo para
o Brasil.
• A produção de lácteos e os desafios de reduzir emissões.
• Oportunidades para a agricultura na economia do clima.

FAEB/SENAR no Simpósio
Internacional Promusa - ISHS
“Bananas e Plátanos: Produção Global Sustentável e Usos
Alternativos”. Este foi o tema do Simpósio Internacional ProMusaISHS, realizado de 10 a 14 de Outubro, no Bahia Othon Palace, em
Salvador. O evento foi marcado por sessões e debates, destacando
os desafios e as oportunidades dos novos usos do produto.
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O Brasil é o 5º maior produtor de banana do mundo, com 7
milhões de toneladas produzidas em cerca de 500 mil hectares
dedicadas ao cultivo da fruta. O evento, realizado por ProMusa,
Embrapa, International Society for Horticultural Science (ISHS)
e Bioversity’s Plantain and Banana Research and Development
Network for Latin America and the Caribbean (MusaLac), contou
com o patrocínio do Sistema FAEB/SENAR.

Assembleia de final de ano da FAEB
premia melhores de 2011 e realiza
palestra sobre o desempenho da
economia da Bahia e a agropecuária
“Desempenho da Economia Baiana e da Agropecuária”, este foi o
tema da palestra apresentada pelo economista Armando Avena,
na Assembleia de Final de ano da FAEB. Avena fez um balanço do
setor em 2011, além de falar sobre as expectativas de crescimento
do Brasil e da Bahia. Diversos presidentes de sindicatos e
produtores rurais participaram do evento.

Premiação de Mobilizadores,
Produtores e Presidentes de Sindicatos
Com o objetivo de incentivar ainda mais o já reconhecido trabalho
dos Sindicatos Rurais, a FAEB realizou o II Concurso Boas Práticas
da Mobilização. Os vencedores foram contemplados com um
netbook, estendendo os prêmios aos respectivos presidentes de
sindicatos, que receberam um aparelho IPhone.

Eventos

• Antônio dos Reis S. Aquino - Sindicato dos Produtores Rurais de
Conceição do Coité.
• Erundina Batista de Souza Pereira - Sindicato dos Produtores
Rurais de Cipó.
• Idalício Martins Viana - Sindicato dos Produtores Rurais de
Itabela.
• Jair Dias Coelho - Sindicato dos Produtores Rurais de Nazaré.
• Joanice Pereira - Sindicato dos Produtores Rurais de Santo
Amaro.
• Maira Silva de Lima - Sindicato dos Produtores Rurais de Seabra.
• Manoel Fonseca Netto - Sindicato dos Produtores Rurais de
Itagibá.
• Mariluce Cerqueira Pires - Sindicato dos Produtores Rurais de
Ubatã.
• Nariana Fagundes de Araújo - Sindicato dos Produtores Rurais
de Itanhém.
• Verônica Magalhães de Souza - Sindicato dos Produtores Rurais
de Ipiaú.
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SENAR - Formando e
Promovendo
o Homem do Campo

país, enfocando a produção e o escoamento dos bens produzidos,
assim como educação, valorização da cultura rural e bem estar
social das pessoas do campo.

As ações de educação profissional

A agropecuária brasileira atingiu, nos últimos anos, lugar de
destaque no cenário mundial da produção de alimentos. A sociedade
de consumo se aprofunda cada vez mais em temas de qualidade,
nutrição, sanidade alimentar, respeito ao meio ambiente e bons
preços, exigindo mais qualidade e sustentabilidade dos produtos.
O dinamismo das tecnologias de produção impõe ao trabalhador
e produtor rural a necessidade de constante aperfeiçoamento na
atividade produtiva, articulada à sustentabilidade econômica,
social e ambiental. Assim, torna-se imprescindível que o produtor
rural se profissionalize na perspectiva de associar-se a cadeias
produtivas. Para isto é importante direcionar a capacitação,
os esforços e os investimentos em prol do desenvolvimento das
atividades identificadas como viáveis, nas distintas regiões do
MESES

DRH

PS

PARTICIPANTES

FEVEREIRO

142

3

9

2.615

MARÇO

179

1

11

3.100

ABRIL

186

...

12

3.320

MAIO

234

8

47

5.063

JUNHO

224

...

20

3.497

JULHO

250

2

15

3.890

AGOSTO

284

...

40

5.064

SETEMBRO

321

1

12

5.442

OUTUBRO

370

3

10

6.057

NOVEMBRO

423

4

20

6.858

DEZEMBRO

18

...
22

8
204

4.592
49.498

TOTAL
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FPR

As ações de educação profissional desenvolvidas foram
pensadas com vistas à inserção ou permanência do produtor e/
ou trabalhador rural no mercado de trabalho rural, por meio de
oferta de cursos atualizados e de qualidade. Estas ações foram
pautadas no modelo metodológico institucional, com o objetivo de
atender às demandas evidenciadas pelas empresas e sindicatos
rurais. O foco na qualidade foi motivo de novos direcionamentos
durante o ano de 2011, implicando em um conjunto de ações com
o objetivo de oferecer formação profissional mais consistente, a
partir de itinerários formativos traçados para atender ao perfil
profissional requerido pelo mercado de trabalho, em diversas
cadeias produtivas. Conforme pode ser verificado na Tabela
1, o período analisado registra a realização de 2.857 eventos,
envolvendo 49.498 participantes.

2.631

Tabela 1: Eventos de FPR e PS realizados no ano de 2011.
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Tabela 2: Eventos por Linha de Ação e Áreas de Atividade. Fonte: SISGE SENAR

Neste ano houve maior volume de eventos nas ações de Pecuária
(29,05%), Atividades de Apoio à Produção (24,68%), Agricultura
(19,32%) e Agroindústria (15,89%), esta última correspondendo
às ações dos Centros de Treinamentos de Gandu e Feira de
Santana. Desta forma, 92,09% das ações foram direcionadas
à Formação Profissional Rural. Em relação à Promoção Social,
as atividades desenvolvidas pelo SENAR Bahia no ano de 2011
contemplaram o caráter educativo, preventivo e complementar
às ações produtivas.
Como demonstrado na Tabela 2, houve maior representatividade
das ações relacionadas à pecuária nos eventos de FPR. Isto se deve
ao crescente número de produtores nas atividades em questão,
uma vez que, além da Bahia possuir condições edafoclimáticas
favoráveis ao desenvolvimento das atividades, instituições
governamentais e privadas têm disponibilizado recursos para os
pequenos produtores, em apoio a diversas ações pecuárias, como
o fornecimento de tanque de expansão a algumas comunidades
com aptidão para produção de leite e recursos financeiros para a
compra de animais.
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FEM
Formação de Empreendedores

Consciente de sua missão, o SENAR-BA (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural), responsável pela qualificação profissional
Consciente de sua missão, o SENAR-BA (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural), responsável pela qualificação profissional
de trabalhadores e produtores rurais, lançou o Programa
de Capacitação em Cadeias Produtivas – FEM (Formação de
Empreendedores Rurais), incentivando uma visão globalizada dos
processos produtivos, em atendimento às exigências do mercado
de forma sustentável. O FEM, com foco em cadeias produtivas,
possibilita uma melhor qualidade dos nossos produtos e serviços
no campo.
Cabe destacar que o FEM apresenta um itinerário formativo
pertinente à ação produtiva, aos processos de gestão, à
sustentabilidade e à responsabilidade social. O SENAR Bahia
promove a qualificação prevista na Série Metodológica como
uma das naturezas de programação, já que o FEM capacita o
indivíduo para o exercício de uma ocupação existente e definida
pelo mercado de trabalho, mediante o domínio de todas as
tarefas e operações pertinentes. Em 2011 foram encaminhadas
algumas experiências, nas cadeias da bovinocultura de leite e
corte, da caprinovinocultura e da apicultura, que serviram de
base para consolidação da proposta de qualificação profissional
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do SENAR Bahia por meio do FEM. Estão em andamento 14 turmas,
com participação de 280 produtores que recebem aulas teóricas e
validação de campo, com acompanhamento e monitoração por parte
da coordenação e da gerência.
Para tanto, o SENAR investiu em ferramentas para a sistematização
da organização e parametrização das atividades da Gerência
de Programas, através de um forte preparo da sua equipe de
coordenadores, em busca de uma gestão profissionalizada e
pautada por metas. Foi necessário estabelecer o controle das metas
e o planejamento estratégico das ações, dentro de cada programa e
ferramenta de trabalho. Para isto foi adquirido um software, que
sistematiza e organiza o planejamento das ações e suas respectivas
metas de forma ágil, segura e “online”. Outro passo importante foi a
formalização de parceria de cooperação técnica com várias entidades
de ensino e difusão de tecnologia, entre elas a EMBRAPA, que estará
trabalhando de forma inédita com o SENAR.
Este processo de restruturação dos cursos de FPR e PS exigiu um
trabalho de esclarecimento e orientação aos Sindicatos Rurais, em
relação aos novos direcionamentos educacionais, principalmente
na construção do Plano Anual de Trabalho - PAT (2012). Com este
propósito, o SENAR realizou encontros regionais em Ilhéus, Feira de
Santana, Jequié, Eunápolis, Miguel Calmon, Itapetinga e Salvador.

As ações específicas de Formação Profissional para a Pecuária, no ano de
2011, encontram-se descritas na Tabela 3:
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Tabela 3: Ocorrência de eventos na Linha de Ação Pecuária. Fonte: SISGE Senar
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Com relação às ações de Apoio à Produção, mencionadas na Tabela 4, observou-se
maior número de ocorrências nas ocupações de aplicação de agrotóxico e tratorista,
devido à intensificação da realização dos cursos destinados às empresas rurais,
principalmente no período de entressafra e safra. Esta elevação no número de
cursos voltados à aplicação de agrotóxicos se deve ao fato do Ministério do Trabalho
e Emprego exercer, atualmente, uma maior fiscalização nas empresas prestadoras
de serviços, por perceber que é grande o número de pessoas realizando a atividade
de forma errada, com aplicações incorretas e falta de cuidado na utilização dos
Equipamentos de Proteção Individual - EPI. Da mesma forma tem havido grande
exigência de capacitação dos tratoristas, para o aprimoramento dos serviços por eles
prestados.
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Tabela 4: Ocorrência de eventos de Apoio à Produção . Fonte: SISGE Senar
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Projetando o Futuro dos
Jovens Rurais
O SENAR, em parceria com a Comissão Executiva do Plano
da Lavoura Cacaueira–CEPLAC, desenvolveu o curso Jovem
Empreendedor Rural, para filhos de pequenos agricultores da
região do Baixo Sul e Sul do Estado, com carga horária de 124h.
Os participantes, na faixa etária de 18 a 29 anos, demonstraram
potencial para realização de projetos de produção agrícola nas
suas propriedades, promovendo o protagonismo juvenil e a
preparação para a sucessão familiar. Foi possível concluir que
a ação serviu para ampliar a compreensão dos participantes
sobre o desenvolvimento rural sustentável, despertou a vocação
empreendedora, acresceu novos conhecimentos de práticas
agrícolas e deu uma ótima visão das políticas públicas voltadas
para a agricultura familiar e da importância de estarem
socialmente organizados.
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Outra ação para capacitação de jovens vinculados a associações
de Pequenos Produtores Rurais veio da CAR (Coordenadoria de
Desenvolvimento e Ação Regional), empresa vinculada à SEDIR
(Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Integração Regional), que
solicitou apoio do SENAR para a realização de eventos de capacitação
versando sobre GESTÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIOS, para aprimorar
as prestações de contas dos recursos financeiros destinados às
associações conveniadas com a CAR, além de dar conhecimento sobre
incidências de encargos financeiros e outros dispositivos legais. O
conteúdo programático desses eventos foi definido em conjunto
SENAR/CAR, consistindo em 8 horas de conhecimentos teóricos/
práticos sobre prestação de contas e 16 horas sobre aplicação prática
em planilha Excel.

Quanto à agricultura (Tabela 5), pode-se verificar elevação na quantidade de treinamentos
de cultivo de plantas industriais (cacau, cana-de-açúcar, café, seringueira e mandioca).
No caso da cacauicultura, isto aconteceu devido à notória ascensão da produtividade
de cacau na Bahia, decorrente, principalmente, da obtenção de um maior controle da
vassoura de bruxa no estado, associado ao incremento do uso de tecnologias de cultivo.
Do mesmo modo, observou-se um expressivo aumento dos cursos voltados à fruticultura
(graviola, cupuaçu, banana e maracujá) e olericultura, em função do crescimento do
número de produtores que têm se organizado para vender seus produtos no mercado
consumidor.
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Tabela 5: Ocorrência de eventos na Linha de Ação Agricultura. Fonte: SISGE Senar
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Educação à Distância do SENAR
Aliar
conhecimento,
tecnologia,
vontade de ensinar e, principalmente,
vontade de aprender. Esta fórmula,
que pode parecer simples, trouxe
resultados
surpreendentes
ao
programa de Educação à Distância
– EAD SENAR, em todo o Brasil,
com especial destaque para a Bahia.
Em 2011, o número de inscrições
no estado cresceu 2.206% (dois
mil duzentos e seis por certo), em
comparação com o mesmo período
do ano passado. Criado em 2010, o
programa oferece atualmente 17
cursos à distância, via internet.
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Centros de
Treinamento
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Os centros de treinamento de Feira de Santana e Gandu
são predominantemente responsáveis pelos treinamentos
na área da agroindústria, formando pequenos
empreendedores com agregação de valor a sua produção.
O atendimento descrito na Tabela 6, em sua grande
maioria, está direcionado ao interesse em fornecer
produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA) e para o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). Os treinandos buscam capacitação nos Centros
de Treinamento com a finalidade de padronização dos
produtos que são fornecidos para a merenda escolar.
Para 2012, o SENAR ainda vai contar com o Centro de
Treinamento e Difusão de Tecnologia de Itapetinga, onde
já foi realizada a Semana do Produtor, que tratou dos
principais assuntos da cadeia produtiva da bovinocultura
de corte na região, com a presença de 9 pesquisadores da
EMBRAPA. Esse centro atenderá toda a região em torno do
município.
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Outras ações estruturantes em relação
ao planejamento e execução das ações
de FPR e PS:
• Encontros de avaliação das ações da Formação Profissional
Rural (FPR) e Promoção Social (PS)
Os encontros de avaliação de Formação Profissional Rural (FPR)
e Promoção Social (PS) tiveram como objetivos analisar as ações
dos cursos, orientar os dirigentes e discutir novos caminhos
para atuação dos sindicatos, com o propósito de melhorar a
qualificação profissional do trabalhador e produtor rural. Em
2011, aconteceram dois encontros de avaliação das ações de FPR
e PS. O primeiro ocorreu no mês de maio e o segundo no mês de
dezembro, cada um com a participação de 57 sindicatos.

• Encontros para discussão da Cadeia Produtiva
Em 2011 o SENAR Bahia iniciou um processo de restruturação
dos cursos de FPR e PS, ampliando a sua carga horária para
garantir maior qualificação aos produtores e trabalhadores
rurais. Com a finalidade de orientar os Dirigentes Sindicais na
construção do Plano Anual de Trabalho - PAT (2012), o SENAR
realizou encontros regionais, a fim de informar as mudanças.
Estes encontros aconteceram em Ilhéus, Feira de Santana,
Jequié, Eunápolis, Miguel Calmon, Itapetinga e Salvador.

• Concurso Boas Práticas da Mobilização
O 2º Concurso Boas Práticas da Mobilização foi realizado com o
objetivo de oportunizar e valorizar as experiências significativas
da Mobilização das ações de FPR e atividades de PS, já que se
entende por Mobilização o processo que envolve o planejamento
e operacionalização das ações de FPR e atividades de PS, de
acordo com as normas da regional.
32

“O SENAR mudando vidas”
“Para a gente o SENAR é como se fosse um pai, pois através
da entidade ganhamos conhecimento”. É assim que o pequeno
produtor Manuel Alves, de Morro do Chapéu, resume o trabalho
da instituição. Através da Associação “Juventude a União Faz
a Força”, ele conseguiu a sua primeira terra, mas foi com as
técnicas aprendidas nos cursos ministrados pelo SENAR, que
hoje possui um rebanho saudável e colhe as grandes melhorias
que estão acontecendo em sua vida. Seu Manoel é mais um
caso, entre as mais de 49 mil vidas transformadas a partir dos
cursos e programas do SENAR Bahia, em 2011.

Para D. Raimunda, que quase não acreditava em uma
mudança de direção da sua realidade, a oportunidade de
ter um emprego fixo não passava de um sonho. Depois de
participar dos cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural, dentre eles sequilhos, bolachinhas de goma, tempero
e polpas, foi à luta para concretizar suas aspirações. A
situação financeira da pequena produtora tomou um novo
rumo. Além de profissionalizar-se e investir no seu próprio
negócio, pôde transmitir tudo o que aprendeu e transformou
também a história de tantas outras mulheres da Ilha de Vera
Cruz, que, como ela, fazem parte da Associação Sol Nascente.
Atualmente, Dona Raimunda colhe o sucesso da venda
dos temperos e ainda comercializa as iguarias até para a
Prefeitura de Salvador.
Mulheres no campo. Mulheres do campo.
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A busca por condições dignas de vida para suas famílias
encoraja as mulheres do campo, na luta por um espaço no
mercado de trabalho, a exemplo da pescadora Cida, que se
orgulha de ser, hoje, uma empreendedora. Profissionalizar-se
foi o primeiro passo para um caminho de sucesso. Com vocação
nata para a culinária, conseguiu transformar sua paixão
em profissão. Após o curso de manipulação de alimentos e o
de boas práticas, passou de empregada a empresária. Hoje é
proprietária de seu próprio restaurante e prossegue aplicando
o que aprendeu no SENAR.

A microempreendedora Lucila Leite, que já possuía uma
pequena fábrica de doces, a Manjar dos Deuses, sentia
que precisava adquirir novas técnicas, para aumentar a
produtividade sem comprometer a qualidade dos seus
produtos. No seu primeiro contato com o SENAR, Lucila juntou
uma turma de dez funcionários e com eles tomou o curso de
doces em pote. A partir daí, ela participou de outros cursos:
temperos, conservas, sequilhos e derivados da mandioca. A
empreendedora inseriu sua equipe nos cursos para melhorar
a qualidade de sua mão de obra; porém, mesmo quando os
funcionários não fizerem mais parte da empresa, sairão
com uma profissão e muitos deles já começaram a trabalhar
com doces e outras guloseimas. A Manjar dos Deuses existe
há seis anos e as vendas dos produtos seguem em constante
desenvolvimento, com comercialização para casas de produtos
naturais, inclusive em toda a rede de produtos Mundo Verde.

A agricultura familiar se fortalece através dos cursos
oferecidos pelo SENAR. Os pequenos agricultores que
estiveram expondo seus produtos na Fenagro 2011 são provas
disto. Os seus depoimentos são emocionantes e refletem a
história de vida destas pessoas, que hoje têm a possibilidade de
trabalhar para garantir sua própria renda, além de transmitir
o que sabem e contribuir assim para a geração de empregos e
renda no campo.

O Geraleite tem como objetivo profissionalizar produtores rurais da Cadeia Produtiva do Leite, através da orientação gerencial e
tecnológica para melhorar a produtividade.
O Programa terminou o ano de 2011 trabalhando em mais de 50 municípios, distribuídos nas principais bacias leiteiras do estado,
e com 307 produtores, distribuídos em 22 grupos ligados a 16 laticínios. Para realizar os trabalhos previstos na metodologia do
AGETEC (Assistência Gerencial e Tecnológica), o programa conta com 38 técnicos agrônomos, veterinários e/ou zootecnistas,
que realizam visitas mensais de 8 horas em cada uma das fazendas cadastradas. Desta forma, foram realizadas 5.445 visitas
gerenciais e tecnológicas, distribuidas mensalmente conforme demonstra o gráfico abaixo:

Gráfico evolutivo da captação mensal de leite no GERALEITE em 2011.

Os dados zootécnicos das fazendas trabalhadas no Programa foram parcialmente alcançados pela grande maioria dos produtores.
O rebanho total do programa fechou o ano com uma taxa média de prenhes dos rebanhos de cria de 83%.

Gráfico evolutivo das visitas mensais realizadas e programadas aos produtores em 2011.
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A produção média de leite do programa manteve-se com uma variação negativa de 5,18% entre o leite produzido no mês de Janeiro de 2011
e o restante dos meses, o que significa uma produção constante de leite ao longo do ano, reduzindo o problema da sazonalidade de produção.
O Programa é responsável por uma captação anual de 20,94 milhões de litros, com uma média de produção individual em 5.532 litros mês.

Gráfico evolutivo da captação mensal de leite no GERALEITE em 2011.

Captação mensal de leite
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Em sua grande maioria, as propriedades orientadas pelo programa são de pequenos produtores e possuem um rebanho de 30 vacas
em lactação, com uma média de 6,5 litro/vaca dia.

Geraleite- Produção média mensal de leite / produtor atendido
GERALEITE - Litros leite mensal / produtor
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Desenvolvimento da cadeia produtiva da carne bovina, baseado em quatro pilares: organização e união dos Produtores; capacitação
gerencial e tecnológica; assistência técnica especializada e comercialização formal da produção. Este é o objetivo do Programa Moderpec,
que terminou o ano de 2011 com 95 produtores sendo trabalhados em 23 municípios do estado, nas principais regiões produtoras de gado
de corte, por 10 técnicos de nível superior. O programa proporcionou 947 visitas às fazendas cadastradas.

Gráfico evolutivo do número de produtores cadastrados e orientados no de ano 2011.
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Gráfico evolutivo das visitas mensais realizadas e programadas aos produtores em 2011.

Apoiando o desenvolvimento da cadeia produtiva da ovinocultura
e caprinocultura, o Programa Capricorte trabalhou, em 2011, em
quatro polos, denominados de acordo com a região como Juazeiro
I, Juazeiro II, Pintadas e Médio Rio de Contas. A equipe é composta
por quatro técnicos de nível superior e 16 técnicos de nível médio.
Durante o ano 2011, foram realizadas 3.712 visitas técnicas de
capacitação gerencial e tecnológica, atingindo uma eficiência
média acima de 89% de visitas realizadas em relação ao total de
visitas programadas.


Gráfico evolutivo do número de produtores atendidos no ano de 2011.

Na avaliação dos indicadores de produção, foi possível verificar
que no trabalho realizado de assistência gerencial e tecnológica
manteve-se a idade de abate dos caprinos e ovinos trabalhados
pelos técnicos do programa em 10 meses.
Capricorte - idade média abate
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Gráfico evolutivo da idade de abate dos animais assistidos em meses.
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O Programa Empreendedor Rural tem como
objetivo desenvolver e estimular o poder
pessoal dos empreendedores do agronegócio,
de forma a ampliar sua capacidade
influenciadora nas transformações da
sociedade e desenvolver competências
empreendedoras para atuação em atividades
econômicas, políticas e sociais sustentáveis.
Na Bahia, o PER iniciou suas ações em maio
de 2011 e capacitou 167 pessoas, dentre
elas estudantes de escolas agrotécnicas do
estado.

Turmas iniciadas e concluídas no PER no ano de 2011.

39

Com os objetivos de contribuir para a melhoria da
gestão das atividades praticadas nas propriedades
rurais, promover a mudança de comportamento
e de atitude dos produtores rurais e incentivar
os jovens a identificar ideias de negócio na
propriedade familiar, o Negócio Certo Rural,
em 2011, capacitou 517 participantes de 289
propriedades da Bahia. Vinte e uma turmas foram
iniciadas, sendo que 13 delas foram concluídas
ainda no ano passado

Número de participantes do curso do NCR no ano de 2011.

Número de turmas instaladas no NCR no ano de 2011.
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O Programa Sindicato Forte busca o equilíbrio entre a capacitação de
profissionais do meio rural e sua aplicabilidade, fomentando ações
com foco nas cadeias produtivas de cada região.
• Visitas de acompanhamento e monitoramento pelo gerente,
coordenador e equipe de consultoria do SENAR nos Sindicatos
Durante o ano de 2011, foram realizadas 52 visitas técnicas entre
os 76 Sindicatos que aderiram ao Programa. As visitas ocorreram
entre os meses de maio e novembro, pela coordenação e gerência,
com objetivo de assessorar e acompanhar as atividades propostas aos
Sindicatos pelo Programa.
• Consultoria aos Sindicatos Rurais in loco
Foram realizadas 127 visitas, pelos cinco instrutores selecionados
para o serviço de consultoria aos Sindicatos Rurais envolvidos no
Programa.
• Reuniões de acompanhamento ao Programa Sindicato Forte
As reuniões de acompanhamento com a equipe de Consultores
aconteceram na sede do SENAR, com o propósito de balizar as ações
realizadas com base nos feedbacks dos Consultores em campo. Em
2011 foram realizadas 04 reuniões, nos meses de março, abril, outubro
e dezembro.
• Capacitação de Dirigentes e Colaboradores
Foram atendidos com capacitação líderes sindicais de 48 Sindicatos,
com a participação de 57 Dirigentes e 36 Colaboradores.

48
34%

57

40%

Demonstrativos das ações de capacitações 2011
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Sindicatos
Atendidos

Dirigentes
Atendidos

26%
36

Colaboradores
Atendidos

O Programa Jovem Aprendiz é resultado da parceria formada
entre o SENAR, Administração Regional da Bahia, e as empresas
que exercem atividades agrosilvopastoris. O objetivo é oferecer
não só profissionalização – no sentido da capacitação da mão de
obra –, mas também a oferta de uma educação que ajude jovens
de 18 a 24 anos a projetar e concretizar seu projeto profissional e
contribuir para o desenvolvimento pessoal e social de cada um (a
atividade agrosilvopastoril impõe sérias limitações à presença de
menores em campo; por isto, neste programa os selecionados não
podem ter menos de 18 anos).
Os resultados são gratificantes, na medida em que alguns jovens
estão descobrindo sua vocação. Já são comuns casos de contratação
de aprendizes das empresas participantes do programa, que estão
descobrindo novos talentos e enriquecendo seu quadro de pessoal.

Em 2011, foram iniciadas 8 turmas de
Qualificação Profissional para
Aprendizes Cotistas, sendo:

2 Silvicultura (Inhambupe e Eunápolis)
2 Fruticultura (Casa Nova)
2 Cultivo de Grãos e Oleaginosas (Luis Eduardo Magalhães)
1 Carcinicultura (Valença)
1 Cultivo de Cana-de-açúcar (Juazeiro)
30 empresas
237 jovens
3 248 horas de Formação Profissional Rural
3 200 horas de prática supervisionada
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“O SENAR abriu portas para
mim e hoje já sei em que área
vou atuar. Devido ao curso,
hoje eu tenho interesse na
Carcinicultura e no futuro
pretendo me especializar com
a graduação em Engenharia de
Pesca.”
Maria Izabel Brito de Jesus

“ O curso tem grande valia na
formação de qualquer aluno,
porque ele passa a entender de
uma profissão; nós aprendemos
muito da Carcinicultura na
teoria e na prática, o que
aumenta nosso conhecimento,
nossa
capacidade
para
enfrentar o mercado de
trabalho, que hoje está cada vez
mais competitivo”
Joan Batista de Jesus Souza

Em 2011, em virtude da reorganização das atividades da
Coordenação de Programas da Promoção Social, o foco maior
foi o Programa Despertar, que atua diretamente em 47
municípios da Bahia, com ações de Educação Ambiental para
alunos, professores e comunidades rurais. O foco principal do
trabalho, em 2011, foi a intensificação na formação continuada
dos professores em Educação Ambiental (EA), através
dos Encontros de Troca de Experiências e Dias de Campo.
Estas ações contribuíram para que a Educação Ambiental
acontecesse de forma contextualizada e significativa, já que
a EA caracteriza-se como instrumento de processos, por meio
dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, essencial à
qualidade de vida e à sustentabilidade.
Considerando a importância da temática ambiental e a visão
integrada do mundo, no tempo e no espaço, as escolas do campo
sobressaem-se como espaços privilegiados na implementação
das atividades do Programa Despertar que atende a 47
municipios da Bahia.

Seminário de Temas Transversais
“Educação do Campo e Sustentabilidade
Local”
Em 2011, entre os meses de abril e novembro, o Programa
Despertar realizou os Seminários de Temas Transversais.
Neste encontro, cujo tema foi “Educação do Campo e
Sustentabilidade Local”, os professores debateram sobre
Educação Ambiental e como a escola pode contribuir para a
sustentabilidade do meio rural. Neste ano foram realizados
47 seminários de Temas Transversais, atendendo a um público
de 3093 professores e convidados. Os Seminários de Temas
Transversais aconteceram com mais intensidade nos meses de
maio, junho e julho. Os seminários que aconteceram após o mês
de agosto tiveram como objetivo o fechamento da formação
continuada dos professores.
Realização
Seminários
deTemas
Temas
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ano de
Realizaçãodos
dos Seminários
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de 2011
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O Programa Despertar atendeu 47 municípios da Bahia,
organizados em 12 núcleos, conforme a Tabela 7.
Dados quantitativos do Programa Despertar no ano de 2011
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NÚCLEO

MUNICÍPIOS

NÚCLEO

MUNICÍPIOS

1A

Ipiau

5

Baixa Grande

Itagibá

Mundo Novo

Nova Ibiá

Pintadas

Amargosa

Várzea da Roça

O público informado pelos Coordenadores Municipais no cadastro
do início de 2011 apresentava número de alunos e professores
conforme o gráfico:
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Nº de professores
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Dados quantitativos do Programa Despertar informados pelos
coordenadores, no início do ano 2011

São Sebastião do Passé

Itarantim
4

Jacobina

10

Miguel Calmon

Barreiras
São Desidério

Ourolândia
Piritiba

Tabela 7
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O Projeto SENAR RONDON é uma iniciativa do Sistema CNA/
SENAR e tem como objetivo dar oportunidade a estudantes do
ensino superior para a realização de ações de intercâmbio técnico
e cultural, voltadas para o desenvolvimento e a melhoria da
qualidade de vida dos homens e das mulheres do campo.
A primeira edição do Projeto, que foi realizada em 2010 contemplou
os municípios baianos de Paulo Afonso e Santo Estevão.
Na segunda edição, entre os dias 21 de janeiro a 06 de fevereiro,
foram visitados os municípios de Eunápolis, Luís Eduardo
Magalhães e Formosa do Rio Preto, locais onde o Projeto teve
apoio fundamental dos sindicatos rurais.
Os sindicatos patronais rurais viabilizaram a execução do trabalho
das equipes, que eram formadas por estudantes das áreas de
agronomia, veterinária, zootecnia, enfermagem, odontologia,
educação física, assistência social, pedagogia e direito.
Os trabalhos das equipes foram divididos por área, desenvolvendo
diferentes ações com foco na promoção de melhoria de vida dos
moradores dos assentamentos. Ao final dos trabalhos foram
apresentados diagnósticos dos assentamentos, na busca de
soluções para o desenvolvimento local e os problemas sociais da
população rural.
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“Depoimentos”
“O encontro foi de grande valia para todas as pessoas envolvidas. O
aproveitamento foi grande e os resultados significativos!”
Francisco Ângelo
Presidente do Sindicato de Formosa do Rio Preto.
“A visita do Programa Senar Rondon ao município de Eunápolis
correspondeu às expectativas dos produtores rurais que muito se
motivaram para participar e promoveu em pouco tempo a troca
de experiências e informações que com certeza serão postas em
práticas no cotidiano, o que consequentemente ocasionará numa
melhor qualidade de vida”.
Eliane M. de Oliveira
Presidente do Sindicato de Eunápolis.
“O projeto foi extremamente importante, porque os estudantes
universitários e professores, detectaram a fragilidade
existente nos assentamentos, por falta de apoio governamental
e infraestrutura, bem como, tiveram a oportunidade de ver
propriedades oriundas da agricultura familiar com êxito
comercial. Ao implantar esse projeto, o Sistema CNA/SENAR
demonstrou interesse em contribuir para a mudança de vida
desses assentados”.
Vanir Antonio Kolln
Presidente do Sindicato de Luis Eduardo Magalhães.
“São momentos que jamais serão esquecidos, que ficam gravados
em nossas almas e que nos ensinam a repensar nossos verdadeiros
valores. Conhecer a realidade do campo nos faz enxergar o quanto
podemos fazer por esse Brasil, e entender que a realidade do centro
urbano muitas vezes nos afasta de nossos reais compromissos
com a humanidade. Como monitora, pude acompanhar de perto
o trabalho de cada equipe e ver em cada rostinho que chegava do
campo a satisfação do trabalho realizado. Eles chegavam eufóricos
e maravilhados com o seu papel, descobriram que com muito pouco
poderiam acrescentar e muito àquelas famílias que muitas vezes
ficam esquecidas”.
Amanda Cruz
Monitora e Estudante de Veterinária.

Dados do Programa
MUNICÍPIO: LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

• Assentamento: Rio de Ondas
• Famílias Assentadas: 350
• Fonte de renda do Assentamento: agricultura
MUNICÍPIO: FORMOSA DO RIO PRETO

• Assentamento: Canadá (Canabrava)
• Famílias Assentadas: 42
•Fonte de renda do Assentamento: agricultura e pecuária

MUNICÍPIO: EUNÁPOLIS

• Assentamento: Maravilha
• Famílias Assentadas: 1.438 hab. (482 crianças e 122
idosos)
• Fonte de renda do Assentamento

TOTAL DE PARTICIPANTES

• 169 alunos
• 46 professores/monitores e coordenadores
• 215 participantes
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NORDESTE GOURMET

Eventos

“Trazendo o sabor do campo até você”. Com este slogan, o SENAR
Bahia esteve presente em um dos maiores eventos gastronômicos
do país, o Nordeste Gourmet. Através do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, os interessados puderam acessar os
produtores de alimentos da Bahia. “Existem muitas empresas
em Salvador, principalmente no segmento de bares, restaurantes
e hotéis, que compram produtos em outros estados, apenas por
desconhecer nosso mercado.
A Bahia tem produtos de alta qualidade e pode abastecer uma
maior fatia do próprio estado. E foi justamente essa a aposta do
SENAR no Nordeste Gourmet: fazer a mediação entre nossos
produtores e compradores”, explica o Superintendente Geraldo
Machado.
O SENAR também apresentou, durante o evento, todo o knowhow na área de especialização dos produtores rurais e sua grade
de cursos realizados regularmente em todo o estado da Bahia. O
Nordeste Gourmet aconteceu nos dias 27, 28 e 29 de outubro, no
estacionamento do Shopping Iguatemi.

BAHIA FARM SHOW
O melhor do agronegócio do Brasil e do mundo, o Bahia Farm Show,
aconteceu de 31 de maio a 04 de junho de 2011, no município de
Luís Eduardo Magalhães. Mais de 26 mil pessoas visitaram as
instalações e puderam acompanhar o que há de mais moderno
em tecnologia e inovação de máquinas, implementos e insumos
agrícolas.
O evento é uma mostra de tudo que a região oeste da Bahia tem
de melhor. A área total da exposição tem mais de 60 mil metros
quadrados, que abrigaram com qualidade e comodidade mais de
150 estandes. Há ainda 12 mil metros quadrados de canteiros
experimentais, com materiais genéticos de alto desempenho.
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SENAR BAHIA SERÁ o DIFUSOR
de TECNOLOGIAS da EMBRAPA
Durante o Congresso Internacional da Carne, em Mato Grosso do
Sul, foi assinado o Protocolo de Intenções entre o SENAR Bahia e
a Embrapa, para difusão de novas tecnologias que irão contribuir
para uma pecuária competitiva e sustentável em nosso Estado.
O setor primário vem passando por grandes transformações,
nas últimas décadas. As novas tecnologias permitem realizar
melhoramentos genéticos na agropecuária e aumentar a
produtividade, imprimindo um ritmo industrial a esta atividade.
A Embrapa atribuiu ao SENAR Bahia, por sua capilaridade, o
papel de difusor estadual das pesquisas, por ser uma entidade que
já vem atuando na profissionalização e capacitação do homem
rural e por já ser parceiro nas ações dos Programas Moderpec e
Geraleite.
A celebração desse Protocolo de Intenções proporcionará grande
melhoria na produção e produtividade, com sustentabilidade,
gerando empregos e renda, melhorando a qualidade de vida do
homem do campo.
As pesquisas e o trabalho de campo
Os estudos vão abranger as áreas de ciências agronômicas,
veterinárias, sociologia e economia rural e relacionadas com a
agroindústria, ciências florestais e meio ambiente.
Ainda este ano, o SENAR Bahia pretende implantar as Escolas
Agrotécnicas de Itapetinga e de Itabela, para iniciar as primeiras
pesquisas. Estas escolas foram escolhidas por estarem em
regiões com grandes concentrações de rebanhos e próximas
às universidades, que também serão parceiras. A região de
Itapetinga concentra um rebanho de 931 mil cabeças e o extremo
sul 1,5 milhão.
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SISTEMA FAEB/SENAR LANÇA o
CENTRO de TREINAMENTO RURAL
de ITAPETINGA e REGIÃO
Com o objetivo de capacitar mão-de-obra de qualidade,
garantindo assim excelência à exploração pecuária, sobretudo
de corte e leite, foi lançado o Centro de Treinamento Rural de
Itapetinga e região. Produtores e trabalhadores rurais poderão
ter acesso a cursos inovadores e extremamente importantes
para a região, aproveitando-se de uma parceria inédita com
a Embrapa, que firmou um acordo de cooperação técnica com
o SENAR Bahia para disseminação dos seus conhecimentos.
O Centro de Treinamento irá concentrar, também, esforços
das maiores e melhores instituições de pesquisa, ensino e
desenvolvimento do estado.

Por que Itapetinga?
A Região de Itapetinga possui um rebanho de aproximadamente
900 mil cabeças de gado. Também é reconhecido como um dos
centros mais dinâmicos da Bahia, próprio para comercialização,
além de ser o local onde se encontram praticamente todos os
elos da cadeia produtiva da pecuária de corte.

Outros aspectos positivos para a escolha da região são
suas cooperativas atuantes, a exemplo da COOPARDO; um
grande frigorífico, com condições favoráveis para expor
tação da carne; instituições de ensino importantes, como a
Universidade do Sudoeste e o IF Baiano; e o funcionamento de
um Sindicato de Produtores atuante e comprometido com as
questões sindicais.
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SISTEMA FAEB/SENAR e SEBRAE
ASSINAM ACORDO de COOPERAÇÃO
TÉCNICA

SENAR BAHIA LANÇA em JACOBINA
PROGRAMA PILOTO de QUALIFICAÇÃO
em BOVINOCULTURA LEITEIRA

O Sistema FAEB/SENAR e o Sebrae Bahia assinaram um acordo
de cooperação técnica, para dar continuidade à execução dos
programas Geraleite e Negócio Certo Rural – NCR. A assinatura
ocorreu durante a Feira do Empreendedor.

Com o intuito de fortalecer e incrementar a cadeia produtiva
do leite em nosso Estado, o SENAR Bahia lançou, no município
de Jacobina, o Programa FEM na Bovinocultura Leiteira. O
objetivo do Programa é qualificar as funções desempenhadas
por trabalhadores e produtores rurais nas propriedades e o bem
estar social animal, monitorando os resultados e buscando maior
eficiência para gerar renda com sustentabilidade.

O curso do NCR será ministrado em cinco aulas teóricas, aplicadas
a cada 15 dias, mais duas horas de consultoria gerencial entre a
terceira e quarta aulas e mais quatro horas de consultoria ao final
do curso, para os participantes que desenvolverem seus projetos
de trabalho.
A expectativa é que cerca de 1.200 produtores recebam a
capacitação do Negócio Certo Rural.
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A metodologia do Programa consiste em 8 horas quinzenais, com
turmas de, no máximo, 20 participantes. Ao longo de 12 meses
cada integrante receberá o acompanhamento de um Instrutor,
que vai utilizar como método de avaliação os princípios de
“pedagogia da presença” e do “aprender a fazer fazendo”, sob a
forma de validação no campo, para garantir a internalização e o
uso rotineiro dos conteúdos teóricos aplicados através dos cursos
do SENAR.

SENAR BAHIA INICIA PROGRAMAS
de CAPACITAÇÃO em CADEIAS
PRODUTIVAS - FEM
Com base na nova metodologia de trabalho, o SENAR Bahia lançou
o Programa de qualificação profissional com foco nas cadeias
produtivas, para a Formação de Empreendedores da Apicultura,
Bovinocultura de Leite e de Corte e na Caprinovinocultura. Os
primeiros projetos foram lançados nos municípios de Jacobina,
Miguel Calmon, Belmonte, Itapetinga, Itamarajú e Pintadas.
A entidade vai continuar realizando os cursos de Formação
Profissional Rural de curta duração, mas oferecerá à sociedade
rural os cursos de longa duração, denominados FEM (Formação de
Empreendedores Rurais).
O Programa vai profissionalizar os produtores rurais nas suas
necessidades produtivas e de gestão do negócio, proporcionando
a melhoria da qualidade dos produtos e serviços realizados no
campo e atendendo às constantes exigências de aperfeiçoamento
da atividade produtiva, com ações voltadas à sustentabilidade
econômica, social e ambiental.
As aulas teóricas e práticas serão de 8 horas a cada quinze dias
e a validação em campo será de 4 horas, uma vez por mês, em
cada propriedade participante. O curso tem em média 600 horas,
com um prazo de 2 anos e 7 meses, divididos em 3 módulos, com
certificação no final de cada módulo.
O SENAR Bahia, articulado com a EMBRAPA através do Convênio
de Cooperação Técnica, estará lançando os programas de
qualificação profissional para produtores e trabalhadores da
citricultura, mandiocultura, bananicultura e cafeicultura.
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O Sistema Faeb/Senar está presente nas seguintes comissões:
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - CDES
CONSELHO DA REPÚBLICA REP. DA CNA
João Martins da Silva Júnior
COMISSÃO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA
LOGÍSTICA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA
João Martins da Silva Júnior
CONSELHO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SECRETARIA DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO)
João Martins da Silva Júnior
José Mendes Filho
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE/
BAHIA
João Martins da Silva Júnior
José Mendes Filho
FUNDAP - FUNDO DE APOIO À PECUÁRIA
João Martins da Silva Júnior
Joaquim Marcelo Moreira Martins
COMISSÃO NACIONAL DE CAPRINOS E OVINOS-CNA
José Carlos Oliveira de Carvalho
Almir Lins
CONSELHO JURÍDICO DA CNA
Aurélio Pires
FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DE PECUÁRIA DE CORTE – CNA
Urbano Pereira Correia
Sérgio Luiz da Silva Santos
COMISSÃO NACIONAL DE PECUÁRIA DE LEITE – CNA
Humberto Miranda Oliveira
Francisco Benjamin
COMISSÃO NACIONAL DO CAFÉ – CNA
Ricardo Covre
Leonir Sossai

COMISSÃO NACIONAL DE AVES E SUÍNOS-CNA
Marcelo Plácido Correa
COMISSÃO DE FRUTICULTURA – CNA
Ivan Pinto da Costa
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE- CNA
Vanessa de Mello Batista
COMISSÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE – CNA
Virginio Figueiredo de Oliveira
Maria Márcia Viana das Virgens
COMISSÃO DE FIBRAS, OLEAGINOSAS E GRÃOS – CNA
Vanir Antonio Kolln
Rudevi S. Bombardi
CÂMARA SETORIAL DA FRUTICULTURA - SEAGRI/BA
Ivan Pinto da Costa
Bárbara Letícia da Silva Cordeiro
CADEIA PRODUTIVA DO SISAL - SEAGRI/BA
José Márcio Carneio Rios
Bárbara Letícia da Silva Cordeiro
COMISSÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DO SISTEMA FAEB/SENAR
Renato Martins
José Mário de Almeida
Luiz Henrique Uaquim
Luiz Alberto Falcão
Edson Diogo Moniz Pinto
Marcus Saliba
Rafael Dettmann
Alexandre O. Queiroz
Carlos Eduardo Sampaio
COMISSÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
Aurélio Pires
Carlos Arthur Rubinos Bahia Neto
COMISSÃO ESTADUAL DO CAFÉ - SEAGRI
Ricardo Covre
Leonir Sossai

COMISSÃO ESTADUAL TRIPARTITE E PARITÁRIA DE EMPREGO DA BAHIA - CETPE/
BA SETRAS
Virginio Figueiredo de Oliveira
Fernando Albiani Alves
COMISSÃO DE CRÉDITO RURAL – FAEB
José Carlos Oliveira de Carvalho
Nelson Martins Quadros

COMITÊ ESTADUAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA
Guilherme de Castro Moura
Guilherme Galvão
COMITÊ GESTOR ESTADUAL DO PACTO “UM MUNDO PARA A CRIANÇA E O
ADOLESCENTE DO SEMI - ÁRIDO” GOV. DO ESTADO DA BAHIA
Lícia Quadros Cortes
Jaqueline Érrico

COMISSÃO TRIPARTITE PARITÁRIA DE EMPREGO - OURIÇANGAS (BA)
Marlon Oliveira Dantas
Evangelista do Carmo Rodrigues

COMITÊ GESTOR DO TRABALHO DECENTE
Edson Diogo Moniz Pinto
Guilherme Galvão

COMISSÃO PERMANENTE REGIONAL RURAL – DRT
Paulo Ruwer
Ivan Pinto da Costa
João Lopes Araújo
Mauro Carneiro Bannach
Eduardo Ortolan
Aléx José Rasia

CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA - COELBA
Wilson Paes Cardoso
Humberto Miranda de Oliveira

COMISSÃO ESTADUAL DE AGROTÓXICOS – CEA
Hélio Antonio Matias da Silva

CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – CEDRS PRONAF
Sérgio Luiz da Silva Santos
Maria Márcia Viana das Virgens

COMISSÃO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA- CPOrg/Efs - Superintendência Federal de
Agricultura no Estado da Bahia
Wamilson Palma Fahing
Ary da Silva Carvalho
COMISSÃO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO E SACRIFÍCIO - MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA - DFA/BA
Washington Luis Gonçalves
Serafim da Silva
José Márcio Carôso
Carlos Alberto Seixas Rio
COMITÊ ESTADUAL DA AGROINDUSTRIA - CEAGRO
Edson Diogo Moniz Pinto
Ricardo Mujaes Meira
COMITÊ ESTADUAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA CAATINGA - BAHIA
William dos Anjos Almeida

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CIST
Edson Diogo Moniz Pinto
Fernando Albiani Alves

CONSELHO DIRETOR - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INÊS
Hélio Antonio Matias da Silva
CONSELHO DIRETOR - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA
DE GUANAMBI
Nelson Gomes da Silva
Luiz Carlos Fernandes
CONSELHO DIRETOR DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA
BAHIA – CEFET
Daniela Lago
Bárbara Letícia da Silva Cordeiro
CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA – CONAGRO
Humberto Miranda Oliveira
Eliane Meneses de Oliveira

Edson Diogo Moniz Pinto
Fabiano Borré
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRÍCOS - CONERH
Evilásio Fraga
CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CEPRAM
Guilherme de Castro Moura
CÂMARA TÉCNICA DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS - CTPPP- VINCULADA
AO CONERH - CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
Roberto Mercuri
CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO DO CACAU - FAEB
Guilherme de Castro Moura
Isidoro Lavigne Gesteira
CÂMARAS TÉCNICAS - CEPRAM
Assuntos Jurídicos: Vanessa Mello
Gestão Ambiental Compartilhada: Vanessa Mello
Políticas Públicas e Des. Sustentável: Vanessa Mello
Espaços Esp. Protegidos, Biodiversidade e Biosseg: Roberto Mercuri
CÂMARA SETORIAL DA CARNE – SEAGRI
Francisco Benjamin
José Márcio Carôso
CÂMARA TEMÁTICA BOVINOS/ BUBALINOS
José Márcio Carôso
Silvio Oliveira
FÓRUM PERMANENTE DE PECUARIA DE CORTE DA BAHIA - SISTEMA FAEB/
SENAR
Joaquim Marcelo Moreira Martins
Eliane Meneses de Oliveira
FÓRUM PERMANENTE DE DEBATE SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DO AGRONEGÓCIO BAIANO – AGROFORUM
Guilherme de Castro Moura

Edson Diogo Moniz Pinto
FÓRUM BAIANO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Guilherme de Castro Moura
CONSELHO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA - JUCEB
Fernando de Figueiredo Pimenta
Demétrio Souza D’Eça
Edson Diogo Moniz Pinto
Bárbara Letícia da Silva Cordeiro
Ary da Silva Carvalho
CONSELHO DE FAZENDA – CONSEF
Fábio de Andrade Moura
Vanessa de Mello Batista
Carla Oiticica
CRÉDITO ASSISTIDO DO ESTADO DA BAHIA
Bárbara Leticia Cordeiro
Guilherme Galvão
GRUPO GESTOR DO PROGRAMA DA AGRICULTURA DE BAIXO CARBONO
Guilherme de Castro Moura
Edson Diogo
CÂMARA SETORIAL DA CADEIA DA AGROINDUSTRIA
Geraldo Magalhães Machado
Barbara Letícia Cordeiro
COMITÊ TÉCNICO DE PREVENÇÃO À MONILIASE
Isidoro Lavigne Gesteira
Itatelino de Oliveira Leite Junior
SEMA - COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
FIEB
Jaqueline Érrico
COMISSÃO DE SEMENTES E MUDAS - Sup. Federal Agricultura na Bahia
José Mendes Filho

