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Palavra do Presidente

O

setor agropecuário baiano, acompanhando a vigorosa
expansão do setor no Brasil, colheu em 2014, mais
uma vez, resultados positivos, apresentando forte
dinamismo e crescimento, garantindo, assim, a
geração de emprego e renda em nosso estado. O Sistema
Faeb/Senar acompanhou de perto todos esses avanços e
transformações, sempre ao lado do produtor rural, defendendo
seus interesses, antecipando os novos cenários econômicos e
tecnológicos, orientando-o, capacitando-o e realizando diversas
ações e programas voltados para suas principais necessidades e
demandas.
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Com esse propósito, foi criado o Núcleo de Atendimento ao Produtor, que através do serviço 0800
fornece orientações sobre os mais importantes temas ligados ao segmento, nas áreas jurídica, ambiental, trabalhista, fundiária, entre outras. Além disso, inúmeras oficinas, palestras e workshops foram
realizados em sua sede ou em parceria com sindicatos, visando garantir ao produtor rural baiano um
nível elevado de atualização.
Por acreditar que o conhecimento e domínio de tecnologias consistem nas mais valiosas ferramentas para a modernização da realidade do campo, foi expandido e consolidado em todo o estado
o Pro-Senar, certamente o mais transformador programa já criado pelo Sistema Faeb /Senar, sendo
adotado atualmente por mais de dois terços dos sindicatos afiliados. Trata-se de um programa que
alia de forma pioneira a capacitação profissional e a assistência técnica, numa combinação que é a
mais antiga aspiração do setor Agro. O objetivo do Pro-Senar é ajudar na redução das assimetrias e
desigualdades entre as diversas regiões produtoras do estado, levando conhecimento e tecnologia
de ponta a quem nunca conseguiu acessá-los.
No sentido de contribuir ainda mais para a evolução do setor Agro, o Senar inaugura uma nova
era de capacitação ao ingressar no ensino formal de excelência. Diversas ações inovadoras estão
sendo desenvolvidas nessa direção. A principal delas será a construção de dez Centros Nacionais
de Excelência, localizados em diferentes estados do Brasil. A Bahia foi contemplada com uma unidade, em Juazeiro, que atenderá à cadeia produtiva da fruticultura de todo o País, funcionando
como polo produtor e disseminador de conteúdos, com ensino presencial e a distância.
Além desses Centros de Excelência, outro grande avanço a ser destacado no ano de
2014 é a implantação de uma grande rede nacional de polos E-Tec, que
vai revolucionar o ensino técnico voltado para o agronegócio, oferecendo cursos na modalidade de Ensino a Distância (EAD). O primeiro polo a ser implantado na Bahia ficará abrigado no município de
Gandu, em nossas instalações próprias. O Centro de Treinamento
de Gandu, que começará ser reformado no início de 2015, será
uma unidade modelo, capaz de atender todos os requisitos do
projeto. A proposta é que outros polos dessa natureza venham
a ser instalados em vários municípios, num futuro próximo. Outro grande salto para a educação de excelência é a Faculdade
CNA, já em operação experimental e que ofertará cursos de
nível superior via EAD a todas as regiões do nosso estado.
Em 2015, continuaremos a envidar todos os esforços
com foco na evolução e melhoria da prestação de serviços ao produtor e ao trabalhador rural. Temos a certeza
de que o setor rural baiano, com os estímulos apropriados, continuará respondendo às demandas crescentes
da nossa sociedade, de forma produtiva, saudável e
competitiva, atendendo às mais altas exigências dos
mercados nacional e internacional.

JOÃO MARTINS DA SILVA JUNIOR
Presidente do Sistema Faeb/Senar
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A agropecuária baiana em 2014
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esmo em um cenário
adverso, com crise hídrica
e energética, incertezas
na economia e câmbio
valorizado, a agropecuária baiana, assim
como a nacional, produziu alimento
satisfatoriamente e continua gerando
emprego e renda. Em uma análise parcial,
a agropecuária apresentou crescimento
de 7,2% do PIB do estado – no 3º trimestre
de 2014 –, enquanto a indústria registrou
queda de 3,1% e os serviços tiveram
incremento de 1,9%. Estima-se que o PIB
baiano tenha fechado o ano de 2014 com
expansão de 1,5%.
O resultado do Valor Bruto da
Agropecuária Baiana também foi
positivo, fechando o ano de 2014 em
aproximadamente R$ 20 bilhões,
representando, assim, um aumento
aproximado de 10,4% em comparação
com 2013, que ficou em R$ 18 bilhões,
com destaque para pecuária e grãos,
conforme demonstrado no gráfico 1.

GRÁFICO 1: COMPOSIÇÃO DO
VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA EM 2014.
Fonte: Ministério da
Agricultura – MAPA
Elaboração:
Assessoria Econômica
* O VBP de grãos engloba
soja, milho e feijão.
** O VBP da pecuária
engloba os dados de
bovino, suíno, frango,
leite e ovos.
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Representando 22% na composição do VBP, a pecuária apresentou em 2014 incremento nos preços da arroba de boi gordo, consequência da redução da oferta iniciada no segundo semestre do ano anterior, causada em grande parte pela seca.
Na produção de grãos, houve destaque para a soja, que representou 17% do VBP,
enquanto o milho e o café representaram, respectivamente, 6,1% e 10% do total da
produção agropecuária do estado. Comparativamente ao ano de 2013, evidencia-se
crescimento de 52,4% do café e de 32,8% do milho.
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Observou-se também um aumento na área plantada do estado, de 9%, em relação
a 2013, destacando-se as plantações de milho (21,5%); algodão (15,6%); mandioca
(10,4%) e soja (5,3%).
Seguindo a mesma trajetória de crescimento, a Bahia obteve uma produção agrícola
total superior a 22 milhões de toneladas, o que conferiu um crescimento de 12,3% em
relação ao ano anterior1. Entre as culturas que apresentaram maior incremento na
produção, destacaram-se:
• milho: 38%;
• algodão: 25,8%;
• café: 24%;
• soja: 15,9%.
Outras culturas, a exemplo da banana e da cana-de-açúcar, apresentaram queda de
produção de 2,2% e 0,7%, respectivamente; porém, com relação à banana, apesar das
adversidades climáticas, verificou-se uma compensação, com aumento de 29,5% da
produtividade na microrregião de Bom Jesus da Lapa (perímetro irrigado), onde atingiu 33 t/ha. Na região do Vale do São Francisco, a lavoura ocupou uma área de 1.200
hectares, com perspectiva de aumento de 15,3% em 2015.
No oeste da Bahia houve um recuo na área da cultura do mamão, de 22,2%, com tendência de que esse quadro se acentue, tendo em vista que a cultura está sendo substituída principalmente por grãos, o que se explica, em grande parte, pela dificuldade
de mão de obra e queda na produtividade, quando comparada com outras regiões.

OUTROS 9%

BANANA
10%
1 Não entrou na contagem a produção de abacaxi e coco-da-baía, pois a unidade de
medida dessas culturas é em “mil frutos”, não podendo ser somadas com “toneladas”.
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Produção Pecuária

TABELA 2. ÁREA PLANTADA DAS PRINCIPAIS
CULTURAS NA BAHIA, EM HECTARES.
PERÍODO
CULTURA

SAFRA
2013

SAFRA
2014

%

Soja

1.211.267

1.276.369

5,37%

Milho

679.597

825.818

21,52%

Cacau

532.268

547.722

2,90%

Algodão
herbáceo

295.535

341.690

15,62%

Mandioca

185.029

204.308

10,42%

Café

160.145

161.936

1,12%

Cana-de-açúcar

117.833

118.299

0,40%

Banana

74.077

72.147

-2,61%

Laranja

63.199

62.303

-1,42%

Os preços da arroba do boi gordo se mantiveram em alta ao longo do ano e devem
permanecer assim em 2015, sendo que o cenário ainda é de restrição de oferta, tanto
de animais prontos para o abate, como de animais para recomposição do rebanho e
reflexo do aumento significativo da quantidade exportada.
Amargosa	
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Fonte: IBGE
Elaboração: Assessoria Econômica Faeb/Senar

A redução do rebanho bovino, em 3%,
ainda é efeito da forte seca que assolou o estado nos últimos anos. Entre os
20 principais municípios produtores de
pecuária, os que tiveram maior redução
de rebanho foram: Wanderley (21,7%),
Brejolândia (13,6%) e Muquém de São
Francisco (12,2%). Por outro lado, houve
aumento de rebanho nos municípios de
Correntina (11,7%) e Itapebi (10,9%).

TABELA 3.
PRINCIPAIS MUNICÍPIOS
PRODUTORES DE
REBANHOS BOVINOS
EM 2013 E 2014.

16

Ranking

Município

2013 (cabeças)

2014 (cabeças)

Variação (%)

1º

ITAMARAJU

177.935

184.929

3,93

2º

GUARATINGA

169.956

164.287

-3,34

3º

ITANHÉM

163.013

161.683

-0,82

4º

ITARANTIM

148.688

149.200

0,34

5º

ITAPETINGA

154.252

147.093

-4,64

6º

CORRENTINA

129.121

144.212

11,69

7º

ITAMBÉ

135.816

134.306

-1,11

8º

MEDEIROS NETO

125.098

128.552

2,76

9º

VITÓRIA DA CONQUISTA

129.310

120.648

-6,70

10º

MACARANI

125.560

118.752

-5,42

11º

WANDERLEY

136.050

106.568

-21,67

12º

IBICUÍ

104.240

102.797

-1,38

13º

COTEGIPE

113.919

101.867

-10,58

14º

RIACHÃO DAS NEVES

104.787

99.699

-4,86

15º

MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO

110.870

97.359

-12,19

16º

ITAPEBI

85.925

95.283

10,89

17º

IPIRÁ

96.813

92.116

-4,85

18º

TEIXEIRA DE FREITAS

87.619

91.840

4,82

19º

EUNAPÓLIS

88.617

91.681

3,46

20º

BREJOLÂNDIA

104.947

90.697

-13,58

TOTAL

2.492.536

2.423.569

-2,77

TOTAL BAHIA

11.142.242

10.792.730

-3,14

Fonte: ADAB 2013 e 2014.

Já em relação à produção de leite, estudos do Cepea realizados nas principais
regiões produtoras de leite do estado
demonstraram que, em razão da seca
prolongada que ocorreu na Bahia, em diversos municípios houve um período de
transição no seu sistema de produção,
com a saída de produtores da atividade.
Observou-se também nos indicadores
zootécnicos da atividade um grande intervalo entre partos, reduzido período
de lactação e idade elevada no primeiro
parto.
Com relação à escassez de alimentos, os
estudos concluíram ainda que os municípios mais distantes das regiões produtoras de grãos sofreram com o alto custo
da ração para animais, o que reduziu em
parte seu nível de competitividade.
É importante salientar que o mercado de
leite é sensível às oscilações entre oferta e demanda, provocando fortes alterações no comportamento dos preços e da
produção. Após consecutivos aumentos
registrados em 2013, as cotações do litro
de leite, pesquisadas pelo Sistema Faeb/
Senar nas principais regiões produtoras,
sofreram ligeiras quedas em meados de
março e em dezembro de 2014, motivadas principalmente pela queda das cotações internacionais do leite em pó, pela
entrada do produto de outros estados e
pelo recesso escolar.

GRÁFICO 3. COTAÇÃO DO LITRO DE
LEITE: MÉDIA BAHIA 2013 E 2014.
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Fonte: Assessoria Econômica Faeb/Senar
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Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado da Bahia (Faeb), em
2014, seguiu focando suas ações no
fortalecimento do sistema sindical,
sempre com o objetivo de defender os interesses
dos produtores rurais baianos.

O ano foi marcado por inovações,
como o lançamento de
assessorias regionais, em parceria
com o Senar. Essas assessorias
têm como missão criar uma
nova estratégia de atuação do
Sistema, dentro do programa
Sindicato Forte, apoiando os
sindicatos na identificação de
potencialidades produtivas e
demandas locais, ajudandoos, assim, a construir um plano
estratégico de ação.
O ano de 2014 também foi
marcado pelo lançamento do
Núcleo de Atendimento ao
Produtor, que oferece orientação
nas áreas jurídica, econômica e
ambiental, crédito rural, ITR, CCIR
e Arrecadação Sindical. Além
disso, palestras, workshops e
oficinas foram realizadas com o
objetivo de atualizar o produtor
rural baiano do interior e os que
vivem na capital, a exemplo das
Oficinas do CAR/CEFIR, que
acontecerem em Salvador e
também em outros municípios
baianos. Veja essas e outras
ações da Faeb nas páginas a
seguir.

Assessoria Regional implantada em Itajuípe
Com o objetivo de fortalecer o sistema sindical e criar uma nova estratégia de ação
dentro do Programa Sindicato Forte, a Faeb, em parceria com o Senar Bahia, começou em 2014 a implantação de assessorias regionais, sendo a primeira delas no município de Itajuípe. “A figura do assessor, que atuará em harmonia com o sindicato, vai
dar suporte a todas as ações da entidade, por meio dos programas e cursos no município ou área de abrangência onde houver sindicato rural”, explicou João Martins,
presidente do Sistema Faeb/Senar.
A reunião de lançamento aconteceu no auditório do Sindicato dos Produtores Rurais
e contou com a presença de cerca de 30 presidentes de sindicatos da região sul do
estado. “O assessor regional terá também como atribuição apoiar o sindicato na identificação de potencialidades produtivas e demandas locais, ajudando-o a construir
planos e estratégias de ação. Além disso, ele irá fazer a articulação com possíveis
parceiros, como associações, entidades governamentais estaduais e municipais, empresas, indústrias e cooperativas”, destacou João Martins.
Para Itatelino Leite, presidente do sindicato rural de Itajuípe, a criação das assessorias
regionais é uma iniciativa muito importante e oportuna para a melhor a execução dos
trabalhos projetados pela Faeb, Senar e sindicatos. “A nossa Bahia é muito grande
e com características bastante diferenciadas em seus diversos biomas, topografias,
lavouras, criações, inclusive, no aspecto cultural. Acredito que as assessorias vão estreitar e melhorar a comunicação entre produtores, sindicatos, Senar e Faeb, além de
aperfeiçoar o funcionamento dos sindicatos”, ressaltou.
As assessorias do Senar Bahia serão implantadas nas principais regiões produtoras do
oeste, sul, norte, extremo sul e sudoeste do estado.
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QUESTÕES INDÍGENAS

Faeb participou das discussões
sobre a PEC 215

O

presidente da Faeb, João
Martins da Silva Junior; o
vice-presidente, José Mendes Filho, e o vice-presidente de Desenvolvimento
Agropecuário, Guilherme Moura, participaram das discussões sobre a Proposta
de Emenda à Constituição que prevê que
a decisão sobre o processo demarcatório
passe a ser responsabilidade do Congresso Nacional e não mais somente da Fundação Nacional do Índio, com o Ministério
da Justiça e a Presidência da República. A
Conferência foi convocada pela Comissão
Especial de Demarcação de Terras Indígenas da Câmara dos Deputados e está sendo realizada em vários estados brasileiros,
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com o objetivo de gerar debates que contribuam para o texto final da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 215/2000. O
encontro aconteceu na Assembleia Legislativa, no Centro Administrativo da Bahia.
Durante as discussões, João Martins falou
sobre a importância da aprovação da PEC.
“Precisamos retirar a decisão de que terra
indígena seja apenas da alçada de duas
instituições (Ministério da Justiça e Presidência da República). Não queremos tirar
a ação da Funai, que tem que fazer o que
é de sua competência, mas queremos, sim,
justiça e coerência nas discussões. O Congresso Nacional, com certeza, vai buscar
um relacionamento melhor e um encaminhamento mais justo e democrático para

essas questões indígenas na Bahia e no
Brasil. Esse povo que está aqui presente, e
que é formado, em sua maioria, por pequenos agricultores familiares, precisa contar
com as autoridades do nosso país para ter
um pouco de paz e segurança nas suas
propriedades”, disse.
A Faeb, ao longo do ano, deu apoio total
aos pequenos produtores de Ilhéus, Una e
Buerarema nas ações de reintegração de
posse, custeando advogados para aqueles que não têm a mínima condição de arcar com despesas de honorários e custas
processuais. “A entidade não é política e
tampouco o seu presidente, que nunca
fez parte de nenhuma agremiação política e nem pretende fazer. Temos a sensi-

bilidade de reconhecer que essa situação
não pode mais perdurar em nosso estado. Os governos devem procurar uma
solução imediata. Precisamos buscar o
estado de direito porque isso, certamente, é o que mais clama o povo brasileiro”,
finalizou Martins.
Além da Faeb, foram convidadas diversas instituições, no entanto, apenas estiveram presentes os deputados federais
Geraldo Simões (PT-BA), coordenador
do evento, Afonso Florence (PT-BA),
presidente da comissão especial da PEC
215, e Oziel Oliveira (PDT-BA); a deputada estadual Ângela Sousa, (PSD-BA); os
representantes da Frente Parlamentar da
Agropecuária, Rudy Maia Ferraz, advogado especialista em Direito Agrário; Abiel
Santos, presidente da Associação dos
Pequenos Agricultores de Ilhéus, Una e
Buerarema; o prefeito de Buerarema,
Guima Barreto; e os sindicatos rurais e
de agricultores do sul da Bahia. Também
compareceram pequenos produtores
dos municípios de Ilhéus, Una e Buerarema, que contaram com o apoio da Faeb
para o deslocamento até a capital.
Os pequenos produtores da agricultura
familiar e representantes dos sindicatos
rurais com áreas invadidas participaram
ativamente do debate, relatando os lamentáveis acontecimentos que causaram
mortes e furtos em todo o sul da Bahia, a
exemplo do assassinato do pequeno produtor Juraci dos Santos e de muitas tragédias ocorridas em todo o estado.

Presidentes da Faeb e da CNA se reúnem com ministro da
Justiça para discutir invasão de terras produtivas por indígenas
Quarenta e sete mil hectares invadidos
na Bahia. Produtores rurais impedidos
de retornar para propriedades que são
suas, no Mato Grosso do Sul. Ameaças à
produção agropecuária e aos centros urbanos em todo o País. Esta realidade de
conflitos agrários que se ampliam a cada
dia foi apresentada pela presidente da
Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu,
e pelos presidentes das federações da
Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia
(Faeb), João Martins da Silva Júnior; e do
Mato Grosso do Sul (Famasul), Eduardo
Riedel, ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo.
Reunidas em Brasília para discutir os conflitos envolvendo demandas indígenas, as lideranças do setor produtivo apresentaram
detalhes sobre a situação nos dois estados
e pediram ao ministro que adote providências para resolver o problema e garantir a
segurança jurídica no campo, essencial à
manutenção da atividade agropecuária.
“É preciso defender o estado de direito e
impedir que se cometa uma injustiça com
os produtores que há muitos anos vivem em
terras agora reivindicadas pela Funai (Fundação Nacional do Índio)”, defendeu a presidente da CNA.
Durante a reunião, o presidente da Famasul
apresentou ao ministro laudos técnicos referentes às propriedades rurais pleiteadas
pela Funai para ampliação da Terra Indígena Buriti, que hoje tem 2.090 hectares e
abriga cerca de cinco mil índios da etnia
Terena. O pleito é para ampliar em mais
de oito vezes o tamanho da área, localizada nos municípios de Dois Irmãos do
Buriti e Sidrolândia, para 17 mil hectares.
Em maio de 2013, os indígenas expulsa-

ram os produtores de soja e milho, assim
como os criadores de gado de 26 fazendas
da região, e ocuparam todos os limites pleiteados no estudo antropológico conduzido pela Funai.
Apesar de a Justiça ter reconhecido em
julgamento de segunda instância que não
se trata de território tradicionalmente indígena, como reivindica o grupo, ele continua ocupado de forma irregular. Diante
do posicionamento do Poder Judiciário,
o governo federal se dispôs a comprar as
áreas dos produtores e entregá-las aos indígenas. A compra das terras invadidas pelos indígenas demandaria R$ 130 milhões,
conforme comprovam os laudos técnicos
de avaliação.
A situação também é grave na Bahia,
onde mais de 100 propriedades rurais estão invadidas numa extensão contígua de
47 mil hectares, nos municípios de Ihéus,
Una e Buerarema. A Funai reivindica essas áreas para abrigar pouco menos de
três mil indígenas autodeclarados Tupinambás.
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Faeb realiza evento
com candidatos ao
Governo do Estado
em parceria com FIEB
e Fecomércio

O

ano de 2014 foi marcado pelas eleições aos cargos mais
importantes do nosso país
e do nosso estado. Em uma
iniciativa pioneira, os três
setores da economia baiana se uniram em
prol do desenvolvimento do estado: as federações da Agricultura e Pecuária (Faeb),
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(Fecomércio) e das Indústrias (FIEB) realizaram o “Encontro Setores Produtivos e
Candidatos ao Governo do Estado da Bahia”, no Hotel Fiesta, em Salvador. O evento teve como proposta apresentar para os
candidatos os anseios e as necessidades
de cada setor.
Lídice da Mata, do PSB; Rui Costa, do PT, e
Paulo Souto, do DEM, apresentaram suas
propostas de governo e ainda responderam a perguntas dos representantes de
cada federação. O encontro foi dividido
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em três painéis distintos de uma hora e
meia para cada candidato. Durante cada
painel, os presidentes das federações
apresentaram as prioridades dos seus
setores. A ordem dos candidatos foi definida em sorteio previamente realizado
com a presença dos assessores de cada
coligação.
O presidente da Faeb, João Martins da
Silva Júnior, durante o evento, enfatizou
a importância do diálogo entre setor privado/produtivo e governo. “Nós queremos
participar. Participar não é impor. Não queremos impor nada ao futuro governador.
Estamos querendo sensibilizar e mostrar
que se faz necessário sentar à mesa para
discutir as políticas públicas, seja em termos de infraestrutura, seja de quaisquer
ações que possam interferir na vida da
agricultura, do comércio ou da indústria”.
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Imposto Territorial
Rural: Faeb orientou
produtores rurais
A Faeb realizou em sua sede, localizada no bairro do Comércio,
em Salvador, atendimento de assessoria fundiária aos produtores
rurais, visando apoiar e ajudar na
Declaração do Imposto Territorial
Rural (ITR) referente ao exercício de 2014. Foram oferecidas
orientações sobre os formulários
do INCRA – Declaração para Cadastro de Imóveis Rurais (DP),
preenchimento e envio de Imposto Territorial Rural (ITR) exercício
2014 e anteriores, além de auxiliar o setor jurídico em reuniões
com produtores rurais que tiveram problemas de vistoria técnica do INCRA.
Vale ressaltar que todos os proprietários de imóveis rurais –
pessoas físicas ou jurídicas –
são obrigados a enviar o DITR
e recolher Imposto Territorial
Rural (ITR) em 1º de janeiro de
cada ano A Receita esclarece que o fator gerador do ITR
é a propriedade, o domínio útil
ou a posse, inclusive por usufruto, de imóvel localizado fora
da zona urbana do município.
Com isso, devem declarar proprietário, titulares do domínio
útil ou possuidores a qualquer
título, inclusive o usufrutuário.
É importante que o produtor
verifique a regularidade e as informações das declarações dos
últimos cinco anos e, caso não
estejam nos padrões legais, ele
deverá solicitar a retificação e
o recolhimento do diferencial do
imposto a fim de evitar multas.

Núcleo de atendimento ao
produtor rural
Com o objetivo de oferecer mais um
serviço aos produtores rurais e aproximá-los ainda mais dos sindicatos
dos seus municípios, foi lançado em
2014 o Núcleo de Atendimento ao
Produtor do Sistema Faeb. O serviço, que segue em pleno funcionamento, conta com profissionais capacitados
para orientar nas questões ambientais jurídicas, econômicas, de crédito rural, Imposto Territorial Rural (ITR) e Certificado de Cadastro
do Imóvel Rural e Arrecadação Sindical (CCIR).
“A ideia principal é que, com esse novo serviço, os sindicatos possam oferecer melhores
e mais serviços aos produtores. O Núcleo de
Atendimento é mais uma ação do Programa

Sindicato Forte, com o intuito de fortalecer
ainda mais o sistema sindical”, declarou João
Martins, presidente da Faeb.
Para obter mais orientações sobre os serviços disponibilizados pelo Núcleo, o produtor
deve comparecer à sede mais próxima do
Sindicato dos Produtores Rurais de seu município. O atendimento é feito de segunda a
sexta-feira, das 9h às 12h.

Sindicatos rurais recebem treinamento sobre
Declaração de Aptidão ao Pronaf
A Faeb e a CNA realizaram na cidade de Feira
de Santana a capacitação dos representantes
dos sindicatos rurais para a emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). O treinamento fez parte do programa Sindicato
Forte, que visa à melhoria dos serviços prestados pelos sindicatos aos produtores rurais
dos seus municípios. Estiveram presentes os
sindicatos de Aiquara, Araci, Arataca, Barra do Rocha, Baixa Grande, Barreiras, Barro Preto, Belmonte, Cairu, Camamu, Campo Formoso, Cipó, Coaraci, Firmino Alves,
Formosa do Rio Preto, Gongogi, Guaratinga, Ibicuí, Ibirapitanga, Ibirataia, Iguaí, Ipirá,
Irecê, Itaberaba, Itaquara, Itarantim, Itaju do
Colônia, Itanhém, Itapetinga, Ituberá, Luís
Eduardo Magalhães, Macajuba, Mairi, Morro
do Chapéu, Mundo Novo, Mutuípe, Ruy Barbosa, Santa Luzia, Santana, Serrinha, Ubaíra,
Ubatã, Uruçuca e Wanderley.
Durante os dois dias de capacitação também
foi apresentado o Plano Safra da Agricultura
Familiar 2014/2015. O Programa Nacional de

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) destina-se a estimular a geração de renda
e melhorar o uso da mão de obra familiar por
meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários
desenvolvidos em estabelecimento rural ou em
áreas comunitárias próximas. A DAP é o instrumento que identifica os agricultores familiares
e/ou suas formas associativas organizadas em
pessoas jurídicas, aptos a realizarem operações
de crédito rural ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf). De posse da DAP é possível financiar
as atividades agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante emprego direto
da força de trabalho do produtor rural e de
sua família, entendendo-se por atividades não
agropecuárias os serviços relacionados com
turismo rural, produção artesanal, agronegócio
familiar e outras prestações de serviço no meio
rural, que sejam compatíveis com a natureza da
exploração rural e com o melhor emprego da
mão de obra familiar.

27

ASSESSORIA AMBIENTAL

A

Faeb deu continuidade ao seu trabalho de
acompanhamento e discussão para elaboração
de Políticas Públicas de cunho socioeconômico
e ambiental no Estado da Bahia. Por meio da
participação nos Conselhos de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos e suas respectivas Câmaras Técnicas, analisou o
teor de leis, decretos e resoluções dos conselhos.

Em posição estratégica e proativa, uniu-se a
parceiros do segmento empresarial – indústria, comércio, mineração e serviços – para
colaborar na construção de documentos legais. Assim ocorreu com a Lei n° 13.223/15 –
Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA),
a Lei 15.180 – Lei Florestal, a Resolução CEPRAM 4.327 – Definição de Impacto Local,
Decreto nº 15.682 – Revisão da Categoria de
Empreendimentos Licenciáveis e outras leis,
decretos, resoluções e portarias. A representação da Federação em espaços de coges-
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tão também possui o propósito de se posicionar a favor do produtor rural em debates,
visando à perpetuidade e sustentabilidade
do seu negócio.
A Federação colocou-se proximamente
ao produtor desde que disponibilizou
canais de atendimento a este, a fim de
auxiliá-lo na busca por soluções referentes à legalização ambiental, bem
como ao compor a Câmara Recursal do
Cepram, onde analisa recursos de multas e advertências ambientais.

Faeb auxilia produtor rural a
legalizar sua propriedade
Cumprindo a missão de defender os interesses dos produtores
rurais e auxiliá-los em relação ao cumprimento de leis e determinações municipais, estadual e federal, a Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb) realizou diversas oficinas
sobre “Propriedade Legal”, orientando produtores rurais da capital
e do interior sobre questões relacionadas à Legislação Ambiental
no que se refere à área Agrossilvopastoril e também quanto ao Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR).
As oficinas, sempre com vagas esgotadas, contaram com a mediação da assessora ambiental da Faeb, Leila Oliveira. Durante
as palestras, o produtor rural teve esclarecimentos sobre a Lei
Ambiental Federal, tanto por parte do governo estadual como
por parte do governo federal, além de receber material didático
produzido pela própria Faeb.

Veja alguns depoimentos de
produtores que participaram das oficinas:
ROGER MARIZ
BANCO DO NORDESTE (ENGENHEIRO AGRÔNOMO)
“Considero o evento bastante importante para atualização
das entidades que trabalham no meio rural, especialmente
no que se refere a necessidades e demandas em relação à
legislação ambiental. Foi bastante proveitoso e sugiro que
seja replicado pelos vários municípios do interior baiano,
onde estão presentes não só as agências de banco como
os produtores que não puderam comparecer aqui em Salvador, então, se isso for replicado pelos vários municípios
baianos, será bastante interessante e bem-vindo.”
HERNANDES MEDRADO FILHO
PRODUTOR EM BOA VISTA DO TUPIM
E MARCIONÍLIO SOUZA
“Uma das melhores ferramentas da atividade rural hoje é
a informação, e a gente precisa estar informado sobre a
questão do meio ambiente. Estamos vivendo um momento
crítico, em nível mundial, com as mudanças climáticas. A
oficina veio a calhar para a gente que desconhecia o que
era Cadastro Ambiental Rural, o esclarecimento sempre é
bom. A gente só espera que isso seja levado principalmente
ao interior, onde estão a demanda e o produtor rural.”
DEMÉTRIO SOUZA D’EÇA
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SANTO ANTÔNIO,
NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ, E PRESIDENTE DO
SINDICATO RURAL DE NAZARÉ
“Achei muito importante esse evento porque veio trazer esclarecimentos importantes que eu posso repassar aos produtores rurais de nossa região, que sempre estão me procurando e pedindo informações sobre o CEFIR. Hoje, então,
eu captei as informações e vou transmitir para eles. Mesmo
sabendo que é um tema muito complexo, estaremos aqui
presentes em outros eventos que venham a complementar
as informações de hoje.”
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Agenda Estratégica para o Nordeste foi
discutida na sede da Faeb
Desenvolver uma agenda estratégica para
maior desenvolvimento do agronegócio
no Nordeste do Brasil. Esse foi o objetivo da reunião que aconteceu na sede do
Sistema Faeb/Senar e que contou com
a participação do presidente do Sistema Faeb/Senar, João Martins, dos vice-presidentes da Faeb, Guilherme Moura
e Edson Diogo, do superintendente do
Senar Bahia, Geraldo Machado, do superintendente Adjunto, Humberto Oliveira, do secretário da Agricultura e Pecuária da Bahia, Jairo Carneiro, além de
presidentes de sindicatos de produto-
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res rurais, técnicos da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
e representantes de diversos setores,
como Sebrae, Banco do Brasil, Banco
do Nordeste, Embrapa, Aiba, Cooperfeira, Coopmac.
O presidente do Sistema Faeb/Senar,
João Martins, reforçou a importância do
encontro logo na abertura do evento. “É
fundamental pensar estrategicamente as
ações para o Nordeste, em todos os setores, tendo como objetivo principal impulsionar ainda mais a economia da região,
que é uma das mais importantes do País”.

O encontro, realizado em Salvador, foi
o resultado da primeira parte do trabalho que aconteceu em Brasília, na CNA,
com a participação dos presidentes das
Federações de Agricultura e Pecuária do
Nordeste, quando foram elencados os
principais problemas e desafios do agronegócio da região. Nessa etapa foram
realizadas oficinas em cada um dos estados nordestinos com lideranças do setor,
órgãos do governo e outras entidades ligadas ao agronegócio, com o intuito de
pontuar as necessidades específicas de
cada estado.

Faeb participa de reunião na sede do IBGE sobre
levantamento de dados agropecuários
Várias reuniões ocorreram ao longo do ano, do Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias da Bahia (GCEA),
vinculado ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além da Faeb, fazem parte desse grupo, o Ministério
da Agricultura e Pecuária (MAPA), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a Comissão Executiva do Plano
da Lavoura Cacaueira (Ceplac), a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), a Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado da Bahia (Seagri), a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), a
Agência de Defesa Agropecuária da Bahia – (ADAB) e o Banco do Nordeste (BNB).
As reuniões aconteceram mensalmente, na sede do IBGE, em Salvador, sempre com a finalidade de fornecer apoio técnico e cooperativo para o levantamento e a divulgação de informações ligadas à atividade agropecuária no estado. A
análise mensal, feita pelo grupo, tem como objetivo abastecer de maneira rápida órgãos federais, estaduais e municipais,
além de outros segmentos da sociedade, com estimativas sobre a produção agrícola brasileira.
O GCEA acompanha o desempenho e a evolução da atividade agropecuária do estado por meio dos registros e trabalhos
de entidades públicas e privadas e realiza o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), pesquisa mensal
que tem como objetivo principal estimar: área plantada, área colhida e produção, além de outras informações complementares das safras de produtos agrícolas em cada ano.
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Assembleia da Faeb aprovou as contas
do ano e o orçamento para 2015
A premiação dos melhores
sindicatos no Pro-Senar
também aconteceu
durante o evento

N

a última assembleia do ano,
a Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado da Bahia
(Faeb) reuniu os sindicatos
filiados, com o objetivo de
discutir e aprovar a ata da assembleia
anterior; a retificativa orçamentária para
o exercício de 2014; o orçamento para o
ano de 2015 e a alienação dos imóveis do
4º. andar do edifício Nélson de Farias.
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A composição da mesa contou com as
presenças do presidente da Faeb, João
Martins, do vice-presidente, José Mendes,
do vice-presidente administrativo e financeiro, Edson Diogo, e dos vice-presidentes de Desenvolvimento Agropecuário,
Guilherme Moura e Humberto Miranda. A
assembleia também contou com mais de
60 delegados representando vários municípios baianos. Os participantes foram
recepcionados com kits promocionais de
fim de ano contendo pastas, agendas e

acessórios do Sistema Faeb/Senar.
O presidente da Faeb leu a pauta e salientou que toda a documentação para realização da assembleia foi encaminhada
para os delegados representantes com
bastante antecedência. No decorrer dos
trabalhos, o vice-presidente administrativo e financeiro, Edson Diogo, leu o Edital
de Convocação e destacou que o documento foi veiculado em jornal de grande
circulação. Dando prosseguimento aos
trabalhos, o conselheiro fiscal da Faeb,

Demétrio D´Eça, fez a leitura dos pareceres da retificativa orçamentária de 2014
e do orçamento para 2015. Também foi
abordada a ata anterior, que, seguindo os
procedimentos da entidade, foi enviada
juntamente com os demais documentos.
Colocada em discussão para posterior
votação, toda documentação foi aprovada por unanimidade.
Em seguida, o presidente João Martins
prestou informações sobre a necessidade
de alienação dos imóveis do 4º. andar do
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edifício Nélson de Farias, e do Prédio de
Gandu, que embora utilizados pelo Senar
Bahia há muitos anos, pertencem à Faeb.
“O Senar não pode fazer investimentos
se não for em imóvel próprio, por impedimento do TCU. A entidade quer comprar
os imóveis e pagar à vista o preço avaliado
pela Caixa Econômica Federal, que é o órgão oficial aceito pelo Tribunal de Contas
da União. A intenção é gerar receita para a
Faeb”, explicou Martins. Em votação secreta, atendendo ao que rege o Estatuto da
Faeb, os delegados representantes decidi-
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ram a favor da venda dos imóveis.
O encerramento da assembleia foi marcado pelas premiações dos sindicatos que
participaram do concurso e se destacaram
nas ações do Pro-Senar. O presidente do
Sistema Faeb/Senar, apresentou os critérios de avaliação e declarou os vencedores. O primeiro colocado foi o Sindicato
dos Produtores Rurais de Nova Canãa, que
recebeu como prêmio uma caminhonete
strada; os Sindicatos Rurais de Seabra e Ibicuí, que ficaram com o segundo e terceiro
lugares respectivamente, também se des-

tacaram nas ações do programa e foram
os ganhadores das motos. Consagrando as
premiações, João Martins e sua diretoria fizeram um sorteio de três televisores de 42
polegadas, para prestigiar os demais participantes, sendo premiados os Sindicatos
Rurais de: Coaraci, Vitória da Conquista e
Guanambi.
O presidente da Faeb e sua diretoria agradeceram a presença de todos e desejaram
votos de um Feliz Natal e um Ano Novo
promissor para o setor agropecuário da
Bahia e do Brasil.

Depoimentos dos ganhadores
do Concurso Pro-Senar

Ademir Orrico
Presidente do Sindicato dos
Produtores Rurais de Nova Canaã
“Para o Sindicato de Nova Canaã essa
premiação foi uma grata surpresa. Essa
conquista inesperada foi um estímulo
muito grande para continuarmos trabalhando com a dedicação que sempre
tivemos. Eu procuro me envolver em todas as áreas defendendo os interesses
do homem do campo, sempre usando a
minha experiência como aliada. O nosso sindicato está presente em todos os
movimentos sociais da região. Trazemos
sempre profissionais “de nome” para
oferecer palestras gratuitas aos nossos
produtores e estamos sempre movimentando o sindicato com a oferta de cursos
nas mais diversas áreas. Temos quatro
turmas do Pro-Senar Leite e estamos nos
preparando para o Pro-Senar Café.”

Sérgio Barbosa
Presidente do Sindicato dos
Produtores Rurais de Ibicuí
“Depois de o Sindicato ter passado 15 anos
fechado, é muito gratificante receber essa
premiação antes de completar o primeiro
triênio. Nesse período, trabalhamos com
muita disciplina e determinação para melhorar a vida dos produtores rurais. No primeiro ano, após a eleição da diretoria, quitamos débitos, regularizamos o Sindicato e
conseguimos todas as certidões negativas
para poder conveniar com a Faeb, o Senar e outras instituições. A partir do segundo ano,
realizamos: 50 FPR, 15 FEM, duas turmas de Pro-Senar LEITE, quatro turmas de NCR, cinco
turmas de Pronatec, Programa Despertar, seis Seminários, como também a construção do
auditório, uma sala de aula, mobiliário para sala e auditório, reforma nas instalações da entidade. Este prêmio eu compartilho com a minha diretoria, com o mobilizador, com a Faeb,
com o Senar, com os instrutores, técnicos, produtores e todos aqueles que contribuíram e
contribuem com o desenvolvimento da nossa instituição.”
João Carlos Gomes
Presidente do Sindicato dos
Produtores Rurais de Seabra
“Essa conquista do Sindicato de
Seabra se deve ao empenho e à
dedicação dos nossos funcionários e principalmente dos nossos
produtores rurais participantes
dos programas. Não podemos deixar de destacar a presença efetiva
dos técnicos do Senar no acompanhamento dos nossos cursos.
Quando somos premiados pelas
nossas realizações, isso nada mais
é do que a contemplação de um
trabalho conjunto, realizado pelas
pessoas do Sistema, fator fundamental para o bom desempenho
do sindicato.”
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João Martins assume
presidência da CNA
Pela primeira vez na história, um baiano
assumiu a presidência da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil.
36

O

presidente da Faeb, João
Martins, primeiro vice-presidente da Instituição, foi
conduzido ao cargo primeiramente no dia 5 de
junho, quando a senadora Kátia Abreu
afastou-se de suas funções para disputar
a reeleição ao Senado, pleito do qual saiu
vitoriosa. Um jantar de confraternização
com a presença do vice-presidente da
República, Michel Temer, dos ministros
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller, e da Previdência Social,
Garibaldi Alves, marcou a transferência
de comando da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
“Saio tranquila para minha missão de recandidatura ao Senado pelo Tocantins,
reafirmando a todos que nossa casa está
em boas mãos: mãos de um homem digno, ético, que conhece bem nosso setor”,
afirmou a senadora, ao anunciar João
Martins na presidência da CNA pelos
cinco meses seguintes. O evento contou
com a presença de presidentes das Federações da Agricultura de todo o Brasil e
de vários líderes da bancada da agropecuária no Congresso.
Convidado a dirigir algumas palavras aos

presentes, João Martins abriu sua fala
anunciando que quebraria o protocolo,
transferindo a homenagem à senadora
Katia Abreu. “Tudo aqui é fruto do seu
trabalho. Foi você quem teve a capacidade de coordenar e nos convencer de que
temos que marchar unidos, para realmente consolidar esta agropecuária pujante
do País”, justificou.
O ministro Neri Geller, também presente
no jantar, desejou sucesso ao presidente João Martins, reforçando a aproximação do Ministério com os parlamentares
e entidades ligados à agropecuária para
promover o crescimento desse segmento

que dá “emprego, renda e sustentabilidade” ao Brasil. “Não irei abrir mão do apoio
das lideranças do setor e tenho certeza
de que vamos emplacar muitas coisas
boas”, concluiu o ministro.
João Martins ficou no cargo até o final de
outubro de 2014, quando a senadora, já
reeleita, assumiu novamente a presidência
da Confederação. Mas, no começo de 2015,
a convite da presidente Dilma Rousseff, a
senadora Kátia Abreu assumiu o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, transferindo novamente o comando da
CNA para João Martins, que continua à
frente da Instituição.
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SOB O COMANDO DE
JOÃO MARTINS, CNA REALIZA
EVENTO COM PRESIDENCIÁVEIS:
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“O QUE ESPERAMOS DO
PRÓXIMO PRESIDENTE”
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E

m sua primeira passagem no comando da CNA, em
2014, João Martins conduziu o evento, que reuniu a
presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT),
o senador Aécio Neves (PSDB) e o ex-governador
Eduardo Campos (PSB)

Incentivar a cooperação entre governo
e iniciativa privada e manter um diálogo
responsável e construtivo com o setor
produtivo são algumas das características que a agropecuária brasileira espera do próximo presidente do Brasil. O
pedido foi apresentado pelo presidente
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins da
Silva Junior, para os três candidatos à
Presidência da República melhor posicionados nas pesquisas de intenção de

voto: a presidente e candidata Dilma
Rousseff (PT), o senador Aécio Neves
(PSDB) e o ex-governador Eduardo
Campos (PSB), que veio a falecer em
um acidente de avião dias depois do
evento, realizado na sede do Sistema
CNA/Senar, em Brasília.
“A agricultura é atividade de homens livres. O Estado não pode vacilar diante
das ameaças a esse direito, e as invasões de terra, de qualquer natureza, devem ser combatidas pelos instrumentos
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da lei. A ordem jurídica não pode acolher exceções. Sem instituições que resguardem a produção e os produtores, o desenvolvimento econômico é tarefa simplesmente impossível”,
alertou João Martins, chamando a atenção para a segurança jurídica, essencial para que o setor siga avançando.
Com a presença de mais de 600 pessoas – entre ministros, parlamentares, presidentes de federações da agricultura, empresários do setor, representantes de entidades parceiras e jornalistas –, os presidenciáveis tiveram a oportunidade de expor a
sua visão, seus projetos e compromissos para a agropecuária
brasileira e também de ouvir as principais demandas do setor,
detalhadas no documento “O que esperamos do Próximo Presidente 2015-2018”. O presidente da CNA destacou os desafios
que o agronegócio precisou superar até que a sua importância
estratégica fosse reconhecida e ressaltou o avanço da agricul-
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tura brasileira, que hoje alcança elevados índices de produtividade, permite a constante redução dos preços agrícolas e foi a
responsável por 44% das vendas externas do Brasil no primeiro
semestre de 2014.
“Este momento representa o reconhecimento de que a agenda do agronegócio chegou, finalmente, ao topo das questões
nacionais. Já não há quem discorde do fato de que a produção
agropecuária e os produtores rurais são um ativo inestimável de
nossa economia e de nossa sociedade”, declarou.
RESPEITO À LEGISLAÇÃO
João Martins ressaltou que o setor tem ajudado a equilibrar a
balança comercial brasileira e a estabilizar os preços internacionais dos alimentos, diante de uma demanda mundial crescente.
Outro diferencial é a preservação do meio ambiente, com ga-

Da esquerda para a direita: Edson Diogo (Vice-Presidente Administrativo Financeiro Faeb), Júlio Busato (Presidente da AIBA), João Martins
(Presidente da CNA e da FAEB), Franklin Santos (à época, Assessor Conselho Sebrae-Ba), Garibaldi Alves (à época, Ministro da Previdência
Social), Carlos Bahia (Assessor Jurídico Faeb), José Mendes (Vice-presidente Faeb) e Guilherme Moura (1o. Vice-Presidente Desenvolvimento
Agropecuário Faeb).

nhos “impressionantes” de produtividade. No entanto, para que o agronegócio
permaneça em crescimento, é necessário
resolver alguns problemas, cuja solução
depende de escolhas políticas. Segundo
o presidente da CNA, é preciso impedir
que os excessos ideológicos interfiram na
proteção do direito da propriedade, assim
como é fundamental pôr fim aos conflitos
derivados das questões ambientais.
“O agronegócio brasileiro é uma prova
da nossa capacidade de crescimento. É
motivo de orgulho e uma inspiração para
todos neste país. Se quisermos, podemos seguir crescendo em todas as áreas
e em todos os setores. De nossa parte,
estaremos sempre dispostos a cooperar
e prontos para um diálogo responsável e
construtivo”, afirmou sob aplausos.
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SENAR
Bahia

No ano de 2014, o Senar Bahia foi pioneiro em programas
que associam formação profissional com assistência
técnica. Os resultados desses programas estão mudando
o cenário das propriedades rurais participantes, pois, além
de ampliar o conhecimento técnico, a partir de itinerários
formativos traçados para atender ao perfil profissional em
diversas cadeias produtivas, auxiliam o produtor na gestão
do seu empreendimento.

TABELA 1 – EVENTOS DE FPR E PS
REALIZADOS NO ANO DE 2013.
FPR

PS

PARTICIPANTES

JANEIRO

12

251

FEVEREIRO

116

1.905

MARÇO

138

6

2.840

ABRIL

161

10

3.048

MAIO

201

81

8.253

JUNHO

158

15

3.047

JULHO

167

35

4.028

AGOSTO

227

35

5.097

SETEMBRO

256

48

5.692

OUTUBRO

282

49

6.053

NOVEMBRO

309

32

6.035

DEZEMBRO

32

2

657

TOTAL

2.059

313

46.906
Fonte: Sisge Senar
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O

s Sindicatos dos Produtores Rurais, parceiros do Senar,
auxiliam na execução dessas ações propagando resultados de efeito multiplicador em seu município/região. No
período analisado, mais de 100 sindicatos atuaram em parceria com o Senar na realização dessas ações de formação
profissional e promoção social em mais de 300 municípios baianos.
Para viabilizar essas ações o Senar analisa o cenário de cada município, seu potencial produtivo e, também, os mercados interno e
externo. Depois, planeja, acompanha a execução e avalia tais ações,
sempre priorizando a qualidade e a coerência com a vocação econômica dos municípios.
Conforme distribuição dos eventos de Formação Profissional Rural
(FPR) e Programas Sociais (PS) realizados no ano de 2014 (Tabela 1),
verifica-se que quase 47 mil pessoas foram capacitadas pelo Senar Bahia.
Foram 76 902 horas de formação, durante as quais 376 instrutores
trabalharam sob o monitoramento do Senar.

As ações realizadas pela instituição em
2014 ultrapassaram em 24,2% as metas
estabelecidas no Plano Anual de Trabalho. O incremento nos eventos realizados
deu-se em função de uma maior demanda para atendimento às empresas, mais
especificamente em relação às atividades de apoio. Vale ressaltar que houve
aumento do número de sindicatos atendidos pelo Pro-Senar.
AÇÕES PREVISTAS
FPR – 1.908
PS - 250

Com relação à distribuição dos eventos por mês (Gráfico 1), observa-se um comportamento semelhante aos anos anteriores, isto porque a maioria das ações se
concentra entre o segundo e o terceiro quadrimestres.
GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2014
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Os cursos de longa duração têm sido prioridade do Senar
Bahia, visando oferecer uma capacitação modular e completa aos produtores e trabalhadores rurais. Essa é uma tendência que vem se confirmando nos últimos anos e que deve
ganhar maior projeção. É possível observar abaixo, em dados,
o quadro comparativo dessas ações oferecidas pelo Senar
Bahia com um visível aumento da carga horária.
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Vale ressaltar ainda que 55,7% dos
participantes receberam capacitações de longa duração, com carga
horária de 100 a 396 horas (gráfico
4). O impacto dessas ações é resultado do trabalho do Senar com
o Pro-Senar, que possibilitam ao
produtor e/ou trabalhador rural um
conjunto de estratégias de formação profissional de acordo com as
suas reais necessidades.

GRÁFICO 4 – CARGA HORÁRIA POR PARTICIPANTE DO PRO-SENAR
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TABELA 2 – EVENTOS POR LINHA DE AÇÃO E ÁREAS
DE ATIVIDADE – EXERCÍCIO DE 2014
LINHA DE AÇÃO
FPR

Atividades de Apoio

EVENTOS

%

770

32,5%

Pecuária

564

23,8%

Agricultura

446

18,8%

Agroindústria

203

8,6%

Prestação de Serviços

24

1,0%

Aquicultura

29

1,2%

Extrativismo

5

0,2%

Silvicultura

4

0,2%

2.045

86,2%

Subtotal
ATIVIDADE

Nº EVENTOS

PS

Educação / Despertar

%
297

12,5%

Inclusão Digital

3

0,1%

Alimentação e Nutrição

1

0,0%

Educação Ambiental

6

0,3%

Organização Comunitária

5

0,2%

Artesanato

1

0,0%

313

13,2%

Subtotal
EVENTOS

Nº EVENTOS

%

DRH

Metodologia de FPR e PS

6

0,3%

Capacitação Técnica de
Instrutores e Técnicos de Campo

8

0,3%

14

0,6%

2.159

100%

Subtotal
TOTAL GERAL

Fonte: Sisge – Senar Bahia
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Em 2014, o maior volume de eventos se
deu nas de atividades de Apoio à Produção (32,5%), Pecuária (23,8%), Agricultura (18,8%) e Agroindústria (8,6%). A
promoção social representou 13,2% das
atividades, sendo estas predominantemente do Programa Despertar, que trabalha o tema educação ambiental nas
escolas públicas rurais. As demais ações
de promoção social estão associadas ao
Pro-Senar, que, por sua vez, estão direcionadas às famílias dos produtores e
trabalhadores participantes e possuem
caráter educativo, preventivo e complementar às ações produtivas.

As grandes empresas também têm demandado, com maior intensidade, os cursos e
programas oferecidos pelo Senar Bahia. Por isso, observa-se que a Área Ocupacional
da Mecanização Agrícola ganha destaque nas ações ligadas às Atividades de Apoio
à Produção, com 85% de participação. É possível destacar também treinamentos nas
ocupações de Trabalhador na Operação e Manutenção de Máquinas Agrícolas e Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos. (Tabela 3)
As atividades relacionadas com a Bovinocultura de Leite e Corte continuam liderando
as demandas na Linha de Ação Pecuária, já que a Bahia tem grande vocação nos dois
segmentos, com destaque nacional. A Apicultura também apresenta uma quantidade
significativa de eventos. Outra atividade que vem se destacando é a Caprinocultura,
através das ações do Pro-Senar Caprino. (Tabela 4)
TABELA 3 – EVENTOS NA LINHA DE AÇÃO
ATIVIDADES DE APOIO – EXERCÍCIO DE 2014

Atividades de Apoio Agrosilvipastoril

LINHA
DE AÇÃO

ÁREA
OCUPACIONAL

OCUPAÇÃO

Irrigação e Drenagem

12

Administração Rural

EVENTOS

Irrigação por Aspersão

106

10

Irrigação por Gotejamento

2

Administração em Regime
de Economia Familiar

4

Administração de Empresa Rural

36

Negócio Certo Rural

57

Informática Básica

9

Operação e Manutenção de Tratores

Mecanização
Agrícola

652

281

Operação e Manutenção
de Colhedoras

14

Aplicação de Agrotóxico

233

Operação e Manutenção de Roçadeiras

40

Operação e Manutenção de Motosserra

36

Operação de GPS

48
Total

770

TABELA 4 - EVENTOS NA LINHA DE
AÇÃO PECUÁRIA - EXERCÍCIO DE 2014
LINHA
DE AÇÃO

ÁREA
OCUPACIONAL

OCUPAÇÃO

EVENTOS

Bovinocultura de Leite

260

Bovinocultura de Corte
Grande Porte

386

Pecuária

51

Doma Racional de Equídeos

45

Casqueamento e Ferrageamento de Equídeos

27

Manejo de Equídeos
Médio Porte

61

Pequeno Porte

117

3

Suinocultura

3

Caprinocultura

58

Avicultura

1

Apicultura

116
Total

564
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Com um dos mais importantes polos de
fruticultura do País, a Bahia lidera o ranking na produção de maracujá, cacau,
mamão, banana, manga, dentre outras
frutas, sendo também um grande exportador. Diante disso, o Senar Bahia tem
contribuído ativamente para a consolidação da atividade agrícola no estado. Mais
de 40% dos treinamentos oferecidos na
linha de ação da agricultura estão relacionados à ocupação de trabalhador na
fruticultura (40,8%). A produção de plantas industriais (38,8%) e a Agricultura Orgânica (17,9,%) também tiveram grande
relevância em 2014. O interesse cada vez
maior pelo consumo de produtos orgânicos tem refletido o aumento da demanda
nessa área. (Tabela 5)
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TABELA 5 – EVENTOS NA LINHA DE AÇÃO AGRICULTURA –
EXERCÍCIO DE 2014
LINHA
DE AÇÃO

ÁREA
OCUPACIONAL

OCUPAÇÃO

Grandes Culturas
Semiperenes e Perenes

173

Fruticultura Básica

182

Agricultura
Floricultura
Produção Orgânica
Olericultura

9

EVENTOS

Plantas Industriais

173

Fruticultura Básica

62

Fruteiras Perenes

27

Fruteiras Semiperenes

93

Floricultura

9

80

Agricultura Orgânica

80

2

Cultivo de Olerícolas

2
Total

564

A transformação e o beneficiamento da mandioca lideraram o ranking de capacitações em relação aos treinamentos na agroindústria, representando mais de 54% da
demanda. Todos realizados em parceria com os sindicatos dos produtores rurais do
estado. Já as outras atividades – que também podem ser observadas na tabela abaixo
–, essas foram executadas no Centro de Treinamento de Feira de Santana do Senar
Bahia, que é um dos principais responsáveis pela capacitação de trabalhadores e produtores rurais no que diz respeito à agroindústria. Dezenas de cursos são oferecidos
gratuitamente no local.
TABELA 6 – EVENTOS NA LINHA DE AÇÃO AGROINDÚSTRIA – EXERCÍCIO DE 2014
LINHA
DE AÇÃO

ÁREA
OCUPACIONAL

OCUPAÇÃO

EVENTOS

Trabalhador na panificação

11

Trabalhador na transformação
da mandioca

Agroindústria

Beneficiamento
e Transformação
Primária de Produtos
de Origem Animal e
Vegetal

203

110

Trabalhador na produção de
derivados do leite

16

Trabalhador na produção de
sequilhos, balas e cocadas

14

Trabalhador na produção de
conservas vegetais

14

Trabalhador na fabricação
de polpas de frutas

9

Trabalhador na fabricação
de licores

19

Trabalhador na produção
de embutidos e defumados

5

Boas práticas de fabricação

5
Total

203

Com menor intensidade, foram realizadas capacitações em piscicultura, construções
rurais, extrativismos e aprendiz de trabalhador na silvicultura, que tiveram demandas
solicitadas e atendidas pelo Senar Bahia.

TABELA 7- EVENTOS NA LINHA DE AÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXTRATIVISMO,
AQUICULTURA E SILVICULTURA - EXERCÍCIO DE 2014
LINHA DE AÇÃO

ÁREA OCUPACIONAL

Aquicultura

Piscicultura

EVENTOS
29

Prestação de Serviços

Construções Rurais

24

Extrativismo

Extrativismo

5

Silvicultura

Aprendiz de Trabalhador na Silvicultura

4
Total

62
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TABELA 8 – CURSOS MAIS EXECUTADOS DA FORMAÇÃO
PROFISSIONAL RURAL – EXERCÍCIO DE 2014

Tecnologia como
transformação do meio rural
Conhecedor de que o acesso ao conhecimento e à tecnologia é fundamental para
a transformação da propriedade rural e,
consequentemente, de todos os envolvidos no setor agropecuário, o Senar Bahia
investe anualmente na capacitação dos
trabalhadores rurais, nas mais diversas
cadeias produtivas. Entre as dez capacitações mais solicitadas, “Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas” liderou o
ranking em 2014. Observe as ocupações
que mais demandaram (Tabela 8).

CLASSIFICAÇÃO

OCUPAÇÃO

EVENTOS

%

1º

Trabalhador na Operação e Manutenção de
Tratores Agrícolas

281

11,8%

2º

Trabalhador na Bovinocultura de Leite

269

11,3%

3º

Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos

233

9,8%

4º

Trabalhador na Fruticultura

182

7,7%

5º

Trabalhador na Apicultura

119

5,0%

6º

Trabalhador na Transformação da Mandioca

110

4,6%

7º

Trabalhador na Administração de Empresas
Agrossilvipastoris

106

4,5%

8º

Trabalhador na Agricultura Orgânica

80

3,4%

9º

Trabalhador na Caprinocultura

58

2,4%

10º

Trabalhador na Bovinocultura de Corte

51

2,2%

1.489

62,8%

TOTAL

QUADRO DE AVALIAÇÃO

50

De 0 a 0,19

CRÍTICO

Entre 0,20 e 0,39

DEFICIENTE

Entre 0,40 e 0,59

BOM

Entre 0,60 e 0,79

MUITO BOM

Acima de 0,80

EXCELENTE

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
DE INSTRUTORES
Uma das constantes preocupações do
Senar Bahia é manter elevado o nível de
conhecimento e a didática de seus instrutores e técnicos, já que são eles os
responsáveis por levar o que há de mais
moderno e eficaz aos produtores rurais.
Pensando nisso, a Instituição intensificou
no final do ano de 2014 uma série de capacitações técnicas para Instrutores que
atuam nas ações e treinamentos de Formação Profissional Rural e Pro-Senar.
O objetivo dessas capacitações é atualizar o conhecimento dos instrutores em
relação aos aspectos tecnológicos, à sustentabilidade e às normas regulamentadoras em diversas áreas, tais como:
aplicação de agrotóxicos, mecanização,
bovinocultura de leite, caprinocultura, irrigação, fruticultura, cultura do cacau e
cultura da mandioca.
A participação de todos os instrutores
credenciados é obrigatória, já que é deles a responsabilidade de levar conhecimento aos trabalhadores e produtores
rurais, articulando elementos de motivação e esforço para que cada participante
adote novos comportamentos e aplique
os avanços gerenciais e tecnológicos
aprendidos durante a capacitação.
À importância do desenvolvimento de
um programa de capacitação de instrutores soma-se a necessidade de um processo de avaliação para melhorar a qualidade e assegurar a utilização eficiente
dos recursos humanos e financeiros. Os
critérios de avaliação são ordenados de
acordo com o perfil necessário para cada
área, considerando os aspectos técnicos,
metodológicos e comportamentais.
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Assistência
técnica
O grande diferencial dos programas
produtivos do Senar Bahia

O

Senar Bahia, ao longo dos últimos anos, vem cumprindo sua
missão de proporcionar um crescimento sustentável aos
participantes das ações da Instituição, bem como a seus familiares, a partir de um formato próprio de trabalho voltado
para o homem do campo. Isso garante a melhoria da renda
na propriedade e a profissionalização da sua atividade rural.
Esse formato próprio de trabalho do Senar Bahia baseia-se no conceito de programas produtivos, ou seja, na disponibilização de ações
e atividades sequenciais e moduladas, focadas principalmente em
gestão e empreendedorismo, formação profissional e assistência
técnica, com a finalidade de transformar a propriedade rural dos
participantes dos programas em uma empresa lucrativa e capaz de
manter, de forma sustentável, todos que vivem dela.
O princípio do trabalho dos programas produtivos está no desenvolvimento e na melhoria do desempenho da propriedade rural de cada
produtor participante, já que se trata do centro gerador de renda.
Com o aumento da produtividade cresce a motivação em busca de
profissionalização na atividade produtiva.
Essa melhoria no desempenho da propriedade rural está alicerçada na qualificação e profissionalização continuada de cada produtor
participante, por meio de aulas e práticas realizadas mensalmente,
durante dois anos consecutivos, através das quais são repassados
todo conhecimento e inovações tecnológicas viáveis.
Como forma de mitigar as dificuldades e garantir o sucesso da implantação e aplicação das inovações gerenciais e tecnológicas, todos os programas produtivos em execução pelo Senar Bahia contam com assistência técnica / produção assistida de um técnico
de campo. Assim, rigorosamente, realiza-se a cada mês uma visita
às propriedades participantes do Programa, com o foco nas ações
constantes do plano de trabalho desenvolvido por instrutores e produtores no início das atividades.
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A METODOLOGIA
DE TRABALHO NOS
PROGRAMAS PRODUTIVOS
DO Senar BAHIA.
Os trabalhos desenvolvidos nos programas seguem uma metodologia específica,
com a finalidade de sistematizar o processo de formação da turma ou grupo de
produtores a serem atendidos e sua execução. Essa metodologia está desenhada
em quatro fases.

1ª – Formação da turma
A formação de uma turma ou de um grupo tem início nos sindicatos de produtores rurais dos municípios, com a prospecção
de produtores interessados em se profissionalizar na cadeia
produtiva específica, seguida por uma sensibilização técnica
realizada pelos coordenadores do Senar e posterior adesão formal à participação no Programa;

2ª – Formação da equipe técnica
Nessa fase são selecionados os instrutores e o técnico de campo que trabalharão na instrutoria e assistência técnica da turma
ou do grupo. O calendário anual de atividades também é elaborado nessa etapa.

3ª – Execução da qualificação
profissional e assistência técnica
É a fase em que se executam as atividades: aulas, FPR, PS e
produção assistida;

4ª – Monitoramento e avaliação
O monitoramento e a avaliação das atividades executadas dentro do Programa são feitos através da análise dos dados coletados e dos relatórios emitidos pelas supervisões de campo,
a cargo dos coordenadores do Senar. Também são realizadas
avaliações de resultados através de supervisão virtual, por telefone ou diretamente com cada produtor.

A última etapa é fundamental para o gerenciamento eficiente desses programas porque possibilita
avaliar e corrigir o desenvolvimento das atividades
desenvolvidas em cada propriedade participante,
a partir de um sistema informatizado de dados que
permite identificar em tempo real e de forma segura e rápida quais atividades estão sendo realizadas, as tecnologias que estão sendo implantadas
e quais são os dados produtivos e econômicos de
cada propriedade.
Para o Senar Bahia é extremamente importante
que o produtor rural seja parte integrante dessa
engrenagem, esteja sempre bem informado de
cada ação realizada em sua propriedade e, assim,
conheça os resultados alcançados. Por isso, criou-se o “extrato do produtor”, que é emitido e enviado mensalmente aos participantes do Programa e
no qual estão contidas as principais informações
produtivas e econômicas a serem discutidas em
sala de aula, de forma global, pelos instrutores.
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RESULTADOS
ALCANÇADOS
Os programas produtivos do Senar atenderam mensalmente 2.807 propriedades rurais durante o ano de 2014, divididos em 187
turmas ou grupos de produtores e 56 sindicatos de produtores rurais, cobrindo mais de
100 municípios (tabela 1). O número de produtores e trabalhadores profissionalizados
nos cursos de FPR e no FEM pelos programas produtivos do Senar ultrapassa 5.600,
já que as formações acontecem simultaneamente nas propriedades atendidas.
Os planos de trabalho construídos pela
equipe técnica e pelo produtor rural para
cada propriedade prevêem, obrigatoriamente, a implantação de, pelo menos uma
tecnologia de produção. Desta forma, em
2014, chegamos a um resultado de 84%
de propriedades que implantaram ao menos uma tecnologia de produção.
Ao longo de 2014, foram realizadas capacitações da equipe de instrutores e téc-

TABELA 1 – GRUPOS, PROPRIEDADES E
SINDICATOS DOS PROGRAMAS
ANO 2014

TURMAS / GRUPOS

PROPRIEDADES ASSISTIDAS

SR ATENDIDOS

Pro Senar

68

1.292

48

Geraleite

16

224

10

Capricorte

16

304

4

Moderpec

3

46

2

FEM

14

238

10

NCR

70

703

38

TOTAL

187

2.807

56*

*Alguns sindicatos participam de mais de um programa.

nicos de campo, focados em um curso
de gestão e desenvolvimento comportamental de 96 horas com a equipe do Educampo.
Além disso, foram realizadas Missões Técnicas, Dias de Campo, Seminários, dentre
outros eventos, com o objetivo de socializar as ações dos programas, servindo
como multiplicadores de conhecimento e
tecnologia aplicados aos programas.

Para intensificar ainda mais a troca de experiências entre os produtores rurais, o
Senar Bahia promoveu em diversos municípios do estado a “Semana do Produtor Rural”, evento constituído de palestras
técnicas, oficinas tecnológicas, visitas e
apresentação de casos de sucesso sempre
voltados para as principais demandas das
cadeias produtivas da região. Mais de mil
produtores participaram desses encontros.

TABELA 2 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA, AULAS E FPR
ANO 2014

54

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CH

AULAS

CH

CURSOS FPR

CH

Pro-Senar

4.185

16.740

470

7.520

162

3.888

Geraleite

3.186

21.744

-

-

-

-

Capricorte

4.535

18.140

-

-

-

-

Moderpec

332

2.472

-

-

-

-

FEM

1.588

6.352

222

3.552

-

-

NCR

2.448

9.792

333

2.664

-

-

TOTAL

16.274

75.240

1.025

13.736

162

3.888

Diante dos excelentes resultados apresentados pelo Pro-Senar em
2013, em 2014 houve uma demanda extremamente expressiva nas
turmas do Programa, com um crescimento sete vezes superior ao
ano anterior, finalizando 2014 com 68 turmas em execução e mais
27 na primeira fase da formação.
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TURMAS POR STATUS PRO-SENAR
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CADEIAS PRODUTIVAS TRABALHADAS EM 2014 NO PRO-SENAR:
Cadeia produtiva

Café

2

47

Mandioca

1

Cacau

8

Maracujá

1

Caprino

8

Apicultura

1

Leite

56

Turmas

DEZ.

As 68 turmas do Pro-Senar em operação realizaram no período 472 aulas do FEM, 164 cursos de FPR e 4.200 visitas de assistência técnica, trabalhando o total de 25.056 horas com
os beneficiários (Gráfico 3).

COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DAS TURMAS DO PRO-SENAR
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EFICIÊNCIA DO
PRO-Senar
CHAMA A
ATENÇÃO DO
BRASIL
Uma comitiva composta por superintendentes de
diversas regionais do País e técnicos do Senar veio à
Bahia especialmente para conhecer os resultados do
Pro-Senar. Estiveram presentes os superintendentes
Mansueto Lunardi, do Distrito Federal; Rogério Beretta,
do Mato Grosso do Sul; Humberto Malucelli, do Paraná;
Gilmar Tietböhl, do Rio Grande do Sul; e Gilmar Zanluchi,
de Santa Catarina. Também compareceram o secretário
executivo do Senar Nacional, Daniel Carrara; a chefe do
Departamento de Educação do Senar Central, Andréia
Barbosa Alves; e o coordenador de Assistência Técnica
do Senar Central, Matheus Ferreira. Todos visitaram a
sede do Sistema Faeb/Senar, em Salvador, e em seguida
viajaram para o extremo sul da Bahia, onde viram de
perto os resultados do Pro-Senar Leite em Guaratinga e
Itamaraju. Leia os depoimentos dos participantes:
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DANIEL CARRARA
SECRETÁRIO EXECUTIVO SENAR CENTRAL
“Os resultados são fantásticos. Vimos que a região tem aptidão.
Tudo que pensamos na teoria junto aos nossos técnicos, da formação profissional rural à mobilização do grupo de produtores em
torno de uma cadeia específica, está aqui. A assistência técnica
de profissionais capacitados pela nossa instituição mostra o resultado da rentabilidade da propriedade rural, das melhorias sociais,
da qualidade de vida e, sem dúvida nenhuma, da manutenção do
jovem no campo. Eu saio daqui com a certeza de que é possível e,
mais do que isso, necessário que a nossa instituição continue nesse
caminho, aumente esses números e multiplique essa experiência.
Parabéns ao Senar Bahia. Agora, precisamos ver como isso pode
evoluir da maneira mais rápida possível e espalhar por todos os
estados do nosso país.”

ROGÉRIO BERETTA
SUPERINTENDENTE DO SENAR
MATO GROSSO DO SUL
“Nós viemos aqui buscar conhecimento. Buscar resultados de uma aplicação prática da assistência técnica que o Senar Bahia oferece aqui e que estamos
iniciando em outros estados, inclusive no Mato Grosso
do Sul. muito. Fomos a uma região de pequenos proprietários, uma realidade que também existe no Mato
Grosso do Sul. Vimos na prática o efeito positivo que
a assistência técnica causa na vida dessas pessoas,
propiciando a sua fixação e de seus familiares na propriedade. Com absoluta certeza, é possível expandir
o Pro-Senar por todo o País. Como são iniciativas
pioneiras e bem-sucedidas, elas devem ser reproduzidas. Nosso desejo é que o Pro-Senar se reproduza
em todo o País.”

GILMAR ANTÔNIO ZANLUCHI
SUPERINTENDENTE SENAR
SANTA CATARINA
“Foi uma grande oportunidade ver de perto essa experiência inovadora. Conhecer as pessoas da região me
surpreendeu de forma positiva, pude perceber a predisposição de todos os envolvidos, na grande maioria
jovens. Nós pudemos verificar aqui uma experiência
que está dando certo e, com certeza, ela vai se multiplicar e crescer de forma geométrica. É muito parecido com
aquilo que vem dando certo em Santa Catarina: a pequena propriedade consolidada com uma renda mensal, não
dependendo apenas de uma renda anual, de uma safra
que, muitas vezes, o fator climático pode colher antes do
produtor. Precisamos ter renda todo dia, todo mês, e essa
é uma atividade que vai oportunizar isso. Esse povo está
no caminho certo, com muita vontade de acertar. Todos
estão abertos a novas tecnologias, dispostos a buscar o
que há de melhor para ter um trabalho humanizado, qualidade de vida, renda e dignidade.”
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HUMBERTO MALUCELLI NETO
SUPERINTENDENTE SENAR PARANÁ
“Uma questão que nos preocupa muito
é o longo trabalho que se faz na parte de
capacitação de formação profissional,
às vezes, com muita dificuldade. Aqui,
encontramos uma série de condições,
numa situação que aparentemente era
muito difícil, e se juntou ao processo de
capacitação – com a assistência técnica
– a mobilização e o comprometimento
de uma comunidade, de modo que observamos resultados objetivos e concretos. É a tal da sustentabilidade de que
se fala, que significa a coisa continuar
acontecendo da melhor maneira possível. A gente agradece ao Senar Bahia e
ao Senar Central a oportunidade de ter
feito essa visita e poder observar tudo o
que vem acontecendo aqui.”
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MANSUETO LUNARDI
SUPERINTENDENTE SENAR
DISTRITO FEDERAL
“Foi muito importante conhecer essa
região da Bahia, que é muito diferente da nossa. Uma região que tem
pequenos produtores fazendo a diferença. É fundamental saber que tem
gente fazendo o melhor pelo crescimento da agropecuária. Essa entrada do Senar na assistência técnica é
muito importante. É um começo, mas
um começo com o pé direito. Porque
queremos fazer bem feito. Queremos
melhorar a produtividade brasileira e
o homem do campo. Temos quatro
milhões de pessoas esperando melhorar de vida com uma assistência
técnica digna, e eu tenho certeza de
que isso vai frutificar e vai muito à
frente.”

GILMAR TIETBÖHL
SUPERINTENDENTE SENAR RIO GRANDE DO SUL
“O que nós vimos aqui foi a materialização de algo que sonhamos há algum
tempo. Aqui no sul da Bahia, juntaram-se a vontade de aprender dos produtores, o Senar, com o seu conhecimento e
a sua tecnologia, o sindicato rural, com
o seu presidente, que é um mobilizador,
e os instrutores. É um grupo imenso de
pessoas fazendo acontecer uma das primeiras experiências do Senar em assistência técnica no Brasil. E outros estados
estão aqui para ver isso. É importante a
gente conhecer essa experiência. Eu saio
satisfeito e estimulado de ver que o Senar conseguiu chegar lá. Eu só tenho que
dar meus parabéns ao doutor João, presidente do Senar e da Federação baiana,
ao superintendente, doutor Geraldo, a
todos os técnicos, aos instrutores, mas
principalmente aos produtores dos grupos que vimos aqui.”

MATHEUS FERREIRA
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SENAR CENTRAL
“É muito gratificante ver o resultado de uma propriedade que
adotou as recomendações sugeridas pelo técnico. A assistência
técnica é uma alternativa muito importante e fundamental para
que o produtor possa implementar todas as tecnologias, toda a
informação que é gerada nas universidades e na Embrapa. É a
maneira que o produtor tem de assimilar essas técnicas para que
ele possa crescer com a sua propriedade e, fundamentalmente,
para que ele aumente a sua rentabilidade. A proposta do Senar
Central é nacionalizar esse modelo de assistência técnica que a
Bahia já faz há algum tempo. Outras regionais aderiram a essa
proposta e já estão atuando dentro dela. A nossa expectativa é
de que todos os estados possam compartilhar desses objetivos.
A assistência técnica veio para ficar e o Senar apoia a sua prática
em todo o País. Trata-se, com certeza, de um diferencial levado
até o produtor. Este é o Senar mostrando a que veio, cumprindo
o seu objetivo e contribuindo para a evolução e o crescimento do
produtor rural.”

ANDRÉIA BARBOSA ALVES
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO DO SENAR CENTRAL
“O que eu vejo de mais positivo é que quando se trabalha com a Educação, colhe-se o resultado rapidamente.
As pessoas que são do setor rural estão vendo uma
oportunidade para permanecerem no campo, e o instrutor tem sido o principal veículo de transmissão do
conhecimento, levando a mensagem das oportunidades que existem no setor rural. O Senar Bahia conseguiu fazer algo fundamental, que é o encadeamento de
todas as frentes de trabalho. O Pro-Senar não trabalha
de forma fragmentada. Ele é uma estratégia que une e
potencializa todas as frentes de trabalho da Instituição.
Assim, é possível ver mais e melhores resultados em
uma comunidade, e de fato ver o recurso do Senar bem
empregado naquilo que ela precisa.”
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O programa Viver Bem no Semiárido foi
lançado em 2012, com o objetivo de ajudar o produtor rural do semiárido baiano
a manter a produtividade e a rentabilidade, mesmo no período da seca. Ações
simples e de baixo custo são apresentadas aos produtores que participam do
Programa por um período de dois anos.
O Viver Bem no Semiárido é realizado
em parceria com o Sebrae, o que garante
ainda ao produtor capacitação em gestão e cooperativismo.
As ações do Viver Bem no Semiárido
estão formatadas para trabalhar nas cadeias pecuárias da bovinocultura de leite
e corte, caprinocultura de corte e leite e
algumas fruticulturas adaptadas à região.
O trabalho atingiu 38 sindicatos de produtores rurais. Em 2014, além das ações
técnicas de apoio aos produtores, também foram desenvolvidas ações voltadas para a promoção social, tais como os
programas Despertar, Jovem aprendiz e
Pronatec (Tabela 4).
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Programa

Municípios

Grupos

Participantes

Escolas

Empresas

Certificados em 2014

PRONATEC

20

20

524

-

-

281

DESPERTAR

45

-

55.868

742

-

-

JOVEM APRENDIZ

2

8

205

-

38

203

Total

67

28

56.597

742

38

484

Programa

N° Turmas

Carga horária (hora) Nº Visitas

Pro-Senar

29

9.212

2303

Geraleite

10

12.184

1523

Capricorte

14

33.968

4246

Moderpec

1

1.552

194

FEM

5

3.696

924

NCR

27

3.056

764

Total

76

63.668

9.954

Difusão de Tecnologia
As unidades de difusão de tecnologia são fundamentais para multiplicar as ações do Programa, aumentando sua capilaridade por
meio de ações práticas e didáticas. Essas ações são realizadas em regiões estratégicas, para que sirvam como uma aula a céu
aberto. Além disso, duas biofábricas foram construídas para atuarem como multiplicadoras de palma, com qualidade e segurança
fitossanitária. As cactáceas são distribuídas gratuitamente para os produtores que participam do Viver Bem no Semiárido e outros
produtores da região.
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Criado pelo governo federal, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) tem como objetivo ampliar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica. O Senar Nacional aderiu ao Pronatec em 2011 e
o Senar Bahia iniciou suas atividades como ofertante do Programa em fevereiro de 2012. De lá para cá, é cada vez maior
o interesse em participar da capacitação, que já atendeu mais
de 5 mil pessoas em todo o estado. O Pronatec também tem
o propósito de democratizar as formas de acesso à educação
profissional e tecnológica para públicos diversos, aumentar
a quantidade de recursos pedagógicos que possam apoiar a
oferta de educação profissional e tecnológica, aumentar as
oportunidades educacionais para os trabalhadores por meio
de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação
profissional, dentre outros.

Para 2014, foram pactuadas 164
turmas – 107 no primeiro semestre e 57 no segundo. Foram concluídas 129 turmas e 35 estão
em andamento. Das 164 turmas
executadas, foram disponibilizadas 2978 vagas, com mais de
90% delas preenchidas (2701).
Em 2014, o Pronatec atendeu a
70 municípios e 50 sindicatos.
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1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

SITUAÇÃO DAS TURMAS EM 2014
MUNICÍPIOS E SINDICATOS PARCEIROS EM 2014

UF/MUNICÍPIO

SINDICATO

BAIXA GRANDE
IPIRÁ

BAIXA GRANDE

PINTADAS
CAMPO FORMOSO

CAMPO FORMOSO

IRECÊ
CANARANA

IRECÊ

LAPÃO

UF/MUNICÍPIO

SINDICATO

JAGUAQUARA

ITAQUARA

JEQUIÉ

JEQUIÉ

MUTUÍPE

MUTUÍPE

TUCANO

TUCANO

CANAVIEIRAS

CANAVIEIRAS

CARAVELAS

CARAVELAS

BARREIRAS

BARREIRAS
EUNÁPOLIS

JACOBINA

JACOBINA

EUNÁPOLIS

JUAZEIRO

JUAZEIRO

GANDU

MACAJUBA

MACAJUBA VIA BAIXA GRANDE

NOVA IBIÁ

MIGUEL CALMON
MIRANGABA
TAPIRAMUTÁ

MIGUEL CALMON

MORRO DO CHAPÉU

MORRO DO CHAPÉU

MUNDO NOVO

MUNDO NOVO

PIRITIBA

PIRITIBA

RUY BARBOSA

RUY BARBOSA

SENHOR DO BONFIM

SENHOR DO BONFIM

CAMAMU

CAMAMU

CIPÓ
OLINDINA

CIPÓ

CONCEIÇÃO DO COITÉ

CONCEIÇÃO DO COITÉ

IAÇU

IAÇU

MUCUGÊ

IBICOARA

ITABERABA

ITABERABA

ITUBERÁ

ITUBERÁ

SALVADOR
FEIRA DE SANTANA
SANTO AMARO

GUARATINGA

GUARATINGA

IBIRAPITANGA

IBIRAPITANGA

ILHÉUS
ITAJUÍPE

CAÉM

SANTO AMARO

SIMÕES FILHO
SEABRA

SEABRA

SERRINHA

SERRINHA

SANTANA

SANTANA

SÃO FÉLIX DO CORIBE

SÃO FÉLIX DO CORIBE

GANDU

ITAJUÍPE

ITABUNA
ITAMARAJU

ITAMARAJU

MEDEIROS NETO

MEDEIROS NETO

TEIXEIRA DE FREITAS

TEIXEIRA DE FREITAS

MUCURI

MUCURI

FORMOSA DO RIO PRETO

FORMOSA DO RIO PRETO

ITABELA

ITABELA

ITACARÉ

ITACARÉ

FIRMINO ALVES

FIRMINO ALVES

IBICUÍ

IBICUÍ

IGUAÍ

IGUAÍ

ITAJU DO COLÔNIA

ITAJU DO COLÔNIA

ITAQUARA

ITAQUARA

MANOEL VITORINO

JEQUIÉ

BOM JESUS DA SERRA

POÇÕES

POÇÕES

POÇÕES

VITÓRIA DA CONQUISTA

VITÓRIA DA CONQUISTA

ITAGIBÁ

ITAGIBÁ

ITAPETINGA

ITAPETINGA

BOM JESUS DA LAPA

SANTANA

CORRENTINA

SANTANA
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CURSOS MAIS EXECUTADOS
O curso com maior demanda em 2014 foi o de Auxiliar de Agropecuária e Produtor
Agropecuário, seguido de Assistente de Planejamento e Controle de Produção e de
Bovinocultor de Leite, embora 21 profissões do setor agropecuário tenham sido contempladas pelo Pronatec, em parceria com o Senar Bahia. Os principais demandantes
por cursos foram o Ministério de Desenvolvimento Social, o Ministério da Agricultura
e Pecuária e a Secretaria de Educação do Estado. Para o bom desempenho dos trabalhos, foram realizadas diversas visitas técnicas e de acompanhamento pedagógico,
reuniões com demandantes e formação pedagógica com instrutores.
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AUXILIAR DE AGROPECUÁRIA

PRODUTOR AGROPECUÁRIO

ASSISTENTE

BOVINOCULTOR DE LEITE

FRUTICULTOR

APICULTOR

AGRICULTOR FAMILIAR

VIVERICULTOR

PEIXES EM TANQUE REDE

0

DEMANDANTES
EM 2014, PACTUAMOS COM OS SEGUINTES DEMANDANTES:
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PROGRAMA DE APRENDIZAGEM

JOVEM APRENDIZ
Com a escassez de mão obra qualificada, principalmente na área rural, o Programa possibilita ao jovem
do meio rural um primeiro contato com a esfera do
trabalho, permitindo seu desenvolvimento social e
uma compreensão de todo o processo produtivo referente à ocupação para a qual está sendo capacitado.
O Programa cumpre exigência da Lei nº 10.097/00 do
Ministério do Trabalho, atendendo a empresas rurais
com cursos de aprendizagem in loco. Isso possibilita ao jovem compreender a esfera do trabalho não
apenas como fonte de renda, mas como um espaço
de desenvolvimento social que propicia conhecer o
trabalho a partir da compreensão global do processo
produtivo referente à ocupação para a qual está sendo preparado a desempenhar, com a apreensão do
saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos valores necessários à tomada
de decisões nesse contexto.
A metodologia adotada utiliza mecanismos de intera-
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tividade, criação coletiva e aprendizagem construída,
contendo aulas diversificadas com dinâmicas, atividades lúdicas, vídeos, visitas técnicas e palestras. Ações
teóricas e práticas são planejadas considerando níveis de complexidade progressiva, desenvolvidas no
ambiente de trabalho da empresa empregadora.
Os aprendizes são contratados desde o primeiro dia
do curso e recebem salários pagos pelas empresas,
o que estimula a permanência do jovem no campo,
evitando assim o êxodo rural.
O Senar Bahia, como instituição formadora, oferece
cursos de 800 horas, compreendendo atividades teóricas e práticas nas áreas de:
- Fruticultura
- Silvicultura
- Carcinicultura
- Cultivo de Soja e Milho
- Cultivo do Algodão
- Cultivo do Café
- Cultivo da Cana-de-açúcar

RESULTADOS
EM 2014

Municípios: Alagoinhas, Barreiras, Casa Nova, Eunápolis, Itabuna, Itagimirim,
Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Teixeira de Freitas e Valença.

•
•
•
•
•

95 Empresas
630 Jovens
14 Turmas Iniciadas
18 Turmas Concluintes
6700 Horas de
Formação Profissional
• 7800 Horas de
Prática Profissional

Tamara Madalena Silva dos Reis concluiu o Programa Aprendiz de Trabalhador em Fruticultura no dia 4 de fevereiro de 2015, na região de Juazeiro. Tamara nasceu na zona
rural, mudou-se para a cidade e, posteriormente, retornou para a zona rural. Nesse
momento ela conheceu o Programa Jovem Aprendiz do Senar e foi selecionada para
participar. A jovem declarou que o Programa teve uma importância fundamental em
sua vida, pois foi através dele que decidiu estudar Agronomia na Uneb e conseguiu ser
aprovada no processo seletivo. Tamara revelou ainda que não imaginava vir a gostar
desse tipo de atividade, mas que o Programa lhe abriu essa porta de acesso a um novo
horizonte e que a capacitação de excelente qualidade técnica, os instrutores realmente
preparados e as atividades práticas foram essenciais para que compreendesse e se
interessasse de fato pela cadeia produtiva.
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Desde 2005, o Programa Despertar vem ampliando o papel social do
Senar Bahia, tendo como objetivo promover a educação voltada para
a responsabilidade social, em busca de alavancar mudança de valores,
aliada a uma postura cidadã e socioambiental. O programa atende aos
alunos da Educação do Campo, do Infantil ao 9º ano do ensino fundamental, trabalhando a Educação Socioambiental com temas transversais: meio, ambiente, ética, saúde, cidadania, pluralidade cultural. Assim,
o Despertar forma crianças e jovens do meio rural, preparando-os para
a vida e para o exercício da cidadania.
NÚCLEO 1

Em 2014, 70 municípios do Estado da Bahia foram
contemplados, divididos em nove núcleos, o que
significa um aumento de 62% em relação ao ano
anterior. O programa atendeu 1124 escolas do
campo, 4759 professores e 82410 alunos. Vale
ressaltar que o semiárido baiano foi priorizado no
atendimento do Programa, tendo 46 municípios
participantes.

NÚCLEO 2

NÚCLEO 3

CAMACAN
ITAMARAJU
ITAPEBI
TEXIXEIRA DE FREITAS
UNA

BARRO PRETO
FIRMINO ALVES
IBICUÍ
IGUAÍ
ITAPETINGA
ITARANTIM
ITORORÓ
NOVA CANAÃ

NÚCLEO 4

NÚCLEO 5

NÚCLEO 6

BAIXA GRANDE
IPIRÁ
ITABERABA
MAIRI
MIGUEL CALMON
MUNDO NOVO
PINTADAS
PIRITIBA
VÁRZEA DA ROÇA

CAMAMU
CRUZ DAS ALMAS
NAZARÉ
SANTO AMARO
SANTO ANTÔNIO
ITUBERÁ

ANDARAÍ
BARRA DA ESTIVA
BONINAL
IBICOARA
LENCÓIS
MUCUGÊ
PALMEIRAS
SEABRA
UTINGA

NÚCLEO 7

NÚCLEO 8

NÚCLEO 9

ARACI
CONCEIÇÃO DO COITÉ
EUCLIDES DA CUNHA
QUIJINGUE
TEOFILÂNDIA
TUCANO
VALENTE

BOM JESUS DA LAPA
COTEGIPE
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
SÃO DESIDÉRIO

BONITO
CAÊM
CAMPO FORMOSO
IRECÊ
JAGUARARI
MIRANGABA
OUROLÂNDIA
SERROLÂNDIA
VÁRZEA NOVA

BARRA DO ROCHA
BOA NOVA
GANDU
IBIRAPITANGA
IPIAÚ
ITAGIBÁ
ITAQUARA
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Resultados

JAGUAQUARA
JEQUIÉ
MARACÁS
TEOLÂNDIA
TANCREDO NEVES
POÇÕES

Meio Ambiente
Em 2014, a temática do Despertar foi
“Meio Ambiente, Trabalho e Consumo” e
os professores foram orientados a trabalhar com o manual do tema. O material
dos alunos, constando de Cartilha do 1º
ano, Revista do 2º ao 5º ano e Revista do
6º ao 9º ano, foi apresentado durante o
encontro de planejamento do Programa.

	
  

HORTAS NAS ESCOLAS

	
  

	
  

Uma das ações do Despertar é incentivar o cultivo de hortas
nas escolas participantes. Trata-se de uma ação em parceria
com o programa federal “Mais Educação” e com o “Educando com a Horta”, mas que também conta com o envolvimento
dos sindicatos dos produtores rurais e com os secretários municipais de Agricultura e Meio Ambiente. A ação serve como
base para que seja discutida em sala de aula a importância da
alimentação saudável e do consumo de hortaliças na merenda
escolar, além de incentivar o plantio de horta caseira.
As escolas que não possuem espaço para colocar em prática
a ação plantam hortas suspensas e/ou medicinais, utilizando
pneus reaproveitados e baldes. O município de Barra da Estiva,
por exemplo, retirou mais de 3000 pneus do ambiente, reaproveitando-os para as hortas.
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ENCONTROS DE PLANEJAMENTO E
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Foram 27 formações estaduais com 1.726 professores atendidos.
No total, 423 horas de Formação Estadual. Na rede municipal,
foram 43 Formações de professores, com carga horária de 688
horas.
SEMINÁRIOS
Foram realizados 70 seminários, com um público de 4189 participantes. Cada seminário teve carga horária de 8 horas, totalizando 560 horas de atividades.
Quanto aos seminários de temas transversais, foram realizados
93, nos 70 municípios do Programa Despertar, atendendo 3953
professores e comunidade rural (pais de alunos).
GED - GRUPO DE ESTUDO DESPERTAR
O GED é uma atividade de Formação Continuada dos Professores que participam do Programa Despertar. Cada município realiza um GED por ano, com carga horária de 16 horas. Em 2014, o
GED do Programa Despertar foi o estudo da Política de Educação Ambiental e o Programa de Educação Ambiental da Bahia.
TEMAS:
• Educomunicação Socioambiental;
• Educação Ambiental nos ensinos formal e não formal;
• Educação Ambiental nas Políticas Públicas;
• A Lei da Política Estadual de Educação Ambiental (PEEA/BA);
• Considerações Finais - Um Referencial em Construção do Programa Despertar: Transversalidade e Educação Ambiental;
INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS
E DIA DE CAMPO
Dos 70 municípios que compõem o Programa Despertar, 60 participaram do evento, ou seja, 85,7% dos municípios.
ENCONTRO DE AVALIAÇÃO COM GESTORES MUNICIPAIS
Foram realizados 70 encontros de avaliação
com os gestores municipais.
ENCONTRO DE AVALIAÇÃO COM COORDENAÇÃO DE
NÚCLEO E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO
O Encontro de Avaliação do Programa Despertar, em 2014, contou com a participação de mais de 120 representantes dos municípios, entre eles, prefeitos, secretários de Educação e coordenadores municipais.
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DIA D – DIA DO DESPERTAR
O Dia “D”, dia do Programa Despertar, foi implantado desde
2010. Acontece no mês de junho, na semana do meio ambiente,
em todos os municípios do Programa. Nesse dia, nas comunidades rurais, são realizadas caminhadas ecológicas, palestras,
plantio de árvores e distribuição de mudas. Em 2014, aproximadamente 30 000 mudas foram distribuídas e 5 000 árvores
foram plantadas.

	
  

ENCONTRO REGIONAL DE
AGENTES DESPERTAR
O Agente Despertar é uma ação de Protagonismo Infanto-juvenil, iniciada em 2010, no
Município de Valente, e atualmente implantada em quase todos os municípios que fazem
parte do Programa Despertar. A ação começa
com uma eleição para a escolha dos representantes de escola e, depois, do município
(Fundamental I e II) , com o objetivo de formar novas lideranças para desenvolver ações
estratégicas para o Programa Despertar, buscando envolver Escola, Família e comunidade no processo da educação socioambiental.
São mais de 800 crianças e jovens nos 70
municípios eleitos como “Agente Despertar”
nas escolas e 140 agentes representantes dos
seus municípios.
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e a cortar todas elas.
e meus colegas me ajudaram a lavar
que o professor Jeovane
Depois, guardamos tudo numa caixa
participar da oficina de
ajudou a forrar. O mais legal foi foi
ta coisa boa, e ainda os
horta no Colégio. Êta! Aprendi tan
es, encheram com terra
técnicos do Senar, com os professor
meus colegas e fizemos
todas as caixinhas que recolhi com os
fessora Josiane trouxe
o plantio de várias sementes que a pro
o dia a gente ia molhar,
da Secretaria de Agricultura. Tod
lindas. Agente distriaté que nasceram, cresceram e ficaram
às pessoas as caixinhas
buiu na comunidade, e eu ia mostrando
soas pararam mais de
que foram doadas. Observei que as pes
, porque a gente não vê
jogar essas embalagens a céu aberto
esforço. Estou muito femais elas no lixão, valeu a pena nosso
acabasse nunca porque
liz e queria que o Agente Despertar não
za e a respeitar mais as
a gente aprende a amar mais a nature
pertar!
pessoas. Como é bom ser Agente Des

Olá pessoal,
Eu sou Bruna Ferreira,
tenho 10 anos e estou no
5º ano. Estudo no Centro Educacional José
Carneiro de Oliveira,
na comunidade de Várzea
do Meio, no município de
Várzea da Roça (BA).
	
  
privilegiada
Sinto-me
gas para ser Agente
por ter sido escolhida pelos meus cole
a depois que fui eleita,
Despertar. Tudo mudou em minha vid
envolvi tanto na escola
meus amigos aumentaram e nunca me
Como para participar da
e até na comunidade como neste ano.
no de “governo”, fiz o
eleição eu teria que apresentar um pla
quei, vou destacar o trameu. Dentro de tantas coisas que colo
e suco que eram jogadas
balho realizado com as caixas de leite
Bruna Ferreira- Núcleo 4.
.
rto
abe
céu
a
e,
dad
uni
com
da
no lixão
sala, e todos me ajudaFiz uma grande campanha, de sala em
unidade, de porta em
ram a recolher. Fomos às ruas da com
Na escola, o professor
porta. A gente arrecadou 248 caixas.
Fui eleito pelos meus coleg
as para ser Agente Desper
tar e tenho como papel
zelar pela escola, fiscalizar
o ambiente escolar, participa
r da elaboração das
ações do Programa Desper
tar, bem como outras ativi
dades desenvolvidas
na escola. O Despertar é
um excelente programa, qu
e visa nos sensibilizar
para as questões ambientas
. Eu sou daqueles alunos qu
e não desistem nunca,
mesmo com a limitação vis
ual, sou bastante participa
tivo e quero melhor a
escola, inclusive estou suge
rindo que se acrescente no
concurso do Despertar
a categoria poesia, uma vez
que adoro escrever poemas.
Para o meu futuro, eu
quero me especializar no sis
tema Braile e ter uma excel
ente formação.
Vitor de Oliveira Amorim–
Escola José Rebouças Leite
– Distrito de Itati
– Itororó (BA)
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A GENTE PLANTA HOJE
O QUE QUER COLHER NO FUTURO
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Oeste ganha Centro do Senar Bahia

O

Senar Bahia inaugurou em 2014 o Centro de Coordenação
Regional, localizado
no município de Luiz
Eduardo Magalhães. A solenidade
contou com as presenças da homenageada, senadora Kátia Abreu, presidente do Sistema CNA/Senar; do
presidente do Sistema Faeb/Senar,
João Martins da Silva Junior; e de
toda a diretoria da Instituição. Também compareceram à cerimônia o
prefeito de LEM, Humberto Santa
Cruz; o deputado João Leão, representando o Governo do Estado; o diretor da CNA, Torres de Melo Filho;
outras autoridades e mais 24 presidentes de sindicatos de produtores
rurais do estado.
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“Nós, do Sistema Faeb/Senar, não poderíamos deixar passar a oportunidade de gravar o nome da senadora Kátia Abreu neste centro, nessa região pujante do nosso
estado, que tem tudo a ver com seu modo
de ser, seu dinamismo, sua visão arrojada e
futurista que conseguiram colocar a CNA
em destaque no cenário nacional, como
grande suporte à agropecuária brasileira.
Esperamos, sim, que este centro faça jus
ao seu nome”, destacou João Martins na
homenagem à senadora.
O Centro de Coordenação Regional do
Senar foi construído no oeste da Bahia
por se tratar de uma das regiões mais produtivas e promissoras do estado. “Aqui,
tudo é diferente. A pujança da agricultura e o uso da mais moderna tecnologia,
com máquinas e equipamentos de última
geração, alcançam uma produtividade
e uma qualidade que a tornam altamente competitiva”, ressaltou João Martins.
Segundo ele, não foi inaugurada somente
uma instalação física, mas uma nova maneira de o Sistema Faeb/Senar atuar na região. O Centro irá agilizar as ações e fazer
com que a Entidade esteja mais presente
e mais preparada, com técnicos qualificados para apoiar os produtores.
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A senadora Kátia Abreu agradeceu a homenagem, destacou
a importância de construir o Centro para contribuir com a
agropecuária local e a satisfação em participar do evento
de inauguração. “É uma alegria estar aqui, em uma região
maravilhosa que orgulha tanto o nosso país. Nós temos
obrigação de ir aonde o produtor estiver, temos que chegar
aonde o crescimento do agropecuário estiver. Por isso nós
estamos aqui e daremos todo apoio e suporte para que este
centro seja uma referência nacional e não somente regional.
Contem comigo para transformar este centro”.
O prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, Humberto Santa
Cruz, também participou da mesa e colocou a cidade à disposição do Senar para contribuir com a qualificação dos
trabalhadores rurais do município. Ele afirmou ainda que
“a inauguração do Centro em Luiz Eduardo Magalhães não
poderia acontecer em momento mais oportuno, afinal, estamos comemorando o aniversário de 14 anos de emancipação do nosso município. Com certeza, vamos continuar com
esse apoio, no sentido de atender às demandas de todo o
oeste da Bahia, seja na realização de cursos voltados para
o campo, seja nas diversas ações de promoção social, em
parceria com o Senar”.
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Centros de Treinamento Rural
Gandu
Itapetinga
Feira de Santana
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Um dos mais importantes trabalhos do Senar Bahia como
transformador de vidas acontece nos Centros de Treinamento
Rural. Em 2014, o Centro de Gandu foi iniciada uma grande
reformulação de modernização no local, que será finalizada em
2015. Lá, serão realizadas capacitações de técnicos, instrutores
e produtores. O local também abrigará um polo de Ensino a
Distância da Rede E-Tec, levando tecnologia e conhecimento de
alto nível ao interior do estado.

Itapetinga
No Centro de Itapetinga são realizadas
formações e eventos de interesse do
produtor rural, a exemplo da Semana
do Produtor, que em 2014 reuniu centenas de produtores rurais com o objetivo
de difundir novas tecnologias aplicáveis
nas áreas de bovinocultura de leite e de
corte. O evento ofereceu palestras, workshops e capacitações ao público de Itapetinga e região.
Alguns dos temas abordados foram:
“Solo e Identificação do Ambiente – Conservação de pastagens tropicais”; “Pro-Senar Leite – Uma história de sucesso”; “Produção de leite a pasto irrigado;
“Estabelecimento de pastagens”; “Boas
práticas no manejo reprodutivo de bovinos de corte”; “Gestão de fazenda de
leite”; “Manejo de pastagens na pecuária
de corte”; “Qualidade do leite – Saúde e
regulamentação”; “Que vaca quero ordenhar no futuro”; “Melhoramento genético
em gado de corte”; “Genética tropical”;
“Pecuária de precisão” e “Gestão da sanidade na pecuária”. O evento teve a duração de três dias e recebeu produtores da
região, caravanas dos municípios do Pro-Senar Leite de Nova Canaã, Ibicuí, Iguaí
e Canavieiras, além de vários sindicatos.

Produtores aprovam a Semana do Produtor
Produtora da cidade de Vitória da Conquista, Eunice Gusmão é arquiteta, está no
ramo há dois anos e também elogiou o nível das palestras. “Achei o evento excelente porque atingiu todos os produtores, dos pequenos aos grandes, inclusive os que
entraram há pouco tempo para esse ramo de atividade, como eu. Destaco ainda a qualidade das palestras, que foram muito esclarecedoras e contaram com oradores de alto
nível, apresentando as informações com linguagem acessível, clara e objetiva.”
No total, foram realizadas 13 palestras, todas ministradas por nomes de referência nas
áreas de bovinocultura de leite e de corte do País e com grande participação do público, como a de Leovegildo Matos, da Embrapa CNPGL (Centro Nacional de Pesquisa de
Gado de Leite), que discorreu sobre o tema “Que vaca quero ordenhar no futuro”. “As
palestras foram de alto nível, mas a que mais me chamou a atenção foi a de Leovegildo.
Ele começou a falar às quatro horas da tarde e às sete e meia da noite a sala permanecia lotada, ninguém havia deixado o espaço. No que dependesse da gente, ele poderia
ter se estendido por mais tempo. Muito proveitosa e esclarecedora”, relatou o produtor
Adriano Ferraz dos Santos, também do munícipio de Vitória da Conquista.
O conterrâneo de Eunice ainda exaltou a importância do evento para a sua produção.
“A Faeb e o Senar estão de parabéns. A Semana do Produtor foi de uma importância
muito grande para o produtor rural, abriu os nossos horizontes e nos sentimos valorizados porque tivemos acesso aos conhecimentos que precisávamos para enfrentar os
desafios que temos pela frente. Já vou começar a implantar as tecnologias que conheci
nesse evento. A pecuária, hoje, é dinâmica, está sempre se modernizando. Esse tipo
de evento abre portas para fazermos o diferencial num mercado tão agressivo.”
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Feira de Santana
O Centro de Feira de Santana seguiu firme com a oferta de cursos que
estimulam o empreendedorismo e a geração de emprego e renda na região. No local, são oferecidos cursos de capacitação para as famílias dos
produtores rurais atendidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural. São 13, no total, com carga horária que varia de 16 a 40 horas.
Apesar de estar localizado na cidade, o Centro atende exclusivamente a população rural. O objetivo é promover o empreendedorismo no
segmento da agroindústria. O coordenador, Stenilson Nascimento, ressalta que os cursos são oferecidos com a ideia de “ampliar a visão e
agregar valor aos produtos da cadeia produtiva, contemplando desde
a produção da matéria-prima, a agroindustrialização, o gerenciamento e
a análise econômica da atividade até a distribuição e comercialização do
produto final”. Os cursos acontecem em grupos fechados por comunidades, associações e secretarias, através de cadastramento no site do Senar
Bahia ou presencialmente, no Centro. Todos os participantes recebem certificado após a conclusão. Muitos saem dali preparados para abrir o próprio negócio e se tornar um empreendedor. Acompanhe, a partir de agora,
depoimentos de casos de sucesso:

Ronaldo Belo Venas
Conceição do Coité
“Para mim, os cursos do Senar são transformadores de vida. Antes
de chegar aqui eu tinha cometido um grande equívoco, que foi ter
começado um empreendimento no ramo de polpa de frutas sem
nenhum conhecimento da questão. Investi, porém, inverti totalmente o ciclo de produção. Quando soube por uma amiga que o Senar
oferecia curso de polpa de frutas, logo me interessei. Como eu já
tinha os equipamentos, achei oportuno descobrir no que eu estava
errado e o que estava fazendo com que minha fabricação não deslanchasse. Quando vim para o Senar comecei a encontrar, através da
tecnologia oferecida, os caminhos para produzir de forma correta,
higiênica, produtiva, eficaz e que tivesse boa aceitação no mercado.
A partir daí, me interessei em participar de outros cursos, como o de
licor, que estou fazendo agora. Eu tenho certeza de que daqui sairão
pequenos empresários, mas com grandes e boas ideias, certamente
de sucesso. Eu acredito que agora estou saindo preparado para não
cometer os mesmos erros que havia cometido antes. Estou muito
feliz por ter adquirido esse conhecimento e o know-how necessário
para a preservação da minha empresa.”

82

Damiana Martins – Mutuípe
“Estou pela primeira vez no Senar de Feira de Santana, mas já conhecia o de Gandu.
É um prazer falar sobre essa instituição que tem transformado a vida da nossa comunidade. Eu compreendo o Senar como uma oportunidade de geração de emprego
e renda, principalmente no que diz respeito ao homem e à mulher do campo. É uma
instituição que tem motivado quem está no campo a permanecer nele, evitando o
êxodo rural. Como o lema do Senar é aprender a fazer, fazendo, não tem como sair
daqui e não sentir logo a vontade de colocar a mão na ‘massa’, aproveitar todas as
frutas da estação que temos em nossa cidade. Eu também participo de uma associação de mulheres em Mutuípe, que trabalha com o achocolatado. Nós já tínhamos
a receita e já fabricávamos, mas quando chegamos ao Senar pudemos aperfeiçoar e
fomos melhorando cada dia mais. Hoje, o forte lá e o que tem feito a diferença em
nossa vida financeira é a venda do achocolatado caseiro para a merenda escolar.
Vendemos, em média, 1000 quilos por ano. Nossa meta é atingir 10.000 quilos, com a
comercialização em dez cidades do Vale do Jequiriçá, e no futuro, quem sabe, ganhar
o Recôncavo, a Bahia, o Brasil e o mundo. Eu quero que esse trabalho não pare nunca,
que muitas outras pessoas tenham a oportunidade que eu tive.”

Terezinha Damaceno Cerqueira
Conceição do Jacuípe
“Esse é o quinto curso de que eu participo. Graças a Deus, só tive bons rendimentos e ganhos
porque nós produzimos muita coisa: doce de leite, iogurte, enlatados... Cada dia que eu vou aprendendo, vou aplicando no meu trabalho. Só tenho a ganhar com isso, não só eu, mas minha comunidade. Minha vida está cada vez melhor, a experiência de aprender fazendo serve para que a gente
se sinta realizado em poder ver o produto e dizer: Fui eu que fabriquei isso. É muito gratificante
poder mostrar às pessoas e dizer que fomos nós que fizemos. Isso faz a gente se sentir capacitado.
E eu não aplico esse conhecimento só na parte profissional, não. A gente que é mãe e dona de casa,
ainda pode agradar a família. No Natal, mesmo, presenteei minha família toda com produtos que eu
mesma fiz, cada um ganhou um kit. Eu fico emocionada porque o que eu falo é real, é coisa que vem
do coração. Se você sonha, você prova que está vivo; se você não sonha, você vai parar de viver. Eu
estou dando tudo de mim pra aprender e passar pra meus filhos e meus amigos. O Senar está aí
pra mostrar que tem muito mais que se aprender e sonhar.”

Maria Rosália Silva Rosa (Dudu)
Feira de Santana
“Minha filha fez alguns cursos no Senar e eu tinha muita vontade de entrar na Instituição também, até que um dia consegui. Fiz o curso de biscoito e tomei gosto. Vim
fazer outros cursos e hoje eu tenho uma fábrica de biscoitos, graças ao aprendizado no Senar. Para mim, essa unidade aqui nunca deve terminar porque um curso
desses é muito caro e a pessoa da zona rural não pode pagar. Aqui a gente ganha
toda essa experiência a custo zero e ainda tem a chance de se tornar um microempresário, como eu, que estou prestes a ampliar minha fábrica e muito feliz. Agradeço a Deus pelos diretores que passam por aqui, que lutam pela causa, sabem receber as pessoas e se preocupam com elas. Os outros estados deveriam olhar para o
Senar de Feira de Santana como espelho e dar a mesma oportunidade para jovens
e adultos aprenderem algo e mudarem a vida para melhor. Meu sonho é que Feira
de Santana se torne um polo de sequilhos e biscoitos, e o Senar é esse professor.”
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NOTÍCIAS SISTEMA
Faeb/Senar
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Agrocafé 2014
O 15° Simpósio Nacional do Agronegócio
Café (Agrocafé) aconteceu de 24 a 26 de
março, no Bahia Othon Palace, em Salvador. O Simpósio abriu o calendário nacional de eventos da cafeicultura e mobilizou cerca de mil pessoas diariamente.
Com o tema "A força de uma nação", o
Agrocafé 2014 teve como objetivo evocar a importância histórica e econômica
do grão, do qual o Brasil é o maior produtor mundial há 150 anos. O presidente do
Sistema Faeb/Senar, João Martins, participou da abertura e destacou a importância do evento, principalmente para os
pequenos agricultores, que formavam a
maior parte do público. “Trata-se de uma
oportunidade especial, muito importante
para aquisição de conhecimento e acesso a novas tecnologias”, afirmou.
Também participaram da solenidade de
abertura o então governador da Bahia, Jaques Wagner, o deputado federal e presidente do Conselho Nacional de Café
(CNC), Silas Brasileiro, o presidente da
Associação Brasileira da Indústria do
Café (ABIC), Américo Sato, o presidente da Associação dos Produtores de Café
da Bahia (Assocafé), João Lopes Araújo, o
presidente de honra da Entidade, Eduardo
Salles, e o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Humberto Santa Cruz.
A Bahia possui aproximadamente 22 mil
produtores de café, dos quais 92,6% são
pequenos agricultores, com menos de
10 hectares, e 6,8% com menos de 100
hectares. Os demais 0,6% são grandes
produtores, com mais de 100 hectares,
responsáveis por 46% da produção, com
produtividade de 33 sacas/hectare, enquanto que os pequenos produzem em
média 13 sacas por hectare.
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Bahia FarmShow
O Sistema Faeb/Senar esteve presente
em um dos maiores eventos do agronegócio do Norte-Nordeste – O Bahia Farm
Show, uma vitrine da agricultura baiana,
a céu aberto, com a exposição do que
existe de mais avançado em tecnologia
de máquinas e implementos agrícolas. O
evento aconteceu no período de 26 a 31
de maio, no município de Luís Eduardo
Magalhães, no oeste baiano, e recebeu
um público de cerca de 70 mil pessoas.
A feira de tecnologia atingiu nesses dias
o volume de R$ 840 milhões em comercialização, maior valor já registrado em

todas as edições do evento.
O presidente do Sistema Faeb/Senar,
João Martins, destacou que “essa região
baiana atrai a atenção mundial, com a
agricultura mais avançada do Brasil em
termos de grãos, milho, soja, algodão,
dentre outros”. Também estiveram presentes no evento o vice-presidente da
Faeb, José Mendes Filho, e os superintendentes do Senar Bahia, Geraldo Machado
e Humberto Miranda. As Instituições participaram do evento com um estande coletivo integrado com os sindicatos rurais
organizados do oeste do estado.

Expo Jequié

COMEMORAÇÃO
Em 2014, o Bahia Farm Show comemorou dez anos de existência com homenagens a todos que se uniram para
fazer o oeste da Bahia se transformar
na potência agrícola que é hoje: sulistas, nordestinos e orientais. Para o
presidente da feira e da Associação
de Agricultores e Irrigantes da Bahia
(Aiba), Júlio Cézar Busato, o sucesso da feira depois dos seus dez anos
está atrelado aos agricultores que
chegaram há cerca de 30 anos na
região e conseguiram obter alta pro-

dutividade agrícola com a utilização
de tecnologia de ponta em máquinas,
equipamentos e insumos, fertilização e cuidados com o solo da região.
“Tenho muito orgulho em dizer que a
maior produtividade de soja e algodão está na Bahia. Cultivamos hoje
2250 mil hectares, 7 milhões de toneladas de grãos e fibras, dos quais,
quase 70% são distribuídos no mercado da Bahia e do Nordeste”, disse.
O oeste baiano, formado por 24 municípios, produz hoje 1, 255 milhão de
hectares de soja, 253 mil hectares de
algodão e 248 mil hectares de milho.

Cerca de 120 mil pessoas de todo o estado da Bahia e de outras partes do Brasil
passaram pela 35ª Exposição Agropecuária, industrial e Comercial de Jequié,
realizada com grande sucesso no período de 17 a 25 de maio e que contou com
estande institucional do Sistema Faeb/
Senar, divulgando as ações das entidades. Segundo o Sindicato dos Produtores Rurais do município, o evento contou
com mais de 800 expositores e centenas
de animais, entre bovinos, equinos e caprinos.
“Foi uma exposição muito boa, superou
nossa expectativa e chegou a ser uma
das melhores que já aconteceram, com
ótimos resultados, até porque a região
este ano estava mais favorável”, contou o
presidente do Sindicato Rural de Jequié,
Coronel Ivo Silva Santos.
Nos nove dias de exposição, a programação contou com torneio leiteiro, julgamentos e premiações de animais, leilão
multirraças, rodeio, leilão de gado Girolanda, leilão virtual da raça Gir Leiteiro,
além das visitações diárias aos estandes
e dos shows musicais que aconteceram
todas as noites.
O evento também teve espaço para a capacitação de proprietários e trabalhadores rurais, com ênfase na gestão da propriedade e no aumento do lucro. Foram
realizadas cerca de 250 palestras e cursos oferecidos pelo Sebrae, com mais de
1000 pessoas capacitadas.
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Senar marca
presença na XXXIX
Exposição
Agropecuária de
Feira de Santana
O Sistema Faeb/Senar esteve presente na tradicional
Exposição Agropecuária de
Feira de Santana, que aconteceu no período de 7 a 14
de setembro e atraiu cerca
de 220 mil visitantes ao longo dos oito dias da mostra.
A exposição reuniu pequenos, médios e grandes produtores rurais,
expositores de equipamentos agrícolas,
veículos e máquinas pesadas, além de diversos outros segmentos que orbitam em
torno do agronegócio. Além disso, também abriu espaço para os pequenos trabalhadores rurais.
O presidente do Sistema Faeb/Senar, João
Martins, acompanhado do secretário munici-
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pal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural (Seagri), Ozeny Moraes,
durante sua visita às instalações da Expofeira,
observou as mudanças promovidas. “A evolução é constante. Observamos que alguns
criadores que andavam afastados da Expofeira retornaram este ano. Estou certo de que
no próximo ano teremos ainda mais novidades e mudanças”, ressaltou.

CURSOS DO SENAR GANHAM
DESTAQUE NA EXPOFEIRA
Os cursos de beneficiamento de alimentos promovidos pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar) para os trabalhadores rurais da região de Feira de
Santana ganharam visibilidade durante
a XXXIX Expofeira. No estande da entidade, instalado no Parque de Exposição
João Martins da Silva, foram expostos os
diversos alimentos beneficiados pelos
alunos, a exemplo de compotas, doces
pastosos, embutidos, defumados e derivados do leite, frutas e verduras.
São dezenas de itens produzidos pelos
pequenos produtores rurais, mudando
definitivamente o perfil econômico de
quem tinha a matéria-prima, como frutas, verduras e animais para abate, mas
não sabia como agregar valor à suas produções e, consequentemente, melhorar
suas condições de vida.

II Fepase leva conhecimento
para a cidade de Seabra

O Senar marcou presença no
5° Encontro Baiano dos Laticinistas

O Sindicato dos Produtores Rurais de
Seabra realizou no mês de agosto a Feira de Produtos e Serviços Agropecuários
(Fepase), com a temática “Conhecimento
e Tecnologia para o Homem do Campo”.
Em sua segunda edição, a Fepase mostrou que cresceu e amadureceu em um
ano, proporcionando a todos um show
de conteúdo, tecnologia e cultura.
João Gomes, presidente do Sindicato
dos Produtores Rurais de Seabra, disse
que o objetivo era levar conhecimento aos moradores da cidade, e foi o que
realmente foi visto nos três dias de evento. Os presentes desfrutaram de cursos e
palestras, além de uma grande diversidade de produtos e serviços ofertados nos
estandes. “Sempre buscamos inovar, sair
da mesmice, do comum, e trazer algo de
real valor para Seabra e região”.
No decorrer dos três dias de feira, entre
21 e 23 de agosto, aconteceram diversas
palestras, como: Turismo Rural na Chapada Diamantina, ministrada pelos professores do Instituto Federal da Bahia (Ifba),
Henrique de Andrade e Jeovângela Ribeiro; Tecnologia dos Quintais Agroflorestais, ministrada por Júlio de Castro,
da Empresa Baiana de Desenvolvimento
Agrícola (EBDA); e Manejo de Irrigação,
ministrada pelo engenheiro agrícola do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), Felipe Barroca, dentre outros.

Salvador recebeu nos dias 26 e 27 de
setembro o 5° Encontro Baiano dos Laticinistas. Realizado pelo Sindicato das
Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Leite do Estado da Bahia (Sindileite), o evento aconteceu no Hotel Catussaba, em Stella Maris, e contou com a
participação de 80 empresas ligadas ao
setor. O Senar Bahia marcou presença com
um estande onde eram apresentados os
programas e as ações da Instituição.
Humberto Miranda, superintendente adjunto do Senar Bahia, destacou a importância das ações do Senar para o segmento. “A capacitação dos produtores da
Bahia, que nós fazemos através dos programas de leite que temos espalhados
por todo o estado, tem levado uma ferramenta que ajuda diretamente o negocio.
É a formação do produtor e do trabalhador rural que interfere diretamente no resultado da atividade, com a qualificação
da mão de obra, melhorando a qualidade
do leite e gerando uma maior estabilidade da produção. Por isso, em nome do Senar e da Federação, é sempre um prazer
apoiar esse evento e dizer que estamos
juntos e à disposição, para que possamos
fortalecer essa parceira, na qual quem sai
ganhando é o produtor rural e o negócio
rural da Bahia”.
O programa Geraleite, iniciado em 2012
com o objetivo de melhorar a produção

leiteira do estado, tem sido adotado por
muitos empresários do setor. Alder de
Oliveira da Laca Laticínios, de Capela do
Alto Alegre, garante o sucesso da parceria. “Nós temos três grupos do Geraleite
Laticínios, que foi o nosso alicerce e segurou a nossa produção durante a estiagem. Quando a seca assolou, os produtores que não tinham assistência técnica
foram saindo das atividades, muitos até
migraram para outros estados, mas os
que tiveram assistência técnica continuaram na atividade e são os frutos que nós
temos hoje. Se não fosse essa parceira a
situação seria bem complicada. Esperamos que essas politicas públicas não acabem, porque se parar a tendência é desacelerar uma cadeia que vem avançando
a cada ano”.
“Uma das melhores coisas que aconteceram para o produtor foi a assistência.
O laticínio participa com o programa Geraleite onde o produtor é assistido por um
técnico e um veterinário. O técnico mensalmente e o veterinário a cada 60 dias,
na área de reprodução. Nós temos algumas fazendas já com o índice de aprovação do Programa muito bom, produtores
que já conseguiram dobrar o leite, com a
expectativa de triplicar em pouco tempo.
Os resultados são ótimos.” Acrescentou
Alessandro Mendes, do Grupo Q Sabor,
de Teixeira de Freitas.
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Senar realiza dia de campo destinado a
mandioca em Nazaré
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), a
Embrapa Mandioca e Fruticultura (Cruz das Almas, BA),
Unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, e o Sindicato Rural de Nazaré realizaram no mês de setembro, na cidade de Nazaré,
“Um Dia de Campo” sobre a cultura da mandioca. O
evento aconteceu no Rancho Amado, na comunidade
Copiobas Reunidas, e foi direcionado a técnicos e produtores.
Foram realizadas três palestras: “Cultivo da Mandioca”,
“Adubação com Manipueira” e “Conservação de Solo”.
A Embrapa mantém no local, sob a coordenação do
pesquisador Mauto de Souza Diniz, três unidades demonstrativas: uma de variedades de mandioca (BRS
Caipira, BRS Poti Branca, Casco Roxo e Peru), uma de
variedades de aipim (BRS Kiriris, Paraná, Eucalipto e
Manteiguinha) e uma de espaçamento, além de uma
unidade de multiplicação de variedades de mandioca e
aipim. O trabalho tem o apoio do programa Pro-Senar
Mandioca, cujo objetivo é melhorar a produtividade e
rentabilidade do negócio rural, promovendo a formação profissional do produtor e do trabalhador rural, difundindo tecnologias por meio da assistência técnica,
visando ao fortalecimento da cadeia produtiva da mandioca.
O intuito do trabalho é aumentar a produtividade da
mandioca. De acordo com os últimos dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município
de Nazaré colheu, em 2012, 3900 toneladas de mandioca em 300 hectares de área, com um rendimento médio
de 13 toneladas/hectare. “Pretendemos identificar, com
a participação dos agricultores, o espaçamento recomendado e a adaptação de algumas variedades ao Recôncavo baiano e difundir as mais adaptadas”, explica.
Em setembro de 2014 foi realizada a colheita dos talhões plantados com cinco variedades de aipim. Os
resultados obtidos com o experimento realizado na
UD serão divulgados pela Embrapa, após a conclusão
da colheita dos talhões plantados com a mandioca.
São quatro variedades distintas. Nesse Dia de Campo
foi divulgado, extraoficialmente, o resultado obtido
com o aipim.
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Conselho
Regional de
Contabildiade
A gerência administrativa
e financeira do Senar Bahia
realizou ao longo do ano
diversos eventos sobre
legislação previdenciária
rural. Os encontros aconteceram em quatro municípios e contaram com a
participação de mais de
500 pessoas. Ipiaú, Itamaraju e Teixeira de Freitas receberam palestras ministradas pelo delegado adjunto
da Receita Federal do Brasil
em Itabuna, Cláudio Barretto
Souza, onde foram abordados aspectos sobre as incidências de contribuição
rural, as contribuições para
o Senar e as principais discussões e entendimentos jurídicos debatidos atualmente sobre o tema.
Já em Salvador, o Senar esteve presente como patrocinador do evento
“Debatendo as Organizações Contábeis – Aspectos de Gestão, Riscos
Éticos, Penais e da Atividade Contábil”, que foi realizado pelo Conselho
Regional de Contabilidade da Bahia, que contou com a participação de
gestores de escritórios contábeis e delegados regionais do CRC. Durante
o evento foi apresentando o trabalho do Senar Bahia, ressaltando como
o valor das contribuições recebidas é revertido na capacitação e transformação do homem do campo.
Essas ações vão ser ampliadas em 2015. Seminários de Contabilidade
Rural vão capacitar estudantes universitários e profissionais da área contábil no estado. A ação é fruto da parceria firmada pelo Senar Bahia com
o Conselho Regional de Contabilidade. A execução do projeto vai acontecer por meio das duas entidades parceiras (CRC-BA, através das delegacias regionais nos municípios, e Senar Bahia, através dos Sindicatos
dos Produtores Rurais) e instituições de ensino superior (IES) de todo o
estado.
A parceria com o CRC-BA foi firmada em reunião realizada na sede do
Conselho, com a presença do presidente da entidade, Wellington do Carmo
Cruz, e da gerente administrativa e financeira do Senar Bahia, Carine
Magalhães. Na ocasião, as duas entidades já começaram a definir as bases para a realização do seminário. O presidente do CRC recebeu o pro-

jeto com muito entusiasmo e acredita que
terá um saldo positivo tanto para os formandos quanto para os produtores. “Uma
iniciativa excelente e que tem tudo para
dar certo, pois a qualificação da prestação
de serviço local é de suma importância não
só para os estudantes e profissionais contábeis, como para os produtores da região,
que não vão precisar buscar profissionais
de fora”, explicou. Carmo Cruz acrescentou ainda que o mercado é próspero para
a área de Ciências Contábeis. “Vamos despertar o interesse desses jovens, que muitas vezes desconhecem esse segmento da
contabilidade. Um segmento que é rentável e está muito próximo deles.”
Os seminários irão acontecer ao longo do
ano de 2015, em diversas universidades espalhadas pelo estado. “A nossa prioridade
é chegar até aos formandos em universidades do interior da Bahia. Queremos mostrar pra eles o amplo mercado que está
a sua volta. O setor agro é uma realidade

hoje. Os produtores estão se profissionalizando cada vez mais e a Bahia está ganhando anualmente agroindústrias, com
a expansão do agronegócio. Então, queremos que esses profissionais estejam capacitados para atuar nessa área”, pontuou
Carine Magalhães, gerente administrativa
e financeira do Senar Bahia. A executiva
ressaltou que “em algumas universidades
já consta na grade curricular a disciplina
Contabilidade Rural, mas ainda em muito
poucas, e o entendimento que queremos
passar é mais focado para atender às necessidades do produtor”.
Além de garantir para os estudantes do
curso de contábeis o conhecimento de
oportunidades na região onde residem,
reduzindo assim a necessidade de migrar
para outros lugares em busca de oportunidades, todos os participantes dos seminários receberam certificado, agregando,
assim, valor ao currículo e aumentando,
consequentemente, a rede de contatos
dos futuros contabilistas.
“É um projeto extremamente importante,
pois estamos capacitando os contadores –
até os que estão em formação – para oferecer um trabalho ainda mais qualificado
aos produtores rurais, que vão poder gerir
com mais eficácia suas propriedades e produção”, definiu João Martins, presidente do
Sistema Faeb/Senar.

Um campo de oportunidades – Conhecer a
área tributária é fundamental para que um
contador consiga alcançar melhores resultados financeiros em um planejamento
contábil, seja de um produtor ou de uma
empresa, pois isso ajuda na solidificação
de um negócio assertivo e crescente, afinal,
é o profissional de contabilidade que auxilia o produtor na tomada de decisões que
vão nortear o seu negócio. A proposta do
seminário é de que o formando de ciências contábeis enxergue uma oportunidade no campo, mostrando que ele tem na
sua formação essa abrangência de trabalho, podendo atuar em seu município ou
em sua região.
A expectativa é de que sejam realizados cerca de dez seminários no ano de
2015. Para isso, está sendo feito um
levantamento junto ao CRC com a finalidade de mapear as universidades
existentes no estado da Bahia, através
da relevância e da concentração do
número de formandos para criar uma
logística de área de atuação. Como já
é característico do Senar, as inscrições
serão gratuitas e os produtores também
serão convidados a participar dos seminários, uma vez que estão envolvidos diretamente no processo.
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Senar Bahia e Embrapa
lançam curso de Gado
de Corte em Barreiras
O Senar Bahia e a Embrapa Gado de Corte, do Mato Grosso do Sul, lançaram na
cidade de Barreiras, oeste do estado, o
curso de Formação Técnica Continuada
em Gado de Corte. O evento aconteceu
no auditório da Associação Baiana de Produtores de Algodão (Abapa).
O curso teve como objetivo levar para a região novos métodos de produção de gado
de corte, focando no aumento da produtividade do rebanho e, consequentemente, no retorno financeiro dos produtores,
através da capacitação dos técnicos locais.
“O Senar tem suas ações geralmente direcionadas para o produtor e o trabalhador
rural. Dessa vez, no entanto, a capacitação, foi destinada a técnicos, a exemplo
de veterinários, agrônomos, zootecnistas e
técnicos agropecuários”, explicou Geraldo
Machado, superintendente do Senar Bahia.
Isto aconteceu, explicou Humberto Miranda, superintendente adjunto do Senar
Bahia, por que a ideia, pela primeira vez,
foi capacitar os técnicos que atuam na
região. “O produtor vai ser beneficiado
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diretamente com essa ação, já que as técnicas mais modernas existentes no Brasil
e no mundo, em relação ao gado de corte, chegaram aos técnicos locais, ou seja,
estão mais perto dos produtores do oeste. Estão acessíveis”, pontua.
A cidade de Barreiras foi a primeira a receber o curso, que brevemente deverá se

expandir para outras cidades baianas. O
presidente do Sindicato dos Produtores
Rurais do município, Moisés Schmidt, ressalta que esse “foi um curso ímpar para
a região, pois agregou alta tecnologia à
pecuária local, aumentando, ainda mais,
a produtividade e a competitividade dos
produtores”.
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WASHINGTON LUIS GONÇALVES SERAFIM DA SILVA

COMITÊ ESTADUAL DA AGROINDUSTRIA- CEAGRO
COMITÊ ESTADUAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA
COMITÊ GESTOR ESTADUAL DO PACTO "UM MUNDO PARA A CRIANÇA E O
ADOLESCENTE DO SEMI-ÁRIDO" GOV. DO ESTADO DA BAHIA
COMITÊ GESTOR DO TRABALHO DECENTE
CONSLEHO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO)
CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA- COELBA
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE -CIST
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CEDRS-PRONAF
CONSELHO DIRETOR- ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SANTA INÊS
CONSELHO DIRETOR- ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA DE GUANAMBI
CONSELHO DIRETOR DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA - CEFET

EDSON DIOGO MONIZ PINTO
GUILHERME DE CASTRO MOURA

COMISSÃO PERMANENTE REGIONAL RURAL - DRT

CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - CONAGRO
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRÍCOS- CONERH
CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE- CEPRAM
CÂMARA TECNICA DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS - CTPPP- VINCULADA AO CONERH - CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS
HIDRICOS
DEMAIS
CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO DO CACAU- FAEB
ORGÃOS
CÂMARA TEMÁTICA BOVINOS/ BUBALINOS
FÓRUM PERMANENTE DE PECUARIA DE CORTE DA BAHIA- SISTEMA FAEB/ SENAR
FÓRUM PERMANENTE DE DEBATE SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO BAIANO - AGROFORUM
FÓRUM BAIANO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
SÉRVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE/BAHIA
FUNDAP - FUNDO DE APOIO À PECUÁRIA
PLANO DE AÇÃO DO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIO - IPIAÚ- CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DE VALE DO RIO DAS CONTAS
CONSELHO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA- JUCEB
CONSELHO DE FAZENDA - CONSEF
CRÉDITO ASSISTIDO DO ESTADO DA BAHIA
GRUPO GESTOR DO PROGRAMA DA AGICULTURA DE BAIXO CARBONO
CÂMARA SETORIAL DA CADEIA DA AGROINDUTRIA
COMITÊ TÉCNICO DE PREVENÇÃO À MONILIASE DO CACAUEIRO - CTPMC
SEMA- COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
COMISSÃO DE SEMENTES E MUDAS- SUP. FEDERAL AQUICULTURA NA BAHIA
CÂMARA TRANSVERSAL SOBRE POLÍTICA TRIBUTÁRIA - SICM
FÓRUM BAIANO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA E MARCAS COLETIVAS
CONSELHO DE ADM DO IMIC
CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO IMIC
CONSELHO DO COMITÊ ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE - CELT
FÓRUM REGIONAL PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SICM
NÚCLEO ESTADUAL DE APOIO AO DESENV. DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DA BAHIA
GRUPO OPERACIONAL DE EMERGÊNCIA FITOSSANITÁRIA
CONSELHO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CPS DO INSS DE ITABUNA BA

ALBERTO FRANCO SARTORE - ASPEX BA

DRA FERNANDA FERNANDES
VANIR KOLN
SUPLENTE
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO

CLERI SANTANA PERELO
SÍLVIO OLIVEIRA
GUILHERME MOURA
RENATO DIAS SOUZA
RUDELVI S. BOMBARDI
JOSÉ MÁRCIO CARÔSO
WASHINGTON SERAFIM
SUPLENTE

SUPLENTE
CARLOS ARTHUR RUBINOS BAHIA NETO
FERNANDO ALBIANI ALVES
NELSON MARTINS QUADROS
MAURO CARNEIRO BANNACH
EDUARDO ORTOLAN
ALÉX JOSÉ RASIA
ARY DA SILVA CARVALHO
JOSÉ MÁRCIO CARÔSO
CARLOS ALBERTO SEIXAS RIO
RICARDO MUJAES MEIRA
GUILHERME GALVÃO

LÍCIA QUADROS CORTES

JAQUELINE ÉRRICO

EDSON DIOGO MONIZ PINTO
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR
HUMBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA
EDSON DIOGO MONIZ PINTO
SÉRGIO LUIZ DA SILVA SANTOS
HÉLIO ANTONIO MATIAS DA SILVA
NELSON GOMES DA SILVA
DANIELA LAGO
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
ELIANE MENESES DE OLIVEIRA
EVILÁSIO FRAGA
GUILHERME DE CASTRO MOURA

GUILHERME GALVÃO
JOSÉ MENDES FILHO
FERNANDO ALBIANI ALVES
MARIA MÁRCIA VIANA DAS VIRGENS
LUIZ CARLOS FERNANDES
BARBARA LETÍCIA CORDEIRO
EDSON DIOGO MONIZ PINTO
FABIANO BORRÉ(IBICOARA)

EVILÁSIO FRAGA
JOSÉ MENDES FILHO- SUBSTITUIR POR GUILHERMEISIDORO LAVIGNE GESTEIRA
JOSÉ MÁRCIO CARÔSO
SILVIO OLIVEIRA
JOAQUIM MARCELO MOREIRA MARTINS
ELIANE MENESES DE OLIVEIRA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
EDSON DIOGO MONIZ PINTO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR
JOSÉ MENDES FILHO
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR
JOAQUIM MARCELO MOREIRA MARTINS
SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA
FERNANDO DE FIGUEIREDO PIMENTA
EDSON DIOGO MONIZ PINTO
DEMÉTRIO SOUZA D'EÇA
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
MÁRIO ANTONIO SABINO COSTA
ARY DA SILVA CARVALHO
FÁBIO DE ANDRADE MOURA
VANESSA MELLO
BÁRBARA LETICIA CORDEITO
GUILHERME GALVÃO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
EDSON DIOGO
GERALDO MAGALHÃES MACHADO
BARBARA LETÍCIA CORDEIRO
ISIDORO LAVIGNE GESTEIRA
ITATELINO DE OLIVEIRA LEITE JUNIOR
FIEB
JAQUELINE ÉRRICO
JOSÉ MENDES FILHO
FERNANDO ALBIANI ALVES
JOSÉ MENDES FILHO
JERENALDO TEIXEIRA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
BARBARA LETÍCIA CORDEIRO
JOSÉ MENDES FILHO
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR
HUMBERTO MIRANDA
WILSON ANDRADE
BARBARA LETÍCIA CORDEIRO
LUIZ SANDE
VANIR KOLLN
MOISES SCHIMIDT
CARINE MENEZES
RAUL MAGNO PINTO
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