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“Com a responsabilidade de
quem lutou pela transição política,
apoiamos a manutenção da agenda de
reformas, na certeza de que este é o único
caminho para o equilíbrio fiscal, a estabilidade
das instituições e a recondução ao crescimento
sustentável e duradouro”.
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA
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A BAHIA QUE DÁ CERTO
Há uma Bahia que, a cada ano, amplia a produção, melhora
os processos tecnológicos, exporta mais, movimenta a economia
e gera emprego e renda para os baianos. É a Bahia que dá certo,
aquela que está no campo, produzindo, plantando e colhendo.
A Bahia possui dimensões continentais. É maior do que
a França, em extensão territorial, e um dos principais Estados
produtores do País, além disso possui três biomas diferentes Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica -, garantindo a diversidade
da produção.
A Bahia que dá certo é aquela do extremo sul baiano,
da produção de eucalipto e da fabricação de celulose, com
potencialidade para tornar-se um polo moveleiro. É no extremo
sul que se destaca a produção de café conillon, mamão, pimentado-reino, melancia e abóbora e a região possui ainda o maior
rebanho do Estado, registrando a maior produção de leite.
A região cacaueira, por sua vez, é principal produtora de
cacau do Brasil, responsável por 56,1% da produção nacional, com
perspectiva de, nos próximos cinco anos, ampliar a produção
em mais de 100 mil toneladas/ano. Nessa região a produção de
chocolate e o cultivo de borracha é uma realidade e cresce o
plantio da banana, graviola e maracujá abrindo perspectivas para
a instalação de um polo agroindustrial para processamento de
frutas. Isso sem falar nas atividades promissoras, como pecuária
de leite e piscicultura.
No Sudoeste do Estado, por outro lado, está o segundo maior
polo de produção de leite da Bahia, com um expressivo rebanho
e um polo de produção cafeeira, notadamente em Vitória da
Conquista e Barra do Choça. Vale ressaltar, ainda, que a região
possui vocação para irrigação e potencial para o cultivo do
algodão.
Do Sudoeste, passemos ao Oeste, região que detém o maior
polo produtor de grãos da Bahia. Com um dos maiores aquíferos
do Brasil, o Urucuia, a região tem expertise na produção de soja,
milho, feijão e algodão. Um dos seus municípios, São Desidério,
é líder nacional na produção de algodão, com 11,7% da produção
brasileira, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
E tem muito mais. O rebanho bovino atinge três milhões de
cabeças e o município de Correntina já abriga o quarto maior
rebanho bovino do Estado. Além disso, a produção grãos é
o insumo ideal para o desenvolvimento da avicultura e da
suinocultura. Sem contar a fruticultura, o cultivo do eucalipto e a
produção de trigo.
Essas são algumas das regiões onde se pode constatar a
potencialidade do agronegócio no Estado, mas há outras que
iremos listar futuramente. Do que foi explicitado, fica uma certeza:
a Bahia que dá certo é a do campo e a da agropecuária.
João Martins da Silva Junior
Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil – CNA e do Sistema FAEB
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CA pAC I TAÇ ÃO

Com auditório lotado, sistema Faeb
realiza CiClo de palestras para
produtores rurais em salvador

Foram mais de cem inscritos. em
poucos dias, vagas esgotadas. Toda
essa demanda era de produtores rurais que moram em salvador e Região
Metropolitana em busca de conhecimento. O sistema FAeb realizou no

mês de maio, um ciclo de palestras
gratuitas na sede da instituição, na
capital do estado, sobre tecnologias
e alternativas para a pecuária baiana.
A capacitação contou com dois especialistas da eMbRApA, numa parceira
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com o sistema FAeb.
segundo o vice-presidente da Federação da Agricultura e pecuária da
bahia, Humberto Miranda, “esta ação,
além de garantir capacitação para
quem vive na cidade, aproxima também esses produtores rurais do sistema, que podem
ver mais de perto o que a
FAeb e o seNAR têm feito
para contribuir com o crescimento do setor agropecuário na bahia”, destacou. ele
acrescentou ainda que, com
o sucesso do evento, novas
edições devem acontecer no
segundo semestre do ano.
A superintendente do
seNAR bAHIA, Carine Magalhães, salientou que “estes
produtores rurais também
são fundamentais para ajudar nas nossas ações, com sugestões
e ideias, participando das capacitações
que o seNAR bAHIA oferece. essa interação é muito importante, porque
aqui é a casa do homem do campo e
estaremos sempre de portas abertas

para atender todos os produtores. essa
capacitação foi realizada em salvador,
mas é importante o produtor saber que
atendemos em todo o estado da bahia,
inclusive com centros de capacitação
regionais nos municípios de gandu, Feira de santana, luís eduardo Magalhães,
e senhor do bonfim”.
O evento - A primeira palestra do
dia foi ministrada pelo zootecnista, pesquisador em Nutrição Animal - eMbRApA gado de Corte (CNpgC), Rodrigo da
Costa gomes. ele falou sobre semiconfinamento e sua viabilidade econômica.
de acordo com o pesquisador essa técnica pode proporcionar o aumento de
produtividade, diminuir o ciclo de produção e elevar os lucros. O método tem
como vantagens ser mais acessível, pois
requer uma estrutura simples e pode ser
utilizado em rebanhos menores por pequenos criadores, porque exige poucos
investimentos e o abate acontece em
curto prazo. “para que o método seja lucrativo é preciso saber o momento ideal
para realizar o semiconfinamento e utilizar ração energética com no mínimo
40% de fonte de amido, que pode ser
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milho, sorgo, aveia, macerado de mandioca, entre outros”, explicou o especialista.
O segundo palestrante do dia, o zootecnista e pesquisador em Ciência Animal e Pastagem - EMBRAPA Semiárido
(CPATSA), Tadeu Voltolini, falou sobre
“o manejo das gramíneas resistentes ao
Semiárido visando o ganho de peso”. Ele
explicou que “a tentativa é de sensibilizar os produtores quanto ao equilíbrio
de possuir um pasto produtivo, que proporcione alta taxa de lotação e ganho
de peso aos animais, e que seja útil à
propriedade durante um longo tempo”.
O pesquisador também apresentou outros tipos de alimentação animal, para
que os produtores pudessem conhecer e
adotar, se forem úteis no sistema de produção de cada um deles. “A alimentação
em pastagem é uma atividade que tem
viabilidade econômica porque é prática,
o próprio animal colhe o seu alimento,
e isso diminui as despesas, conferindo
competitividade à propriedade”, declarou.
Público presente - Sergio Antônio
Barreto, produtor do município de Mun-

do Novo, que herdou a vocação da lida
no campo do pai, possui três propriedades na região. Ele cria gado de corte
e afirma que a palestra aconteceu em
momento oportuno. “Eu estou iniciando com o semiconfinamento na minha
fazenda, já montei a fábrica, estou adquirindo o milho, e, apesar de já ter lido
muito sobre o assunto, nada melhor do
que conhecer mais com especialistas da
área, tendo a possibilidade de esclarecimento de todas as dúvidas”, ponderou.
Para a estudante do 5º semestre de
medicina veterinária, Bia Carôso, estagiária da área de reprodução animal, “saber mais sobre assuntos do
setor, do ponto de vista e a
partir de experiências de especialistas da EMBRAPA e
sem sair de Salvador é enriquecedor. Grande parte dos
materiais teóricos que temos
acesso na faculdade é de
pesquisadores da EMBRAPA,
e ter esse contato pessoalmente, tirar dúvidas, é uma
grande oportunidade”, disse.
Já o produtor rural
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Abrahão Sobral, do Vale do Jiquiriçá,
destacou que “principalmente diante da
estiagem prolongada que a Bahia vem
passando nos últimos cinco anos, conhecer mais detalhadamente novas tecnologias de produção, vai nos ajudar a conviver com a seca de forma harmônica”. Ele
é criador de gado de leite e corte, proprietário da Fazenda Nossa Senhora das
Graças, que possui 300 hectares.
Ao final das palestras foi realizado
um ciclo de debates para que os produtores pudessem trocar experiências
e tirar todas as dúvidas sobre os temas
abordados.
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CEFIR: A IMPORTÂNCIA, O PRAZO E
N E C E S S Á R I A S PA R A E F E T U A R O C A D

ENTREVISTA: GUILHERME MOURA, VICE-PRESIDENTE DE DESENVOLVIMENTO AG
QUAL A IMPORTÂNCIA DO CEFIR?
Guilherme Moura: O CEFIR é uma ferramenta do governo brasileiro e das entidades ligadas à agropecuária para planejar políticas
públicas para o setor. Através do CEFIR, temos uma radiografia da ocupação territorial do segmento no Brasil, tendo informações
precisas como a localização das Reservas Legais; dos rios e suas Áreas de Preservação Permanentes; o que é produzido; a área
cultivada; entre outras.
PARECE QUE FALTA MUITO TEMPO PARA O FINAL DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DO CADASTRO, DIA 31 DE DEZEMBRO. MAS NA CORRERIA
DIÁRIA DA LIDA NO CAMPO, O TEMPO PASSA RÁPIDO, E O PRODUTOR PRECISA SE ANTECIPAR. O PRAZO VAI SER PRORROGADO?
GM: É um serviço que requer certa dedicação para ser realizado porque tem a necessidade de carregamento de imagens e
normalmente são arquivos mais pesados. Então, a orientação é que o produtor se antecipe e faça seu cadastro o quanto antes. A
data limite é 31 de dezembro e não será prorrogada. Este prazo já foi prorrogado por duas vezes, sendo que na última delas foi
adiado por mais de um ano e meio. O setor teve tempo suficiente para realizar o cadastramento. A recomendação que fazemos é
que os produtores não deixem para a última hora, visto que o preenchimento é informatizado, e corre o risco até do sistema de
cadastro sobrecarregar.
O QUE O SISTEMA FAEB ESTÁ FAZENDO PARA AJUDAR O PRODUTOR A REALIZAR O CADASTRO DENTRO DO PRAZO?
GM: Temos uma cartilha ilustrativa no nosso site falando sobre a lei ambiental e o que deve ser observado na realização do CEFIR,
detalhando o que é Reserva Legal e Área de Preservação Permanente - APP, com as particularidades que existem na definição destes
dois instrumentos, entre outros aspectos. É uma cartilha de fácil entendimento, ilustrativa, feita para facilitar a vida do produtor.
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E AS INFORMAÇÕES
ADASTRO

O AGROPECUÁRIO DA FAEB
Além disso, nós também disponibilizamos no nosso site, um manual com o passo a passo de como utilizar o sistema de realização
do cadastro. Mas, a atuação do Sistema FAEB vai muito além destes mecanismos. Temos outras duas estratégias: o trabalho de
sensibilização dos produtores e a capacitação de técnicos para realizar o cadastro. Desde o ano passado, técnicos do SENAR estão
disponíveis para realizar palestras sobre o CEFIR, que, mediante solicitação dos Sindicatos dos Produtores Rurais, vão aos municípios
para sensibilizar o produtor para a necessidade de efetuar o cadastro.
Quando iniciamos este trabalho, notamos também que existia pouca oferta de técnicos no mercado, habilitados para realizar o CEFIR
e dar suporte aos produtores. Diante disso, firmamos parceria com o CREA/BA, para que eles pudessem capacitar técnicos neste
sentido, e, dessa maneira, facilitar a contratação deste serviço por parte do produtor rural. O Sistema FAEB, pela capilaridade que
tem, através da estrutura sindical, divulga e ajuda na logística deste treinamento, na mobilização dos técnicos, e disponibiliza,
muitas vezes, a estrutura do sindicato para que o treinamento seja realizado.

A
O CADASTRAMENTO É OBRIGATÓRIO?
GM: É sim. O CEFIR é uma ferramenta de determinação legal, que, a partir da reforma do Código Florestal, ficou pactuada a
necessidade de realização deste cadastro. O produtor tem que fazer o CEFIR, porque é um instrumento que funciona como auxiliar
ao licenciamento ambiental. Então, desde as transações financeiras até as ações fundiárias futuras, será necessário estar com o
cadastro em dia. O produtor ficará impedido de acessar crédito ou de realizar qualquer transação que envolva a propriedade rural,
caso não realize o CEFIR.
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suspensão de liCenCiamento ambiental
pode Causar impaCto bilionário
O licenciamento Ambiental foi a
pauta de um encontro realizado entre representantes dos produtores rurais baianos e o governo do estado,
na Casa Civil, em salvador, no mês
de maio. O vice-presidente de desenvolvimento Agropecuário da FAeb,
guilherme Moura, acompanhado pela
assessoria jurídica e ambiental da Federação, discutiu os impactos da decisão de suspender o licenciamento
Ambiental, baseado na lei estadual nº
13.597/2016 e decreto nº 16.963/2016,
com os secretários da Casa Civil, bruno dauster, do Meio Ambiente, geraldo Reis, e da Agricultura, Vitor bonfim;
além do procurador-geral do estado,

paulo Moreno e da diretora geral do
INeMA, Márcia Telles.
A lei que estabelece procedimentos específicos para a regularização de
imóveis rurais no estado foi suspensa
por meio de uma ação civil pública,
ajuizada pelo Ministério público Federal e Ministério público estadual, e
determina que o INeMA retorne com
o licenciamento ambiental das atividades agrossilvipastoris de acordo com a
legislação federal em vigor, de caráter
nacional/geral sob a pena de multa. Os
produtores baianos, que realizavam
suas atividades de acordo com a lei
estadual, passaram a ficar irregulares,
e impedidos de adquirir, por exemplo,

crédito junto aos bancos.
“essa decisão colocou todos os
produtores rurais da bahia na ilegalidade. O impacto que isso traz para a
classe produtora é enorme. Mais de
741 mil produtores rurais baianos, em
uma área total de 29 milhões de hectares vão ter impactos e terão grandes
prejuízos”, ressaltou guilherme Moura.
“A agropecuária é o segmento que
tem dado as melhores respostas nesse
momento de crise profunda que o país
está vivendo, é preciso sensibilidade
para resolver esta situação. Não mediremos esforços para que o produtor
rural volte a trabalhar com tranquilidade”, pontuou Moura.

Ofício
dias após a reunião na Casa Civil, para demonstrar os prejuízos causados ao segmento e à economia do estado, com
a manutenção da decisão, a FAeb encaminhou ofício à seAgRI destacando esses impactos. O documento dará subsídios
à elaboração de um pedido formal de suspensão da decisão.
No ofício, assinado pelo vice-presidente da instituição, Humberto Miranda, a FAeb alerta que ausência de licenciamento paralisa todo o setor agropecuário e, consequentemente, a economia baiana e nacional.
A FAeb pede urgência na resolução do problema, para que a agropecuária baiana não seja paralisada e os produtores
rurais tenham segurança jurídica para desenvolver suas atividades.
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sistema Faeb disCute ações Com
sindiCatos do eXtremo sul baiano

i

nstalação do novo Centro de Capacitação Regional do seNAR bAHIA
no extremo sul, CeFIR e ações para
oferecer segurança para o produtor
investir, foram alguns dos assuntos
discutidos em Teixeira de Freitas, em
reunião realizada pela diretoria do sistema FAeb, com os presidentes dos
sindicatos dos produtores Rurais do
extremo sul baiano. O vice-presidente
da Federação, Humberto Miranda, que
conduziu o encontro, ressaltou que é
o momento de discutir as ações do
sistema FAeb com os sindicatos dos
produtores Rurais da região, aproximando a Federação dos presidentes
de sindicatos e do setor produtivo.
“este encontro é parte de um cronograma de reuniões regionais que o sistema FAeb está realizando, no intuito
de aprimorar cada vez mais as nossas
ações”.
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sobre a instalação do novo Centro
de Capacitação na região, seguindo o
mesmo modelo dos centros de Feira
de santana, luís eduardo Magalhães,
gandu e senhor do bonfim, a superintendente do seNAR bAHIA, Carine
Magalhães pontuou que “foi feita uma
apresentação sobre a educação formal do seNAR bAHIA, destacando a
importância da implantação do Centro
que vai funcionar como polo da rede
e-Tec e futuramente da Faculdade
CNA na região”.
guilherme Moura, vice-presidente de desenvolvimento Agropecuário
da FAeb, anunciou a realização de
palestra na região, para esclarecer as
dúvidas dos produtores sobre renegociação de dívidas, com base na lei
13.340/2016.
O presidente do sindicato dos produtores Rurais de Itabela, Ricardo Co-

vre, falou sobre sua preocupação com
as questões ambientais e outorgas,
e como elas têm prejudicado o setor
produtivo. ele também destacou o
empenho da CNA e do sistema FAeb,
no encaminhamento de soluções diante das recentes demandas relativas à
importação de café.
participaram da reunião o gerente Técnico do senar bahia, Rui dias e
os representantes dos sindicatos dos
produtores Rurais de belmonte, eunápolis, guaratinga, Ibirapuã, Itabela,
Itamaraju, Itanhém, Itapebi, lajedão,
Medeiros Neto, porto seguro, prado,
Caravelas e Teixeira de Freitas, além de
representantes de secretarias de Agricultura de municípios da região.

9

CASOS DE
Filha de pequenos agricultores que trabalhavam na pequena roça com cultivo
de café, Natália Oliveira da Silva, 22 anos, sonhava desde criança em dar
continuidade ao trabalho dos pais, na cidade onde nasceu. A jovem é natural
de Ibicoara, distrito de Cascavel, Chapada Diamantina. Os anos se passaram
e foi através de uma postagem de rede social que ela encontrou um caminho
para transformar o seu sonho em realidade. Natália viu um anúncio no facebook de sua amiga sobre o início das inscrições do Programa Jovem Aprendiz
Rural
Rural do SENAR BAHIA. Ela decidiu se matricular no Curso de Olericultura
(cultivo de legumes) e participou da primeira turma da Chapada Diamantina
(2015/2016).
De acordo com Natália, “foi um ano de muito aprendizado. Passei a ter conhecimento de coisas que nem sabia que existiam, e isso mudou a minha vida”.
Ela conta que ampliou seu conhecimento nas 480 horas de aulas teóricas (habilidades básicas e específicas), mas foi nas aulas de práticas profissionais realizadas na Fazenda Progresso (produtora de café; batata inglesa;
gado de corte e cebola na região), que reconheceu e desenvolveu suas habilidades. Após a conclusão do curso, a jovem deu um grande passo para reali
zar seu sonho, graças ao seu bom desempenho: foi convidada para fazer parte
do quadro de funcionários da Fazenda.
Hoje, depois de passar por alguns setores da empresa, foi na usina de café
que ela revela ter se encontrado. No setor, ela é responsável pela alimentação do sistema operacional de todo o café produzido na Fazenda, e já começou a ser introduzida no laboratório de análise de grãos e torrefação para
degustação. Lá, a jovem participa ativamente de todo o processo, desde o recebimento dos grãos, até a etapa final de torrefação, focando, principalmente, no controle.
A responsável pelo setor de Recursos Humanos da Fazenda, Adriana Luz
Frison, justifica a contratação imediata pelo alto grau de comprometimento,
assiduidade, iniciativa e desempenho nas atividades apresentado por Natália
ao longo do curso. Adriana ressaltou que, pelo padrão de comprometimento da
turma da qual a jovem fazia parte, a administração teve a preocupação de incrementar o número de selecionados, visando o aumento das contratações. O
responsável pela usina de café, Ednaldo Nascimento, disse acreditar no potencial da jovem e estar preparando-a para voos maiores.

“

Foi um ano de
muito aprendiz
ado.
Passei a ter c
onhecimento de
coisas que nem
sabia que exis
tiam,
e isso mudou a
minha vida.

“
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DEPOIMENTO
“Eu quero produzir café de qualidade e permanecer na minha terra, não penso
em morar em outro lugar. Moro na zona rural e lá tenho a possibilidade, agora
ainda mais real, de me dedicar ao cultivo do café. Agradeço a Deus por ter
me guiado por este caminho e aos profissionais que encontrei, tanto na minha
formação durante o curso do SENAR, quanto na Fazenda Progresso. Quero passar
para meus filhos o que aprendi. Vou ensiná-los, da mesma forma que fui inspirada pelos meus pais, observando eles, junto com meus dois irmãos, trabalhando na terra, plantando e colhendo. Além de colocar em prática o que aprendi,
quero cursar Faculdade de Administração em Mucugê, município próximo, para
saber administrar minha própria fazenda”.
A Chapada Diamantina possui vocação natural para a produção de cafés especiais. As condições de clima e solo da região fizeram com que os grãos selecionados produzidos lá ganhassem em concursos mundiais de qualidade de cafés.
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C U RTAS
CNA e Apex-Brasil renovam acordo para fortalecer o Agro
O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA) e do Sistema FAEB, João Martins, e o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil), Roberto Jaguaribe, renovaram o
Acordo de Cooperação Técnica entre as entidades. O plano
de trabalho, que terá duração bianual (2017-2018), prevê uma
série de ações como a defesa da imagem do agronegócio brasileiro no exterior e o desenvolvimento de estratégias de promoção comercial e atração de investimentos.
“O convênio prevê capacitações para exportação voltadas
especificamente aos produtores e produtoras rurais, realização de estudos de inteligência comercial com foco nos produtos do Agro, ações de atração de investimentos para o setor e
de defesa de interesses com a finalidade de promoção da imagem dos produtos brasileiros e de abertura de novos mercados”, afirmou a Superintendente de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra.

CNA prepara técnicos e supervisores para atuarem no projeto “Forrageiras para o Semiárido – Pecuária
Sustentável”

O workshop de preparação de técnicos e supervisores
do projeto “Forrageiras para o Semiárido – Pecuária Sustentável” foi realizado em Campo Grande (MS).
A capacitação tinha por objetivo preparar os profissionais que atuarão nas 12 Unidades de Referência Tecnológica
(URTs) do projeto no Nordeste e no norte de Minas Gerais.
A programação contou com palestras, apresentações institucionais e visita técnica a uma URT da Embrapa Gado de
Corte.
A iniciativa, da Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vai desenvolver, por meio de pesquisas
de campo, plantas forrageiras resistentes à seca para a pe
cuária nessas regiões.

12

O coordenador-geral do projeto e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC),
Flávio Saboya, destacou o trabalho desenvolvido pela Embrapa Gado de Corte, referência em trabalhos de pesquisa
voltados para espécies forrageiras adaptadas para alimentação de animais.
“Isso vem ao encontro das necessidades do Nordeste.
Pretendemos oferecer uma alternativa com forrageiras pesquisadas pela Embrapa ao produtor nordestino em até dois
anos de trabalho e observar a adaptação dessas forrageiras”, afirmou Saboya.
Os trabalhos serão conduzidos pelo Instituto CNA
(ICNA) e pela Embrapa Caprinos e Ovinos.
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Produção de papel e celulose na Bahia cresce mais de
40%
Mesmo com as dificuldades econômicas enfrentadas
pelo país, o setor de papel e celulose na Bahia registra
um crescimento na produção de 40,6%, no acumulado
de 2006 até março deste ano, segundo dados da
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da
Bahia (SEI).
No período de janeiro a abril de 2017, o segmento
de papel e celulose foi o segundo mais importante nas
exportações baianas com participação de 16,67%. Ainda
de acordo com a SEI, as exportações neste setor em 2017
somam, até o momento, US$ 382,804 milhões. Somente
de janeiro a março de 2017, 66 novas vagas de emprego
foram ocupadas no setor.
Nesse período, a China continuou sendo o maior
mercado para as exportações de papel e celulose da
Bahia. Dois municípios, Eunápolis e Mucuri, no sul do
estado, se destacam na produção e são sedes de grandes
empresas do segmento.
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Produção de soja e fibra no oeste da Bahia é a maior das
últimas cinco safras

Mesmo não tendo alcançado a produção média prevista
no 2º levantamento técnico, que era de 56 sacas de soja por
hectare, o oeste da Bahia chegou bem perto deste número.
Dados do último levantamento para a safra 2016-17, dão conta
de que a colheita na região alcançou o patamar de 54 sacas
da oleaginosa por hectare, um aumento de quase 55% em
relação à safra anterior, quando foram aferidas 35 sacas por
hectares.
Depois de cinco anos registrando colheitas tímidas, por
causa da longa estiagem, os produtores baianos já podem
comemorar os resultados das lavouras. Assim como a soja, o
algodão também deve surpreender. Nesta cultura, a expectativa é ainda melhor. O recorde de produção da fibra foi na
safra de 2010/2011, o que deve ser superada na safra atual. A
previsão é ultrapassar a marca atualmente projetada de 270
arrobas por hectare. A área cultivada da fibra permanece com
190 mil hectares no oeste e 12 mil hectares no sudoeste do
Estado.
Já o milho, não deve confirmar a estimativa inicial de colheita, que era de 163 sacas por hectares. Mesmo assim, a cultura pode registrar um módico aumento em relação à safra
anterior, passando de 115 sacas por hectares para 130 sacas
por hectares. A área plantada no oeste da Bahia é de 180 mil
hectares.

Unidades de palma forrageira estão sendo implementadas na Bahia em ação multiplicadora
Mais uma Unidade de Palma Forrageira está sendo implantada
pelo SENAR BAHIA no interior do estado. O cultivo foi iniciado no mês
de maio, com o plantio de 25 mil raquetes de palma, em 0,5 hectare do
Parque de Exposição Jovino Oliveira, em Itapetinga, fruto da parceria
com o Sindicato dos Produtores Rurais do município.
Essas mudas, das variedades miúda e gigante, foram provenientes da unidade já implementada na cidade de Itambé e servirão para
montar futuras unidades em outras regiões, numa ação multiplicadora. Além disso, posteriormente, as mudas produzidas serão doadas
aos produtores do município (cerca de mil por pessoa).
A unidade de Itapetinga também foi utilizada para realização
de dinâmicas práticas durante a Exposição Agropecuária deste ano.
Também foram realizadas dinâmicas de equinos, com abordagem de
técnica de ferrageamento, casqueamento e odontologia veterinária. Os produtores ainda puderam conhecer a Fazenda Turmalina, localizada no município, onde se desenvolve o pastejo direto da palma forrageira como alternativa de alimentação
animal.
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a palma pelo mundo
por Humberto Miranda*

o

IX Congresso Internacional
de palma e Cochonilha, evento técnico-científico realizado
pela Cactusnet, FAO, governo
do Chile e universidades, com
foco principal na Tuna (fruto da palma),
aconteceu na cidade de Coquimbo, no
Chile. O Congresso reuniu pesquisadores e estudiosos da palma do brasil, Chile, Argentina, peru, bolívia, Haiti,
México, estados unidos, África do sul,
Tunísia, Marrocos, Itália, Alemanha, Índia e japão. Foi um momento de troca
de experiências e conhecimento muito enriquecedor entre as delegações.
Raquete, fruto e sementes de palma,
estão sendo utilizadas e pesquisadas
por esses países, transformando esta
planta em uma grande e promissora
alternativa para as regiões semiáridas
do mundo, tanto como forragem para
alimentação animal, e, principalmen-

te, como alimento humano (fruto) - e
também usos diversos na farmacologia e em produtos de beleza.
A FAO teve sua presença marcante
na organização do evento, assim como
no financiamento de projetos para países mais pobres, em especial os da
África, a exemplo da etiópia. segundo
a FAO, as regiões áridas e semiáridas
do mundo ganham grande potencial
de desenvolvimento através do cultivo da palma, seja no uso como forragem, já que a pecuária tem grande
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importância econômica e social nestas
regiões, ou principalmente, pelo fruto
e outros usos, que abrem promissores
horizontes de geração de renda, fixação dos produtores nestas áreas e novas oportunidades comerciais nos setores de cosméticos e medicamentos.
Foram ressaltadas as propriedades
medicinais que a palma e fruto possuem, como os benefícios anticancerígenos (antioxidantes); protetor hepático; ação cicatrizante e redutora
de colesterol; combate à obesidade e
gastrite; e fonte de vitamina C, potássio e sais minerais. A palma em muitos
países é utilizada na alimentação humana; produção de óleo (sementes);
produtos de uso farmacêutico; cosméticos; alimentos funcionais e nutracêuticos (bebidas isotônicas).
No brasil, estamos à frente nas
pesquisas em relação à palma para
forragem animal, com
formas eficientes de
cultivo e utilização, produção de máquinas e
implementos agrícolas
para facilitar plantio,
tratos culturais, colheita, etc. porém estamos
atrás nos demais usos e
pesquisas dessa cultura. Inicia-se, muito incipientemente ainda, em
alguns países, uma tentativa de agregação do conceito de saúde à palma,
produzindo diversos alimentos saudáveis sob o ponto de vista nutricional.
Visita em Campo - Ainda no
Chile, visitamos uma fazenda de 300
hectares, onde é efetuado o plantio
experimental de palma consorciada
com laranja (toda irrigada e plantada
em terreno declivoso e altamente
pedregoso). A média de precipitação
anual no local é de 91mm. A fazenda
também é destinada à produção

de limão taiti, mamão papaya e
hortaliças.
pude ter a certeza de que estamos
corretos em incentivar a palma como
principal forragem animal no semiárido brasileiro e, mais ainda, que preci-

samos nos aproximar das instituições
de pesquisas nacionais e internacionais para nos apropriar dos conhecimentos gerados e compartilhar com
os produtores. precisamos direcionar
as pesquisas para destravar os prin-

cipais gargalos desta cultura, tendo a
certeza que se as políticas públicas do
Nordeste dessem a devida importância à palma, estaríamos vivendo muito
melhor e contribuindo decisivamente
para a geração de emprego e renda,
desenvolvendo a economia regional e
do brasil.

www.

*Vice-presidente do Sistema FAEB
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região sisaleira do estado recebe reunião do Programa de Desenvolvimento RegionaL
O Senar Bahia realizou uma reunião de alinhamento e
planejamento das ações do Programa Desenvolvimento Regional. A ação contou com participação de representantes
dos Sindicatos de Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe e
Valente, e da equipe técnica do Sistema FAEB.
O programa tem como objetivo implementar ações de
Formação Profissional Rural (FPR), Promoção Social (PS)
e Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) nos municípios de
Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe e Valente, situados
na região sisaleira do estado, no semiárido baiano. As ações
atendem produtores rurais, trabalhadores e jovens nas áreas
produtivas, com foco na agricultura, pecuária, gestão da propriedade, cooperativismo, e também na área educacional, do
meio ambiente, saúde e empreendedorismo.

Centro de Capacitação Regional de Gandu inicia novas turmas do Negócio Certo Rural
Os municípios de Teolândia e Wenceslau Guimarães receberam os primeiros encontros do Programa Negócio Certo Rural - NCR, voltados para os produtores inseridos nas
cadeias produtivas da banana da terra e graviola. Viabilizado
pelo SENAR BAHIA, através do Centro de Capacitação Regional de Gandu, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais e as Secretarias de Agricultura dos municípios, o
curso tem como objetivo desenvolver junto aos produtores
os conceitos de gestão da propriedade e planejamento.
A expectativa é que a partir dos cursos de NCR sejam
formadas as primeiras turmas do Pro-Senar na região. O
NCR é executado em cinco encontros e duas consultorias,
somando quarenta e seis horas de duração por turma, nas
quais são elaborados os planos de negócio individual de cada propriedade participante.

CENTENAS DE produtores participam de Seminário da Cadeia Produtiva do Leite em Piritiba
O Senar Bahia em parceria com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Piritiba e o SEBRAE, realizou o I Seminário da Cadeia
Produtiva do Leite. Na abertura do evento, o vice-presidente da
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia – FAEB,
Humberto Miranda, parabenizou o município pela realização do
seminário e disse que o Sistema FAEB sempre apoiará ações e
capacitações que promovam a melhoria da qualificação dos produtores rurais da Bahia.
Mais de duzentas e cinquenta pessoas lotaram o Teatro Municipal dr. Carlos Ayres, onde foram realizadas quatro palestras
sobre os temas: Uso da palma e outras plantas resistentes à seca
na atividade pecuária; Sementeira de Palma Irrigada; Planejamento Estratégico da Atividade Leiteira e Produção de Leite no
Semiárido.
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Produtores de Eunápolis participam de curso de Formação Profissional Rural do Pro-Senar Apicultura
O SENAR BAHIA realizou através do Pro-Senar Apicultura,
no Sindicato dos Produtores Rurais de Eunápolis, extremo sul do
estado, mais um curso de Formação Profissional Rural para capacitar os produtores rurais do município e região. Com o objetivo de melhorar a produtividade e a rentabilidade dos produtores
rurais, a iniciativa visa o fortalecimento da cadeia produtiva local,
além de promover o desenvolvimento econômico e social das
famílias do campo.
O programa conta com assistência técnica e produção assistida de um técnico de campo, na qual é realizada mensalmente uma visita às propriedades participantes do programa, para
avaliar o andamento das ações constantes do plano de trabalho
desenvolvido pelos instrutores e produtores no início das atividades.

Senar Bahia realiza oficina de Manejo de BezerrAs em Medeiros Neto
O Senar Bahia em parceria com o Sebrae e o Sindicato dos Produtores Rurais de Medeiros Neto, realizou a
Oficina de Manejo de Bezerras na sala de capacitação do
Sindicato.
Mais de vinte produtores do município, que fica localizado no extremo sul do estado, acompanharam a palestra
sobre as técnicas corretas para o manejo das bezerras, desde o nascimento até a puberdade. Ao final da palestra os
produtores puderam tirar todas as dúvidas com o técnico
do Sebrae.

Professores de São Desidério participam de curso de cultivo de mudas do Senar Bahia
Foi realizado um treinamento sobre o Cultivo do Buriti, na Escola
Municipal Maria Francisca da Silva, na localidade de Pontezinha, a cerca
de 97 km de São Desidério, uma ação do Projeto Despertar, programa
voltado à Educação Ambiental. A capacitação foi realizada pelo SENAR
BAHIA em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães e a Prefeitura do município por meio da Secretaria de
Educação (Seduc), a SEMA, e a Seagri.
Com a participação de 15 professores, a capacitação teve duração de
24 horas/aula, com o objetivo de subsidiar a escola que já desenvolve,
desde 2016, o projeto “Extrativismo Sustentável do Buriti”, com a realização de uma feira de exposição dos produtos derivados do buriti, dentre eles, artesanato e culinária.
Como ação concreta do programa Despertar, a escola produzirá um viveiro para onde serão destinadas as 125 mudas que a
comunidade já cultivou inicialmente. “Cultivo o buriti desde o ano passado, quando passamos a desenvolver o projeto da escola.
O buriti está cada vez mais degradado. Aprendi muito com o curso e as mudas que estão sendo cultivadas lá em casa, aos meus
cuidados, serão trazidas aqui para o viveiro da escola”, revelou a professora Ivaneide Batista dos Anjos.
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oFiCina leva ConheCimento sobre eduCação previdenCiária para gandu
O seNAR bAHIA realizou a Oficina de educação previdenciária, no Centro de Capacitação Regional de gandu. As oficinas
fazem parte das ações do projeto Cidadania Rural, que visam difundir a legislação tributária para o meio rural, abordando a aplicabilidade do cadastro do produtor primário. As oficinas levam
aos participantes conhecimentos referentes aos direitos que eles
possuem no cumprimento das obrigações perante a previdência
social para o campo e contribuem para a melhoria da condição de
vida, saúde e integridade física do trabalhador rural.
Os produtores rurais, estudantes e profissionais que participaram do evento, acompanharam as palestras sobre Contribuições
previdenciárias na área Rural e do seNAR, do delegado da Receita Federal de Itabuna, Cláudio barreto; e da coordenadora do
programa de educação previdenciária do INss do município de Itabuna, edna Maria dos santos, que apresentou os benefícios
do segurado especial e da Aposentadoria Rural.

instrutoras do programa mulheres em Campo partiCipam de treinamento em salvador
salvador recebeu o treinamento para formação de
novas instrutoras do programa Mulheres em Campo, do
serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Quinze instrutoras de diversas regiões da bahia conheceram a nova
metodologia do programa que será aplicada nas turmas
do estado.
O treinamento é vivencial e as novas instrutoras receberam o mesmo treinamento que as produtoras futuramente irão receber. A linguagem está mais simples e
objetiva, mas o foco permanece o mesmo: desenvolver
pessoal e profissionalmente a mulher rural. esse é o novo
Mulheres em Campo, antigo Com licença Vou à luta,
programa ofertado pelo seNAR desde 2010 que passou por uma atualização e agora está com conteúdo direcionado ao fortalecimento da mulher no campo.

iº enContro do programa Qualidade total rural em andorinha e Campo Formoso
O seNAR bAHIA realizou nos municípios de Andorinha e Campo Formoso, o 1º encontro do programa Qualidade Total Rural (de
Olho na Qualidade Rural). Fruto da parceria com o sebrae, a ação
atendeu aos grupos do programa pro-senar Apicultura de Campo
Formoso e pro senar Caprinos de Andorinha (através do sindicato de senhor do bonfim), contemplados com ações do programa
Viver bem no semiárido.
O programa Qualidade Total Rural busca mostrar aos participantes, através de uma mudança de atitude e conscientização,
que a gestão eficiente da propriedade rural garante a melhoria do
seu ambiente físico e social, aplicando nas propriedades os conceitos e princípios do programa: descarte, organização, limpeza, higiene e ordem. garantindo assim a preservação do meio ambiente, melhoria do ambiente de trabalho, satisfação dos participantes, redução de desperdício e valorização das propriedades.
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Seminário sobre tecnologias de cultivo da palma mobiliza produtores de Poções
Com a proposta de orientar os produtores rurais sobre
alternativas de convivência com a seca, o Sindicato dos Produtores Rurais de Poções, em parceria com o SENAR BAHIA,
realizou o Seminário de Tecnologias de Convivência com o
Semiárido.
Os produtores do município e região lotaram o espaço
montado para demonstração de técnicas, para assistir a palestra sobre Tecnologia do Cultivo Intensivo da Palma Aplicada nas Pequenas Propriedades Rurais do Semiárido Brasileiro, promovida pelo engenheiro agrônomo, especialista no
assunto Paulo Suassuna. A turma ainda teve a oportunidade
de ver na prática a aplicação dos fundamentos da Tecnologia do Cultivo Intensivo da Palma, apresentados na palestra, e tirar
todas as dúvidas com o especialista.

Nove municípios baianos vão receber as ações do Projeto Rural Sustentável
O Projeto Rural Sustentável vai capacitar os produtores rurais,
através de ações de Formação Profissional Rural (FPR), Promoção
Social (PS) e Assistência Técnica e Gerencial-ATeG, na implantação
de tecnologias de baixa emissão de carbono, nos municípios de
Camamu, Ituberá, Igrapiúna, Maraú, Piraí do Norte, Nilo Peçanha,
Ibirapitanga, Taperoá e Valença.
O SENAR BAHIA vem desenvolvendo estratégias, através de
encontros periódicos com os sindicatos dos produtores rurais para
seleção de propriedades, com perfil adequado, caso exista interesse em implantar uma ou mais tecnologias e atividades de adequação ambiental (Unidades Multiplicadoras). Além disso, o SENAR
também realiza seleção da equipe técnica e instrutoria para a realização de dias de Campo nas Unidades Demonstrativas.
Um dos principais objetivos do projeto é facilitar o acesso dos pequenos e médios produtores rurais ao Crédito Rural, destinado aos investimentos em tecnologias agrossilvipastoris de baixa emissão de carbono e conservadoras do meio ambiente.

Produtores de Conceição do Jacuípe participam de treinamento EM Feira de Santana
Produtores rurais do município de Conceição do Jacuípe participaram do treinamento sobre fabricação de vegetais e conservas,
realizado pelo SENAR BAHIA, no Centro de Capacitação Regional
de Feira de Santana. Este curso foi também viabilizado pelo Centro
de Negócios do município, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
O produtor rural, Adailton Santos de Jesus, conta que já trabalha com temperos e veio em busca de uma reciclagem para aprimorar os seus conhecimentos. “Eu já realizo um trabalho com vegetais na minha propriedade, e a participação no curso vai agregar
muito mais a minha produção. Vou colocar em prática as técnicas
que aprendi”, revelou.
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Município de Itapebi vai receber novas turmas do Pro-Senar Leite
O município de Itapebi recebeu a apresentação do programa de Formação Profissional Rural e Assistência Técnica
da cadeia produtiva do Leite do Senar Bahia. Mais de cinquenta produtores participaram da ação, que contou com a
presença do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais
de Guaratinga, Jorge Brito, que falou sobre o êxito que o
programa tem alcançado no município.
O gestor do Sebrae, Ismael Silva, também participou do
evento e destacou as ações realizadas em parceria com o
SENAR BAHIA, tais como o Negócio Certo Rural (NCR), a
Adequação do Manejo Reprodutivo, as Oficinas de Cuidados Nutricionais e Sanitários das Bezerras, e o programa de
Fertilização In Vitro (FIV). O Pro-Senar Leite terá duração de dois anos e contará com uma equipe técnica de agrônomos, veterinários e zootecnistas, além do técnico de campo que irá realizar assistência técnica e gerencial.

Professores de Buerarema participam do Encontro de Formação do programa Despertar
O município de Buerarema, localizado no sul do estado,
recebeu, o Encontro de Formação Municipal dos professores, que vão atuar no programa Despertar no ano de 2017.
Pela primeira vez o município vai receber o programa, que
este ano traz como tema Viver Bem no Campo: Educação
Ambiental, Saúde e Qualidade de Vida.
Durante o treinamento, os professores foram apresentados à estrutura e as novas propostas do Despertar, que
tem a missão de promover a educação dos estudantes do
campo, do infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental. O programa busca despertar nos participantes a responsabilidade social, como forma de provocar mudanças de valores, e
o compromisso com a cidadania e o meio ambiente.

Senar Bahia oferece curso de tratorista agrícola para produtores de Feira de Santana
O SENAR BAHIA realizou o treinamento de Tratorista
Agrícola para duas turmas da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Lagoa do Curral (ADECLAC), que
fica situada na Zona Rural de Feira de Santana. A procura
pelo curso na região é grande, visto que através do treinamento os custos do preparo da terra são reduzidos, além de
ser também uma forma de obter renda extra.
O treinamento foi realizado no Centro de Capacitação
Regional de Feira de Santana, com o objetivo de formar
operadores de tratores agrícolas para desempenhar as atividades da melhor maneira possível, com qualidade e sem
gerar prejuízos ao maquinário, além de preservar o meio ambiente.

w w w . s i s t e m a f a e b . OR G . b r

1 9

www.faeb.org
www.senarbahia.org.br

20

faeb@faeb.org.br

www.

s IsT e M A FA e b.O R g.bR

