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PA L AV R A D O P R E S I D E N T E
Depois de anos de secas sucessivas, o estado da Bahia deu uma importante demonstração
de sua pujança na agropecuária. Enquanto o crescimento do agro no país foi de 13% - que
garantiu o PIB positivo no Brasil (1%) – na Bahia, o crescimento foi de 15,1% - o que também
elevou o Produto Interno Bruto do estado (+0,1%). Isso aconteceu por causa, principalmente, do
aumento de 40,7% das safras de grãos: soja (57,7%), feijão (84,8%) e café (41,1%).
Além do clima favorável à agricultura baiana, os produtores rurais se mantiveram comprometidos,
com um trabalho sério e contínuo, introduzindo inovações tecnológicas e melhorando os processos
produtivos no campo, investindo maciçamente em máquinas, equipamentos e tratos culturais. O
mais importante é que todo esse processo se fez em perfeita harmonia com meio ambiente,
seguindo rigorosas leis ambientais e trabalhistas, o que garante espaço à produção baiana em
mercados exigentes e competitivos.
O Senar Bahia contribuiu para o crescimento do setor agropecuário em 2017, atendendo e
capacitando mais de 42 mil pequenos produtores e trabalhadores rurais, investindo fortemente
em assistência técnica como forma de levar para o campo as mais modernas e avançadas
tecnologias existentes do mercado. Assim, a produção baiana torna-se cada vez mais competitiva.

PRESIDENTE DO SISTEMA FAEB/SENAR
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“

“

JOÃO MARTINS DA SILVA JUNIOR

O Sistema FAEB/SENAR/SINDICATOS 			
permanecerá como a grande trincheira
em defesa do setor agropecuário baiano

Em 2017, centenas de jovens também iniciaram a formação técnica no Senar Bahia, em
cincos polos de educação, que contam com prédios modernos e devidamente equipados. Várias
turmas estão sendo capacitadas nos cursos que têm uma grade curricular com conhecimentos
atualizados e fundamentais para atender às demandas do mercado, contribuindo para a grande
transformação que passa o nosso setor.
Um desses polos, o Centro de Capacitação Regional de Senhor do Bonfim, na região semiárida,
foi entregue em 2017. O equipamento, além de formar técnicos em Agronegócio, aproximou ainda
mais o produtor rural dos serviços oferecidos pelo Senar Bahia, sendo um grande alicerce para
a introdução de novas tecnologias na região.
Outro passo significativo foi a inauguração do Centro de Excelência em Fruticultura, no
Vale do São Francisco, região maior produtora de frutas do Brasil. Isso, com certeza, será um
marco divisor para a produção nacional. Nesse Centro será formada mão de obra qualificada,
atualizada e pronta para atuar em qualquer região do país, do Rio Grande do Sul até Roraima.
Em 2018, temos a expectativa de que o crescimento do agro continue. Temos também a
certeza de que o Sistema FAEB/SENAR/SINDICATOS permanecerá como a grande trincheira em
defesa do setor agropecuário baiano, ao mesmo tempo que seguirá dando total apoio para
que o Brasil se consolide como o celeiro de alimentos do mundo.

9

9

AGROPECUÁRIA
BAIANA 2017

A AGROPECUÁRIA FOI
FUNDAMENTAL NO
CRESCIMENTO DO PIB
NA BAHIA E NO BRASIL
Um dos mais importantes indicadores da economia é o Produto
Interno Bruto (PIB). Em 2017, o PIB começou a se recuperar tanto
na Bahia quanto no Brasil, onde as taxas de crescimento foram de
1% e 0,4%, respectivamente. E, mais uma vez, o setor agropecuário
foi fundamental para esses números: foi o segmento produtivo que
mais contribuiu para os números positivos apresentados.
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o país, o Agro cresceu 13%; na Bahia, o crescimento foi ainda maior: 15,1%. Além disso, o aumento do
consumo foi um dos grandes responsáveis por essa recuperação, que foi impulsionada pela liberação
dos recursos das contas inativas do FGTS (na Bahia foram aproximadamente R$ 228 milhões), e pela
rápida queda da inflação, que gerou ganho no poder de compras das pessoas, contribuindo para
melhorias da confiança.

A inflação, outro indicador muito importante na economia, já vinha apresentando um movimento de desaceleração desde 2016, fechando o ano em 6,3% - porém ainda acima da meta oficial (4,5%). No entanto,
em 2017 ficou abaixo da meta do governo e encerrou o ano em 2,95%, menor índice desde 1998. E o setor
agropecuário também foi fundamental para isso. Os preços dos alimentos foram os grandes responsáveis
por esse resultado. Isso ocorreu devido às condições mais favoráveis do clima, que fez com que houvesse
um aumento na oferta de alimentos e um recuo na alta acumulada desde 2016.
Na Bahia, assim como no Brasil, a recuperação econômica se deu em grande parte pelos bons números
do setor agropecuário, como já apresentado no gráfico, representados entre outras variáveis, pelo aumento
da produção, do saldo positivo de emprego formal e pelos resultados da Balança Comercial.
Com relação à produção agro, culturas de grande relevância para a economia do estado apresentaram
crescimento em relação ao ano anterior, fato que demonstra recuperação de segmentos após a severa seca
que atingiu grande parte da Bahia e do nordeste, a exemplo da soja (57,7%), Café conillon (144,7%) e Milho
(28,7%). Por outro lado, a crise hídrica ainda causou danos para outras culturas, a exemplo do cacau (-27,5%),
uva (-33,9%) e café arábica (-23,4%).

Dois mil e dezessete foi mais um ano marcado pela
grande participação dos grãos, algodão e da pecuária no
Valor Bruto da Produção (VBP). Neste período, destacouse o crescimento circunstancial da produção de soja, do
milho, do feijão e do algodão. A categoria grãos, que envolve as culturas da soja, milho e feijão, continua sendo o
maior vetor responsável pelo crescimento da agropecuária do estado. Juntas essas culturas representaram 30,1%
do VBP da agropecuária em 2017. A cotonicultura participou com 21,3% e a pecuária com 19,1%.
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EXPORTAÇÕES
No ano de 2017, as exportações baianas totalizaram o valor de US$ 8,06 bilhões, sendo
US$ 3,8 bilhões oriundas do agronegócio, representando assim 47,1% das exportações totais. O volume exportado pelo setor no ano foi
de 7,5 milhões de toneladas.
A balança comercial apresentou saldo positivo na casa de US$ 867 milhões. No agronegócio, o superávit foi de US$ 3,2 bilhões. Essas
informações comprovam a grande relevância

O

do agronegócio na economia baiana.
Em 2017 as exportações do agronegócio
baiano somaram US$ 3,8 bilhões, um aumento
27,6% em relação ao valor exportado em 2016
(US$ 3,01 bilhões).
Os segmentos “Complexo Soja” e “Produtos Florestais” representaram juntos 71% das
exportações, mostrando que são os principais
segmentos exportadores do agronegócio baiano.

crescimento das exportações do “Complexo soja” em 2017 foi de 81,5% em relação à
2016. Já o segmento “Produtos Florestais”
cresceu 10,2%. Os setores que apresentaram os maiores incrementos foram: sucos
(392%); produtos hortícolas, leguminosas, raízes e
tubérculos (275%).

exportadores para a China o “Complexo
Soja” e o “Produtos Florestais”. O segundo
maior demandante foram os países baixos,
com US$ 256,6 milhões e 6,7% de participação. Os Estados Unidos vêm em terceiro
com US$ 213,4 milhões e 5,6% do total, seguido da Alemanha com US$ 178 milhões e
4,6% na participação.
As importações baianas em 2017 somaram US$ 7,2 bilhões, sendo apenas US$
599,6 milhões provenientes do agronegócio, o equivalente a 8,32%. Este valor representa uma redução de 0,9% nas importações do agronegócio em relação ao ano de
2016. Em termo de segmentação, os setores “Cacau e seus produtos”, “Cereais, farinhas e preparações”, “Produtos Florestais”
e “Produtos oleaginosos (exclui soja)” foram os que mais pesaram no valor importado do agronegócio em 2017, representando
86,8% do total importado.

A China é o principal parceiro comercial das
exportações do agronegócio da Bahia. Em 2017
exportamos cerca US$ 1,81 bilhões para o país, representando 47,1 % do valor total exportado pelo
estado no agronegócio. Isso deixa claro a grande
importância da China como parceiro comercial da
Bahia. Destacam-se como principais segmentos
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vigor do setor rural é evidenciado também nos dados de emprego formal, divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), que no acumulado do ano apresentou saldo
positivo de 2.152 postos de trabalho, amenizando as reduções ocorridas nos setores de comércio,
construção civil e extrativa mineral.

PERSPECTIVAS PARA 2018

A

economia baiana em 2018 deve continuar apresentando melhoras progressivas, apesar de moderadas. O consumo
das famílias deve continuar aumentando, impulsionado pela baixa da taxa
básica de juros, a Selic, que estimula o crédito e
consequentemente o consumo.
Por outro lado, estamos em ano de eleições,
de um cenário de incerteza política, o que pode
gerar uma certa pressão de desvalorização da
moeda brasileira frente à cotação do dólar. Diante
disso, a inflação também pode acabar ganhando
força e sofrer moderada aceleração em 2018, visto que dificilmente os preços agrícolas manterão
o comportamento favorável observado no ano

passado, além disso, setores da indústria estão
fortemente impulsionados a recuperar suas margens de lucros após anos de forte compressão.
Para o setor agropecuário da Bahia, os primeiros levantamentos mostram crescimento de
2,9% no VBP da agropecuária baiana em 2018.
Sobretudo baseado nas boas perspectivas para
o ramo agrícola, como são os casos das culturas agrícolas do cacau, algodão, cana-de-açúcar,
uva e do tomate. Já para a pecuária não se estima que o cenário seja melhor quem em 2017,
pois a previsão é de redução de 1,7% do VBP, impulsionado pelas quedas de 10,1% no leite e 11,7%
nos ovos.

No âmbito municipal, Juazeiro e Casa Nova (região norte do estado), foram as cidades que também tiveram maiores saldo positivos no ano de 2017, com 1.405 e 813 postos de empregos formais, respectivamente.
Empregos esses gerados em grande maioria pela atividade da fruticultura.
Vale ressaltar que grande parte dos municípios em destaque tem o setor agropecuário como pilar de
sua economia.

Em termos de produção agrícola, a estimativa é que sejam colhidas cerca de 8 milhões de toneladas
de grãos em 2018 no estado. Esse número seria 1,3% menor que o que foi colhido em 2017, mesmo com
aumento de 2,9% na área plantada nesta nova safra. O destaque desses números é para o algodão, que
devido ter apresentado grandes resultados na safra passada, gerando otimismo no ambiente da cotonicultura, estimulou os produtores, que aumentaram a área plantada em 34,1%.
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FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E
PECUÁRIA DO ESTADO DA BAHIA
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P R O D U T O R
D O
D E F E S A

O ano de 2017 foi marcado, mais uma vez, pela atuação firme e decisiva da
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB) nos interesses
e direitos dos produtores rurais baianos. Foi um ano de grandes conquistas
para o setor agropecuário. A FAEB participou de discussões importantes,
cobrou ações do Governo, atuou ativamente contra violência no campo e
reintegração de posse. Marcou presença em eventos importantes. Foram várias
ações que podem ser acompanhadas a partir de agora, neste relatório.

FAEB ORIENTA PRODUTORES DA BAHIA SOBRE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS
As palestras gratuitas do Sistema FAEB para orientar produtores rurais sobre renegociação de dívidas,
com base na Lei 13.340/16, movimentaram o semiárido
e sudoeste baiano. Em março, o município de Itaberaba
recebeu o primeiro evento, na Câmara dos Vereadores.
Os agricultores puderam tirar todas as dúvidas referentes ao tema. No dia 16, o encontro seguiu para a cidade
de Senhor do Bonfim. A palestra aconteceu na sede da
Cooperativa Mista Agropecuária do município. O último encontro, no semiárido, foi realizado no dia 17, em
Serrinha, no auditório da UNEB, Campus XI.
Partindo para o sudoeste do estado, as palestras
foram iniciadas no município de Itapetinga. O evento
aconteceu no dia 28/3, no auditório da COOPARDO. O município seguinte foi Vitória da Conquista, que
recebeu a palestra no dia 29, na sede da COOPMAC. E, por fim, no dia 30 foi a vez de Jequié. A palestra
aconteceu no Sindicato dos Produtores Rurais do município.

E M

PALESTRA TAMBÉM ACONTECEU EM IRECÊ
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O município também recebeu a palestra do
superintendente de Relações Institucionais da
CNA, Nelson Vieira Fraga, sobre renegociação de dívidas, com base na Lei 13.340/16. Os
produtores que estiveram presentes no evento puderam esclarecer todas as dúvidas sobre
o tema com o palestrante, uma das principais
referências do assunto no país, já que ele participou ativamente das discussões e da construção da Lei, sancionada no final de 2016.
O vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda, participou da abertura do evento e destacou a importância da parceria entre a Federação e os Sindicatos. “Quando estamos juntos,
a gente se fortalece, diminui custos, aumenta a eficiência e os resultados”, destacou Humberto, ratificando
a disposição da Federação na defesa dos interesses dos agricultores na busca de melhorias no desenvolvimento da agricultura e pecuária da Bahia.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE: FAEB COBROU RAPIDEZ NO CUMPRIMENTO
DAS AÇÕES JUDICIAIS
O vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda, se reuniu com o capitão Michael José Pinho da Silva, do
Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), na sede do Quartel Geral da Polícia Militar do Estado,
em Salvador. O tema do encontro foram as reintegrações de posse de propriedades rurais de todo a Bahia.
À época Miranda disse: “Esse é um grave problema de insegurança que os produtores rurais enfrentam no
campo e nós da FAEB estamos lutando para que o setor possa trabalhar e produzir com tranquilidade”.
Durante a reunião, o foco foram as sete propriedades invadidas em Canavieiras, no sul da Bahia. A FAEB,
através de sua assessoria jurídica, seguiu acompanhando outras ações de reintegração de posso que tramitaram na justiça, para cumprir sua missão de defender os interesses e direitos dos produtores rurais baianos.

SSP ATENDE PEDIDO DA FAEB E AMPLIA POLICIAMENTO NO
SUDOESTE BAIANO
O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), Humberto Miranda, participou de reunião com o secretário
de Segurança Pública da Bahia (SSP), Maurício
Teles Barbosa, na sede da SSP, para discutir
ações contra as invasões de terras na região
de Itapetinga. O objetivo do encontro foi pedir
a manutenção da força policial na região, para
consolidar as desocupações que já aconteceram e ampliar a atenção para os municípios vizinhos, evitando novas invasões, que começaram
a se expandir para Itajú do Colônia, Potiraguá e
Pau Brasil.
A SSP informou que onze fazendas já tinham
sido desocupadas. O secretário Maurício Barbosa sinalizou que medidas seriam adotadas para evitar problemas futuros, atendendo o pedido da FAEB. O clima de tensão se instalou em Itapetinga, município do
sudoeste do estado, após a ocupação da Fazenda Esmeralda, um conjunto de 12 propriedades rurais, mo
mês de setembro, por supostos índios, que precisou de intervenção da polícia.
Humberto Miranda agradeceu a ação rápida e eficiente do governo do Estado, através da Secretaria de
Segurança Pública, na região, impedindo que as invasões se tornassem uma prática comum. “A ação da
polícia pôs um fim às invasões de terras que tinham acontecido e essa foi justamente a nossa solicitação.
Pedimos que as forças policiais da região se estendam para os municípios vizinhos menores, que estão
sofrendo também, e precisam ter o mesmo apoio da polícia para que sejam desocupadas, para que assim,
novas invasões sejam evitadas”, afirmou.
Além do vice-presidente da FAEB também participaram da reunião na SSP o prefeito de Itapetinga, Rodrigo Hagge; o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais do município, Eder Rezende; os deputados
Eduardo Salles, Luís Augusto, Rosemberg Pinto e Pedro Tavares; o assessor jurídico da FAEB, Carlos Bahia;
entre outras autoridades da região.
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O presidente da CNA e do Sistema FAEB, João Martins da Silva Junior, enviou
ofício ao governador da Bahia, Rui Costa, solicitando que os valores da Guia de
Transporte Animal (GTA) não fossem reajustados. “Os produtores rurais estão enfrentando as notórias dificuldades da economia nacional, com a agravante dos
cinco anos de estiagem que atinge praticamente todas as regiões da Bahia. O
setor está descapitalizado”, pontuou. Com o reajuste, a taxa paga pelos criadores
passou de R$2,20 para R$4,00.
A nota dizia ainda que “o aumento das taxas devidas à ADAB e a cobrança para o FUNDAP, neste momento, pelos motivos revelados (crise econômica e
seca), são manifestamente importunos, motivo pelo qual solicitamos o reexame
da matéria, no sentido de manter os valores atuais da GTA, sem reajuste, com o
adiamento para a arrecadação do FUNDAP, promovendo uma melhor discussão
com os setores envolvidos num prazo de 90 (noventa) dias, adiantando, de logo,
que nos colocamos à disposição para participar desta nova proposta a ser construída”.

O QUE É GTA?
A GTA é um documento oficial para fiscalização do animal
em trânsito, emitida pela Agência de Defesa Agropecuária da
Bahia (ADAB), vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado (SEAGRI), com informações
sobre o destino, as condições
sanitárias e a finalidade do
transporte do animal.

EM REUNIÃO NA FAEB, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA GARANTIU
QUE AUMENTO DA GTA SERIA SUSPENSO

D E F E S A

D O

REAJUSTE DA GTA: MAIS UMA VITÓRIA DA FAEB

WWW.SISTEMAFAEB.ORG.BR | FACEBOOK.COM/SISTEMAFAEB
INSTAGRAM: @SISTEMAFAEBSENARBAHIA

FAEB ENCAMINHA OFÍCIO À SEAGRI SOBRE OS IMPACTOS DA EXIGÊNCIA
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Em 2017, a FAEB encaminhou ao secretário de Agricultura do Estado, Vitor Bonfim, ofício com informações
técnicas dos impactos da decisão que suspendeu o Licenciamento Ambiental, baseado na Lei Estadual nº
13.597/2016 e Decreto nº 16.963/2016. Após reunião realizada na Casa Civil, ficou acordada a necessidade de
demonstrar os prejuízos causados ao segmento e à economia do Estado, com a manutenção da decisão, para
a construção de um pedido formal de suspensão.
No ofício, assinado pelo vice-presidente da instituição, Humberto Miranda, a FAEB alertou que ausência de
licenciamento paralisa todo o setor agropecuário e, consequentemente, a economia baiana e nacional. O grande prejuízo reflete diretamente na queda expressiva da arrecadação do Estado, que tem no ICMS sua principal
receita. A FAEB pediu urgência na resolução do problema.

E M

MAIS UMA VITÓRIA FAEB: JUSTIÇA ATENDEU PEDIDO DA FAEB
E SUSPENDEU LIMINAR QUE COLOCAVA EM RISCO A ATIVIDADE
AGROPECUÁRIA BAIANA

O secretário da Agricultura do Estado, Vitor Bonfim, garantiu, em reunião realizada na sede da FAEB, que o aumento
da GTA - Guia de Trânsito Animal - seria suspenso por 90 dias, conforme pleito da FAEB, em ofício enviado ao Governo
do Estado, no início do mês de março. Com essa decisão anunciada pelo secretário, o valor da GTA permaneceu em
R$ 2,60 pelo período solicitado.
No ofício enviado pela Federação, o presidente da CNA e do Sistema FAEB, João Martins, alertava que esse aumento era inoportuno, “visto que o país e o estado vivem uma grave crise econômica e o setor agropecuário ainda enfrenta
uma das piores secas dos últimos cem anos, que vem afetando todo o Nordeste brasileiro”, pontuou Martins.
A FAEB tinha enviado ofício ao Governador Rui Costa solicitando o adiamento do aumento da GTA por pelo menos
noventa dias, para reexame da matéria e fixação da taxa em patamar inferior. No texto, o presidente da instituição, João
Martins ressaltou que esperava que prevalecesse “o bom senso neste momento em que todos somam esforços para
amenizar o sofrimento das pessoas do campo”.

22

Acompanhe as ações do Sistema FAEB/SENAR

A decisão liminar que determinava o cancelamento do procedimento especial de licenciamento ambiental,
baseado na Lei Estadual nº 13.597/2016 e Decreto nº 16.963/2016, foi suspensa pelo Tribunal Regional Federal. A
ausência de licenciamento paralisava todo o setor agropecuário e, consequentemente, a economia baiana e nacional. Os produtores corriam o risco de ter suas propriedades embargadas e receber multas milionárias. Só no
oeste do estado, estimava-se prejuízo de R$8 bi.
O Sistema FAEB foi em defesa dos produtores rurais baianos e junto com entidades do setor, como as secretarias da Agricultura, Meio Ambiente, Casa Civil, PGE, INEMA e AIBA, se mobilizou para que a liminar fosse
suspensa. A decisão mantinha os mais de 741 mil produtores rurais baianos em situação de irregularidade, seja
porque para muitos não eram exigidas licenças, ou os que já possuíam, tiveram suas licenças canceladas e não
conseguiam renovar (e nem obter novas licenças).
Em defesa do Produtor Rural - Desde que o licenciamento simplificado foi suspenso, o Sistema FAEB, junto
com os Sindicatos dos Produtores Rurais e entidades ligadas ao segmento agropecuário, buscava solução para
o problema. Através de ofícios e discussões com os secretários da Casa Civil e da SEAGRI, com a diretoria do
INEMA, e procuradores do Estado, a Federação alertou sobre os impactos negativos da decisão na agropecuária
e na economia do estado, dada a importância do segmento.
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FAEB PROPÕE NEGOCIAÇÃO DE TARIFA ESPECIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
PARA IRRIGAÇÃO À COELBA
O ofício foi encaminhado para o presidente da Companhia
de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), Fernando Arronte Villegas. O documento solicitava a ampliação do horário
reservado à irrigação para finais de semana e feriados nacionais. De acordo com o presidente da CNA e do Sistema FAEB,
João Martins da Silva Junior, “a flexibilização das tarifas, em determinados períodos, para a utilização da irrigação, possibilitará
ganhos ao setor, com geração de renda e empregos em toda a
cadeia produtiva”.

FAEB DISCUTE COM DEPUTADOS PROJETOS DE LEI SOBRE O
SETOR AGROPECUÁRIO
Os Projetos de Lei sobre o uso e comercialização
de defensivos agrícolas, que tramitavam na Comissão Constitucional de Justiça da Assembleia Legislativa foram pauta de discussão, em reunião realizada
na sede da FAEB, em Salvador. O vice-presidente da
Federação, Humberto Miranda, se reuniu com deputados estaduais; o secretário da Agricultura, Vitor
Bonfim; o presidente da ADAB, Marco Vargas; o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras, Moisés Schmidt, além de representantes de
Federações e instituições ligadas ao assunto, para
debater os impactos negativos para a agropecuária
da Bahia, caso os Projetos fossem aprovados.
Os Projetos de Lei 21.273/2015, 21.314/2015,
21.317/2015 e 21.882/2016 proibiam a utilização e comercialização de defensivos com diversos componentes ativos; a pulverização de defensivos realizada
por meio de aeronave, e a indicação sobre uso de

agrotóxicos na rotulagem dos alimentos.
O secretário da Agricultura, Vitor Bonfim, disse
durante a reunião que era de fundamental que os
deputados fizessem um monitoramento constante
da tramitação desses projetos e entendessem, tecnicamente, quais são os impactos da Lei. “Temos que
ampliar essa discussão para outras regiões, notadamente neste momento de crise, para que as demandas possam caminhar”, afirmou Bonfim, pouco
depois da reunião.
Participaram da reunião os deputados estaduais
Antônio Henrique Júnior, Eduardo Salles, Luiz Augusto e Pablo Barrozo; o vice-presidente Financeiro
da FAEB, Edson Moniz; o assessor jurídico da FAEB,
Carlos Bahia; a assessora jurídica da FAEB Raisa Catarina Fernandes Lopes; José Mendes Filho; além de
representantes da SINDAG, Syngenta, Fecomércio
Bahia, FIEB, SINDIVEG, SEAGRI e ADAB.

CNA E FAEB PEDEM PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO QUE
REDUZ BASE DE CÁLCULO DO ICMS PARA PRODUTOR
O presidente da CNA e do Sistema FAEB, João Martins, enviou ofício ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, solicitando o apoio do
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) à prorrogação do
Convênio ICMS 100/1997.
O convênio, que venceria no dia 31 de outubro, tratava da redução
da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nas operações com insumos e produtos agropecuários, caso dos
fertilizantes, defensivos e sementes.
O presidente da CNA explicou ao ministro Meirelles que, se o Convênio não fosse renovado, “o imposto será cobrado sobre uma base de
cálculo que acarretará elevação nos custos de produção dos produtores rurais”.
No ofício, Martins afirmou que a contribuição da agropecuária para
o crescimento econômico é resultado dos altos investimentos em tecnologia e que, para seguir investindo, os produtores precisam obter
rentabilidade em suas atividades. por isso a importância de se prorrogar a vigência do Convênio ICMS100/1997, “a fim de mantermos o
crescimento sustentável do setor agropecuário e, por consequência, da
economia brasileira”, concluiu.
Na Bahia, um ofício também foi enviado para o Governador do Estado da Bahia, Rui Costa, solicitando também a prorrogação do Convenio
ICMS.
João Martins destacava, no ofício, a importância da prorrogação do
convênio por considerar que é uma ferramenta essencial na proteção
do agronegócio brasileiro e baiano, tornando os insumos mais baratos
para os produtores rurais e beneficiando a população com a redução
dos custos dos alimentos.

FAEB PARTICIPA DE DISCUSSÕES DO COMITÊ DE NORMAS DA OIT
A assessora jurídica da FAEB, Fernanda Fernandes, integrou a comitiva da CNA que participou das discussões
do Comitê de Aplicação de Normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), órgão das Nações Unidas
(ONU), composto por mais de 180 países. A Conferência aconteceu em Genebra, na Suíça. “A OIT desempenha um
papel de suma importância no cenário trabalhista
mundial, com elaboração de políticas econômicas,
sociais e trabalhistas, além da criação de legislações voltadas à promoção do trabalho decente”,
afirmou Fernanda Fernandes. O representante da
CNA neste colegiado foi o presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio de
Janeiro (FAERJ), Rodolfo Tavares. A CNA liderou
neste ano a delegação brasileira das entidades patronais na Conferência da OIT. O delegado da comitiva brasileira foi o presidente da Comissão Nacional de Relações do Trabalho e Previdência da
CNA e da Federação da Agricultura do Estado do
Paraná (FAEP), Ágide Meneguette.
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EUNÁPOLIS RECEBEU SEMINÁRIO DE COMÉRCIO
EXTERIOR INTERAGRO
A importância da exportação de produtos agropecuários e os
procedimentos para a conquista do mercado externo foram discutidos durante o Seminário da Rede Agropecuária de Comércio
Exterior (InterAgro), que aconteceu no município de Eunápolis.
A CNA e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil) realizaram o evento, que foi voltado
para os produtores rurais da Bahia e recebeu o apoio do Sistema
FAEB. Participaram do evento representantes do governo federal, do setor produtivo e consultores em comércio exterior. Nos
sete painéis do evento foram debatidos pontos sobre diversas
atividades produtivas do estado, além das políticas de comércio
exterior do governo federal, linhas de financiamento e negociações internacionais.
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CONSUL DA ARGENTINA EM SALVADOR VISITA SEDE DO SISTEMA FAEB

E M
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FAEB SOLICITOU LIBERAÇÃO DAS BOMBAS DO RIO UTINGA
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Com o objetivo de fortalecer as relações entre Bahia e Argentina, voltadas para o segmento agroindustrial e alimentício, o presidente da CNA e do Sistema FAEB, João Martins da Silva Júnior, se reuniu com o consul da República Argentina em Salvador, Pablo Visasoro, e o secretário da Embaixada, Julian Vazeilles, na sede do Sistema FAEB. O presidente
João Martins fez um mapeamento da agropecuária no estado, mostrando o potencial produtivo de cada região baiana.
As autoridades argentinas, que estavam em
Missão Comercial na Bahia, ressaltaram o forte interesse em uma relação de exportação
e importação com o mercado agropecuário
local. Eles convidaram o Sistema FAEB para
participar da Câmara Empresarial de Comercio Argentina-Bahia (CECAB), lançada em
março do ano passado. Participaram do encontro a superintendente do SENAR BAHIA,
Carine Magalhães; da FAEB, o vice-presidente Humberto Miranda; o vice-presidente de
Desenvolvimento Agropecuário, Guilherme
Moura; o assessor Jurídico, Carlos Bahia; e o
corpo técnico do Sistema FAEB.

A FAEB enviou um ofício ao Governo do Estado solicitando, de forma imediata, que as bombas irrigantes da
região da Bacia do Rio Utinga fossem liberadas para que os produtores pudessem continuar trabalhando, gerando emprego e renda para a região. Os produtores foram pegos de surpresa com a ação contra o setor agro, que
gera cerca de seis mil empregos diretos e indiretos na região, garantido o sustendo de centenas de famílias.
O presidente da CNA e do Sistema FAEB, João Martins, declarou na época: “Em um momento tão delicado
como o atual, com uma grave crise social e econômica, com mais de 13 milhões de desempregados em todo o
país, esperamos que, mais uma vez, o governo aja com racionalidade. A agropecuária baiana, mesmo atravessando um momento de seca, segue contribuindo para a sustentação econômica do estado. Medidas emocionais
podem agravar uma crise sem precedentes. Esperamos a sensibilidade de sempre do governo que, certamente,
não quer aumentar o número de desempregados na Bahia”.
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COM AUDITÓRIO LOTADO, SISTEMA FAEB REALIZA CICLO DE
PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS EM SALVADOR

FAEB PARTICIPA DA XXII REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE
COM MINISTRO DA INTEGRAÇÃO E OUTRAS AUTORIDADES
Representando a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o vice
-presidente da FAEB, Humberto Miranda,
participou da XXII Reunião do Conselho
Deliberativo da SUDENE (CONDEL), realizada na Sede do Banco do Nordeste do
Brasil (BNB), em Fortaleza-CE. No encontro
foram aprovados itens importantes para a
gestão dos Fundos Constitucional e de Desenvolvimento do Nordeste (FNE e FDNE).
Alterações na lista de municípios que
integram a região do semiárido também
foram aprovadas. Mais 73 cidades da área
de atuação da Sudene foram incorporadas
à região do semiárido. Na Bahia os municípios foram Angical, Baianópolis, Barreiras,
Canápolis, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória e Santa Rita de Cássia.
Estiveram presentes na reunião o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho; os vice-governadores dos estados da Bahia, João Leão, do Ceará, Izolda Cela, do Piauí, Margarete de Castro Coelho, e da Paraíba, Ana Lígia Costa
Feliciano; o secretário Executivo do CONDEL, superintendente da SUDENE, Marcelo José Almeida das Neves; entre
outras autoridades.

FÓRUM SOBRE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO NA PECUÁRIA
O município de Itamaraju, no extremo Sul da Bahia, recebeu, pela primeira vez no estado, o Fórum
de Pecuária de Baixa Emissão de Carbono – evento realizado pelo Ministério da Agricultura (MAPA)
com o apoio da FAEB, Sindicato dos Produtores Rurais de Itamaraju, da Prefeitura do município e do
Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura (IICA).
A região do Extremo Sul foi escolhida pelo grande potencial que possui para o desenvolvimento
da pecuária, principalmente por ter os três maiores rebanhos do estado da Bahia, nos municípios de
Itamaraju, Itanhém e Guaratinga. Além disso, a pecuária da região é uma das referências, no que diz
respeito à tecnologia, genética de boa qualidade e inovação tecnológica. Foi a sexta edição nacional
do evento que tem o objetivo de disseminar informações, e inovações tecnológicas de custo acessível para produtores de gado de leite e de corte em sistemas confinados; técnicos; acadêmicos; e
agentes financiadores, e ampliar a discussão em torno do aproveitamento econômico de dejetos na
pecuária nacional.
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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 com o Sistema FAEB. Foram
mais de cem inscritos e em poucos dias as vagas já estavam esgotadas.
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.
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. 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”. 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.

29

ASSEMBLEIA GERAL DA FAEB

Com o objetivo de orientar os sindicatos dos produtores rurais do semiárido a intensificar as ações estruturantes de convivência com a seca, o presidente da CNA e do Sistema FAEB, João Martins, reuniu as
lideranças sindicais e os produtores da região na sede do Sistema, em Salvador. Na ocasião, ele disse: “A
Bahia toda está sofrendo com a seca, mas a região do semiárido é recorrente com essas estiagens. Por isso,
reunimos hoje as lideranças locais, para que esses produtores centrem esforços na estruturação de suas
propriedades e nas ações de convivência com a seca”.
João Martins destacou a parceria da CNA com a Embrapa no projeto que prevê uma série de ações que
irão permitir o desenvolvimento, por meio de pesquisas, de forrageiras resistentes à seca no semiárido do
Nordeste e no norte de Minas Gerais. Participaram da reunião os sindicatos de Araci, Baixa Grande, Campo
Formoso, Cipó, Conceição do Coité, Feira de Santana, Guanambi, Ipirá, Itaberaba, Jequié, Juazeiro, Miguel
Calmon, Mundo Novo, Poções Remanso, Ruy Barbosa, Seabra, Senhor do Bonfim, Sento Sé, Serrinha, Tucano, Valente e Casa Nova.
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SECA 2017: SISTEMA FAEB REUNIU SINDICATOS E PRODUTORES
RURAIS PARA DISCUTIR O TEMA

ATUAÇÃO DO SISTEMA FAEB NA BAHIA GANHA DESTAQUE NA ABERTURA DO
ENECOB
Aliar informações com qualidade e profundidade, permitindo
que elas cheguem aos leitores de forma clara e concisa, foi um
dos principais motivos que levaram à 5ª edição do Enecob – Encontro Nacional de Editores, Colunistas, Repórteres e Blogueiros, realizado, em Salvador. Na palestra de abertura feita pelo
vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda, foi apresentado o
panorama do atual cenário agropecuário do estado e suas perspectivas. Na exposição feita aos jornalistas, o vice-presidente
falou do fortalecimento do setor agropecuário baiano, que segue contribuindo para a economia do estado e também sobre
a atuação do Sistema FAEB, que atende e capacita milhares de
pessoas por ano, gratuitamente. Essa foi mais uma ação importante para fortalecer a marca e o trabalho do sistema FAEB com
formadores de opinião.
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“Eu não tenho medo deste novo momento. Tenho a
certeza de que será um divisor de águas para o sindicalismo, o antes e o depois do término da obrigatoriedade da contribuição sindical”. Com essa afirmação, o
presidente da CNA e do Sistema FAEB, João Martins da
Silva Junior, deu início à assembleia geral da Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, realizada
na sede do Sistema FAEB.
Na assembleia, as contas do exercício de 2017 e o
planejamento orçamentário para 2018 da FAEB foram
aprovadas por unanimidade pelos presidentes dos Sindicatos dos Produtores Rurais e delegados representantes
de diversos municípios baianos presentes no encontro.

Também foi colocada em pauta e aprovada a filiação do
Sindicato Rural de Casa Nova e uma aquisição de bens
imóveis.
Na composição da mesa, além do presidente da
FAEB, estiveram presentes o vice-presidente, Humberto
Miranda; o vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário da Federação, Guilherme Moura; e o vice-presidente administrativo financeiro, Edson Diogo Moniz.
Além dos presidentes dos sindicatos, a assembleia também contou com a presença da superintendente do SENAR BAHIA, Carine Magalhães; e outros colaboradores
do Sistema FAEB.
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O Campo Futuro é um projeto realizado pela CNA e SENAR em parceria com universidades e centros de pesquisa, além das Federações de Agricultura e Pecuária dos Estados. O
projeto alia a capacitação do produtor rural à geração de informação para a administração
de custos, de riscos de preços e gerenciamento da produção.

PAINEL DE CAFÉ ARÁBICA – LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

PAINEL DE CAFÉ CONILON - ITABELA
Em Itabela-BA, o painel aconteceu em parceira
com Centro de Inteligência em Mercados (CIM) da
Universidade Federal de Lavras (UFLA) e considerou a propriedade típica da região como sistema de cultivo irrigado e manejo semimecanizado.
Nesta localidade a produção de café se restringe
à espécie Coffea canephora, sendo as cultivares
(clones) Conilon Vitória, G35 e SV 2010 as predominantes.

PAINEL DE LEITE – MIGUEL CALMON

D E F E S A
E M

Em Paripiranga (BA), o painel foi realizado em parceria com
o CEPEA-ESALQ/USP. A propriedade representativa da safra
2016/2017 foi de 50 hectares de área agrícola, sendo 30 ha
próprios e 20 ha arrendados. Após o painel foi apresentado o
projeto Campo Futuro para os estudantes da Universidade da
região.

O painel de LEM considerou a propriedade típica da região como sistema de cultivo irrigado e manejo mecanizado. Nesta localidade a produção de café se restringe à espécie Coffea arábica, sendo as cultivares
Catuaí Vermelho e IAC 144 as predominantes.

PAINEL DE EUCALIPTO - TEIXEIRA DE FREITAS
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PAINEL DE GRÃOS - PARIPIRANGA

Em Teixeira de Freitas,
o painel aconteceu em
parceria com a Labor Rural Serviços e Empreendimentos. De acordo com os
participantes, a propriedade típica da região (modal) possui em média 450 hectares, sendo 200 hectares destinados à
eucaliptocultura, responsável por 80% da receita gerada na propriedade,
considerada, portanto, como a principal atividade.

PAINEL DE GRÃOS - LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES
No município, a propriedade representativa
da safra 2016/2017 foi de 5.000 hectares de
área agrícola, sendo 4.000 ha próprios e 1.000
ha arrendados, além de 1.128,2 ha destinados
a Área de Preservação Permanente (APP) e
Reserva Legal. A propriedade foi caracterizada com o cultivo de Soja, Milho e Algodão na
safra verão.

A propriedade modal ou típica da região de Miguel Calmon - BA possui área total de 120 ha, dos quais 32 ha (27%)
são destinados à pastagem perene, 1,5 ha são de palma forrageira (1,3%).

PAINEL DE CAPRINOS E OVINOS - JUAZEIRO
Em parceria com a Embrapa Caprinos e Ovinos, a propriedade modal identificada em Juazeiro possui área total de 80
ha, sendo 79 ha correspondentes à área de pastagem nativa
(incluindo a área de reserva) e 1 ha de área de benfeitorias. O
rebanho ovino é formado de 50 cabeças com predominância de
animais cruzados sem raça definida. E o rebanho caprino composto de 70 animais mestiços e de raça Anglonubiana. Tanto na
ovinocultura quanto na caprinocultura, as matrizes representam
40% dos respectivos rebanhos.

PAINEL DE CAPRINOS E OVINOS – SENHOR DO BONFIM
A propriedade modal identificada possui área total de 80 ha,
sendo 67,5 ha correspondentes à área de pastagem nativa (incluindo a área de reserva) e 10 ha de área de pastagem cultivada
divididos entre 9 ha de Capim Buffel e 1 ha de Palma Forrageira.
O rebanho ovino é formado de 60 cabeças com predominância
de animais cruzados entre as raças Santa Inês e Dorper. E o rebanho caprino composto de 30 animais mestiços resultantes do
cruzamento das raças Anglonubiana e Boer.

PAINEL DE LEITE – ITAPETINGA
A propriedade modal ou típica da região de Itapetinga possui área
total de 100 ha, dos quais 53,1 ha são destinados ao uso de pastagens
perenes (53%), 35,4 ha são de pastagem nativa (35%), 10 ha são áreas de
reserva (10%) e 1 ha são alocados com benfeitorias (1%). O rebanho possui como base animais da raça Girolando. A produção média por vaca é
de 5 litros/dia.

PAINEL DE LEITE – ITAMARAJU
A propriedade modal ou típica da região de Itamaraju possui área total de 100 ha, dos quais 46,5 ha são destinados à
pastagem perene (46%), 46,5 ha para pastagem nativa (46%)
e 1 ha de área para capineira (1%). Do restante da área, 1 ha é
destinado para benfeitorias (1%) e 5 ha são áreas de reservas
permanentes (5%).

PAINEL DE HORTALIÇAS – MUCUGÊ
O painel de Mucugê considerou a propriedade típica da região como sistema de cultivo irrigado e manejo mecanizado.
Com uma área média de 780 hectares e produtividade média
de 800 sacas. Nesta localidade a produção de batata se divide
entre as cultivares Ágata e Cupido.
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SENAR BAHIA

SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM RURAL - AR/BA
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CA PAC I TA R PA R A T R A N S F O R M A R

Transformar o campo, além de
nossa missão, é nossa vocação

promoção social
Merece destaque ainda a participação da Promoção Social, com ações estruturadas baseadas nos princípios
de sustentabilidade, produtividade e cidadania para jovens e adultos em todo o estado. De caráter educacional,
a Promoção Social contemplou informações referentes à cidadania do trabalhador, à segurança e à saúde no
trabalho, princípios de qualidade de vida e produtividade, além de aspectos ambientais, que asseguram ainda
mais o ganho social.

assistência técnica e gerencial (ateg)
O modelo de Assistência Técnica e Gerencial do Senar alia a capacitação técnica, adequação tecnológica e
consultoria gerencial às propriedades rurais, tendo em vista a transformação da propriedade em uma empresa
rural sustentável e lucrativa, pois as ferramentas empregadas auxiliam os agricultores e pecuaristas a se tornarem empreendedores. Essa metodologia inovadora tem como objetivo principal a promoção da qualidade de
vida dos produtores rurais.

formação profissional
No âmbito da educação profissional formal, o grande destaque se dá ao Curso Técnico em Fruticultura,
curso totalmente gratuito, reconhecido pelo MEC e com aulas presenciais. As aulas acontecerão no Centro de
Capacitação Regional de Juazeiro, com carga horária de 1.350 horas, distribuídas em quatro semestres letivos. O
Objetivo do curso é de formar profissionais para planejar, executar, controlar processos e práticas agrícolas deste
segmento, atendendo as normas técnicas, legislação e boas práticas agrícolas.

MAIS DE 42 MIL
PESSOAS ATENTIDAS

GRATUITAMENTE
em 2017

Em mais um ano de dedicação e esforço na preparação de profissionais em sintonia com a evolução do
setor agropecuário, 42.063 pessoas foram beneficiadas com formação profissional, promoção social a assistência técnica através do Senar Bahia, de maneira totalmente gratuita. Nesses mais de 25 anos e existência, em
cada um dos 417 municípios baianos, o Senar Bahia esteve presente mobilizando, treinando e capacitando as
pessoas do meio rural.
Dada a sua importância, o Senar Bahia marcou presença no estado com a construção de Centros de Capacitação, com a estruturação de ambientes pedagógicos modernos e aparelhados, além de investir no seu corpo
técnico e pedagógico para cumprir a sua missão institucional e contribuir com o desenvolvimento do setor
agropecuário, transformando a realidade social da família rural.

A Formação Profissional Rural, além de profissionalizar o trabalhador
rural, considera os princípios e as diretrizes do Senar, bem como as políticas nacionais, estaduais e municipais de desenvolvimento socioeconômico,
além das recomendações internacionais. Ainda leva em conta a legislação
vigente referente ao mundo da educação e do trabalho, os recursos financeiros, os materiais e o contingente humano. Sua identidade e características próprias, conteúdos e objetivos profissionalizante, colaboram para o
aumento da produtividade e desenvolvimento socioeconômico do pais.
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eventos
O perfil dos eventos foram distribuídos em ações voltadas para as atividades de Apoio a Produção (33%),
Agricultura (23%), Pecuária (20%) e Agroindústria (9%). A Promoção Social representou 11,3% das atividades,
com ações em sua grande parte realizadas pelo Programa Despertar, que trabalha principalmente com temas de
educação ambiental nas escolas públicas rurais.

ATIVIDADES DE APOIO
À PRODUÇÃO
São mais de 200 opções de
cursos e treinamentos que vão
desde atividades técnicas como
regulagem de máquinas agrícolas
e ordenha de vacas leiteiras até
programas como o Negócio Certo Rural que busca desenvolver
e melhor administrar a pequena
propriedade rural, com ferramentas simples de gestão.
O SENAR destinou mais de
38% das ações de FPR a eventos
de Atividades de Apoio à Produção, sobretudo nas ocupações
voltadas para o atendimento das
Normas Regulamentadoras que
preservam o meio ambiente, a
saúde e a segurança do trabalhador, pois a agropecuária moderna prioriza o melhor uso da terra,
atendendo aos requisitos de segurança e sustentabilidade.
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LINHA DE AÇÃO NA AGRICULTURA

PECUÁRIA

A agricultura baiana continuou em destaque no ano de 2017, gerando um expressivo resultado em termos de geração de emprego no campo e nas agroindústrias. Por isso, os treinamentos demandados na
Linha de Ação da Agricultura visam atender ocupações demandadas ao longo das cadeias produtivas de
plantas industriais, fruticultura e produção de hortaliças.
Em 2017, a fruticultura foi o grande destaque na produção agrícola, que é uma atividade com relevante
contribuição à sustentabilidade social e ambiental percebidas nas propriedades rurais de frutas.

Os eventos executados na Pecuária foram bem
distribuídos nas áreas ocupacionais da bovinocultura,
equideocultura, ovinocultura, caprinocultura, apicultura e avicultura. Na bovinocultura, o destaque no ProSenar Leite e Pro-Senar Corte, que buscam a melhoria
de produtividade e aumento da rentabilidade do negócio rural, promovendo a formação profissional do
produtor e do trabalhador rural e difundindo tecnologia através da assistência técnica.
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Em relação aos treinamentos na agroindústria, a produção de derivados da mandioca liderou o ranking
de capacitações. Os demais cursos dessa linha de ação foram executados no Centro de Treinamento de
Feira de Santana do Senar Bahia, que oferece treinamentos voltados para transformação da matéria-prima,
a agroindustrialização, o gerenciamento e análise econômica da atividade, a distribuição e comercialização
do produto final.

A criação de peixes tem potencial de desenvolvimento e inclusão econômica, por essa razão o atendimento a crescente demanda de capacitação técnica e de gestão.

LINHA DE AÇÃO - AQUICULTURA

LINHA DE AÇÃO - AGROINDÚSTRIA

Com menor intensidade, foram realizadas treinamentos na prestação de serviços em construções rurais.

LINHA DE AÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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C E N T R O S

D E

C A P A C I T A Ç Ã O

feira de santana

R E G I O N A L

senhor do bonfim

Durante o ano de 2017, foram realizados 47 cursos agroindustriais
no Centro de Capacitação Regional de Feira de Santana, entre os meses de fevereiro e novembro – quase 600 pessoas foram beneficiadas. Também aconteceram cursos fora do Centro, em comunidades
de Feira de Santana e região (foram oferecidos 17 cursos desta categoria com quase 250 pessoas beneficiadas). O curso de panificação
foi o mais procurado no ano de 2017, no Centro, em Feira. Durante o
curso, os treinandos aprendem a fazer diversos tipos de massas para
a produção de salgados, pães e bolos, e também como organizar um
buffet. Eles saem do curso capacitados para trabalhar como panificador. Os cursos que aconteceram no Centro em 2017 foram: compotas,
geleias e doces pastosos; confeiteiro; defumados de carnes; derivados da mandioca; fabricação de licor; fabricação de polpas de frutas; frutas cristalizadas; iogurte e doces de leite; panificação
e sequilhos; queijeiro na fabricação de laticínios e vegetais em conserva. Os cursos realizados nas comunidades da região
foram: casqueamento e ferrageamento; doma racional e tratorista.

Em 2017, o Senar Bahia aumentou ainda mais a sua capilaridade de atuação no interior do estado e inaugurou mais um
equipamento para atender e qualificar os produtores rurais baianos. Em março, no município de Senhor do Bonfim, foi entregue
mais um Centro de Capacitação Regional. O prédio moderno e
climatizado, conta com salas de aula equipadas com projetores
e telões, laboratório de informática, biblioteca, dentro outros espaços. O Centro já começou a funcionar sendo um dos polos
do Curso Técnico em Agronegócio do Senar. Além disso, outras
atividades foram realizadas ao longo do ano.

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
gandu
Diversos cursos, palestras e treinamentos foram realizados
no Centro de Capacitação Regional do Senar Bahia, no município de Gandu. Foram dezenas de ações com objetivo de
capacitar a mão de obra do homem do campo, garantindo
assim maior qualidade e competitividade no setor rural. As
atividades aconteceram entre os meses de março e novembro. A maioria absoluta dos cursos e treinamentos atendia
demandas da região, através de parceria com associações e
os Sindicatos dos Produtores Rurais. O Centro também recebeu turmas do Curso Técnico em Agronegócio, do Pro-Senar,
do NCR – Negócio Certo Rural, ações do Programa Despertar,
palestras para orientar produtores da região sobre renegociação de dívidas, além de receber instrutores do Senar para cursos de atualização. Foram diversas ações em prol do setor
agropecuário da região.

O Centro de Capacitação Regional do Senar
Bahia em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado promoveu no ano de 2017, 89 treinamentos,
com 1.189 pessoas beneficiadas. Essas ações são
coordenadas pelo Sindicato dos Produtores Rurais
do município, que abriga ainda os cursos da Rede
e-Tec e o Curso Técnico em Agronegócio. O Centro,
que fica ao lado do Sindicato dos Produtores Rurais de LEM, também é um equipamento moderno,
e que tem sido extremamento importante para o
setor agropecuário da região.
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Alinhamento Técnico da Cacauicultura

programa de capacitação
de instrutores - senar bahia

O treinamento de atualização de instrutores na Cacauicultura foi realizado no Centro de Treinamento
da CEPLAC, em Ilhéus, centro destinado aos interessados no desenvolvimento do agronegócio da Cacauicultura da Bahia. Há 60 anos a CEPLAC incentiva a cadeia produtiva da Cacauicultura no Brasil, contando
com a parceria do SENAR na educação, transferência de tecnologias à serviço do agronegócio. A programação de campo contou com visita a área de plantio de cacau da CEPLAC, cultivada com cacau “comum”
e enxertado, e experimentos de campo com diferentes “clones” de cacau. Participaram do treinamento 15
instrutores, que teve carga horária de 24 horas.

Para ensinar, não podemos parar de aprender
Com o objetivo de atualizar o conhecimento técnico e metodológico dos instrutores, o Senar Bahia investiu em
alinhamentos técnicos e treinamentos metodológicos. Essas ações fazem parte de um itinerário formativo desenvolvido para que a ação educativa seja efetiva e de qualidade.

Alinhamento Técnico em Apicultura – Produção de Abelha Rainha
O Treinamento em Apicultura na Produção de Abelha Rainha foi realizado no Núcleo de Apicultura e Meliponicultura da CEPLAC, em Ilhéus, centro destinado aos interessados no desenvolvimento do agronegócio da Apicultura e Meliponicultura da Bahia. Há 20 anos a CEPLAC incentiva a cadeia produtiva da Apicultura e Meliponicultura
na Região Cacaueira. A programação contou com conhecimento teórico e prático dos Instrutores do SENAR na
Produção, Criação e Manejo de abelhas rainhas, através de Conceitos, Práticas, Métodos e Princípios, que visam
ampliar o conhecimento técnico destes instrutores com relação à cadeia produtiva da Apicultura. Essa atividade
propicia a geração de inúmeros postos de trabalho, empregos e fluxo de renda, principalmente no ambiente da
agricultura familiar, sendo, dessa forma, determinante na melhoria da qualidade de vida e fixação do homem no
meio rural. Participaram do treinamento 11 instrutores, que teve carga horária de 40 horas.

Alinhamento Técnico para Instrutores de Tratorista - Aperfeiçoamento e Atualização
O Treinamento em Apicultura na Produção de Abelha Rainha foi realizado no Núcleo de Apicultura e
Meliponicultura da CEPLAC, em Ilhéus, centro destinado aos interessados no desenvolvimento do agronegócio da Apicultura e Meliponicultura da Bahia. Há 20 anos a CEPLAC incentiva a cadeia produtiva da
Apicultura e Meliponicultura na Região Cacaueira. A programação contou com conhecimento teórico e
prático dos Instrutores do SENAR na Produção, Criação e Manejo de abelhas rainhas, através de Conceitos,
Práticas, Métodos e Princípios, que visam ampliar o conhecimento técnico destes instrutores com relação à
cadeia produtiva da Apicultura. Essa atividade propicia a geração de inúmeros postos de trabalho, empregos e fluxo de renda, principalmente no ambiente da agricultura familiar, sendo, dessa forma, determinante
na melhoria da qualidade de vida e fixação do homem no meio rural. Participaram do treinamento 11 instrutores, que teve carga horária de 40 horas.
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educação formal
curso técnico em agronegócio

Em 2017, o SENAR BAHIA continuou fortalecendo a formação profissional de jovens interessados
em trabalhar no setor agropecuário, com o curso
Técnico em Agronegócio – contribuindo assim para
a diversidade da educação formal no estado. O objetivo é levar o ensino técnico de qualidade para os
municípios de base agropecuária e localidades rurais mais afastadas da capital e também em Salvador. Com isso, podemos considerar que foi um ano
de solidificação nessa área educacional, pois além
de buscar novas estratégias para atuar com a EAD
(Educação a Distância), buscou-se investir na estruturação de seus polos presenciais com reformas e/
ou construções tendo como base técnica a ABNT

(Associação Brasileira de Normas e Técnicas).
Na seleção do primeiro semestre (2017.1), foram
realizadas 410 inscrições com 130 aprovados para
40 vagas do polo de Salvador e 391 inscrições com
105 aprovados para 80 vagas do polo de Senhor do
Bonfim. Em Salvador, cidade sede do Senar Bahia,
foram estruturadas duas salas com os equipamentos pedagógicos como quadro branco, armários
para guardar materiais didáticos, quadros de cortiça
para os murais, além de 20 (vinte) notebooks para
uso da unidade curricular de informática e para estar à disposição dos alunos nas pesquisas e aulas à
distância.

No polo de Senhor do Bonfim, o antigo prédio do
Centro de Treinamento Rural, que atendia apenas a
demanda da FPR (Formação Profissional Rural), passou por uma grande reforma e se tornou no Centro
de Capacitação Regional, nome este que proporciona
o aumento da oferta de FPR e atende a chegada das
turmas do programa Rede e-Tec Brasil, além de se tornar
apto para promover o ensino superior através da Faculdade CNA (Confederação Nacional da Agricultura). Para isso,
o polo conta com a sala de coordenação (administrativa e

de tutoria), secretaria escolar, sala de tutoria, sala de Web/
videoconferência, três salas de aula com capacidade para
50 alunos, laboratório de informática com 25 baias, e uma
biblioteca equipada com sala de leitura.
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No segundo semestre, o Senar Bahia realizou um novo
processo seletivo. Foram 372 inscrições com 105 aprovados para 60 vagas do polo de Gandu e mais 713 inscrições
com 128 aprovados para 80 vagas do polo de Luís Eduardo
Magalhães. Com tais demandas, a gestão percebeu a necessidade de contratar recurso humano efetivo para cada
polo, para que alunos e tutores ganhassem mais agilidade
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no atendimento às suas demandas acadêmicas. Portanto,
o ano de 2017 pode ser caracterizado pelo avanço da implantação de novas estruturas, inclusive a de pessoal qualificado para trabalhar com a EAD, fechando o ano com uma
equipe de quatro coordenadores específicos por polo.

Para as cinco novas turmas iniciadas em 2017, o curso Técnico em Agronegócio continuou sendo oferecido
de maneira subsequente, admitindo, neste caso, o ingresso apenas de egressos do ensino médio, conforme
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requisito estabelecido em normativas legais vigentes,
com isso contabilizou-se a média de 260 alunos matriculados neste formato.
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programas
técnicos

Em 2017 foram realizadas
18.616 horas de capacitação
nos módulos técnicos,
2.004 produtores capacitados e
99 municípios atendidos no estado.

A cada ano o público participante cresce. Em 2017 ultrapassou a marca dos 2.000 (dois mil) produtores atendidos. E, mesmo com uma carga horária extensa, mantem a taxa de frequência em 80%.
A bovinocultura leiteira, continua sendo a cadeia produtiva mais procurada, representando 48% do total das
turmas em 2017. No último ano, a procura por capacitações na cacauicultura cresceu, ocupando o segundo lugar
no ranking dos cursos realizados, totalizando 18% das capacitações realizadas. A caprinovinocultura de corte
ficou em terceiro lugar, com 15% de representação.

O Pro-Senar vem capacitando produtores rurais desde 2013 e, sem dúvida é destaque, representando 41% dos
cursos realizados através da Gerência de Programas. O programa é voltado para fortalecimento da atividade produtiva, promovendo a gestão da propriedade, melhoria do sistema de produção e a difusão de tecnologias nas propriedades rurais. Sua principal finalidade é transformar a propriedade em um negócio rentável.
O Programa trabalha temas nas áreas de gestão, produção, mercado, promoção social, meio ambiente e sustentabilidade. Esse conteúdo é trabalhado de forma dinâmica, sempre envolvendo o produtor, sua família e estimulando
parcerias que facilitam a comercialização dos produtos.

Os conteúdos desenvolvidos nas aulas são aplicados nas propriedades rurais sob a orientação dos técnicos
de campo. A assistência técnica é realizada mensalmente e está vinculada à presença dos produtores nas aulas.
Desta forma o produtor adquire conhecimentos e habilidades para gerir e fazer intervenções em sua propriedade
durante o curso.

Em 2017,
foram realizadas
13.362 visitas
técnicas
para atender
1.926 propriedades
cadastradas.
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Assistência Técnica PRO-SENAR LEITE em Catolândia
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99 MUNICÍPIOS
ATENDIDOS

66 SINDICATOS RURAIS

com turmaS

2004 PRODUTORES RURAIS

Durante o Pro-Senar, outras ações são realizadas integradas ao programa, como os “Dias de
Campo”, que fomentam e proporcionam a difusão de novas tecnologias para produtores, além
de possibilitar a divulgação de resultados obtidos com a implantação do programa (quando esse
evento é realizado nas propriedades assistidas).
As Missões Técnicas, proporcionam a troca de experiências entre os produtores através de visita a uma propriedade modelo onde poderão verificar “in loco” o funcionamento dos sistemas de
produção, inovações e resultados obtidos.

capacitados

Missão Técnica do PRO-SENAR Leite em Serra Dourada para a Fazenda Pró Campo, que faz parte do Grupo Piracanjuba.

Turma do Pro-Senar Leite
de Itanhém participa
de Missão Técnica
no Espírito Santo
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Produtores de Itanhém, participantes do Pro-Senar Leite, realizaram uma visita técnica na fazenda Marrinha, localizada no município de Montanha, no Espírito Santo. Os produtores puderam
ver de perto como acontece todo processo de produção da fazenda, visando estimular a troca
de experiências, em relação aos sistemas de produção e semiconfinamento utilizando silagem de
milho, cana e ração.
A propriedade mantém 110 vacas em lactação produzindo diariamente uma média de 22 litros
de leite/dia por vaca em duas ordenhas diárias, através do sistema de ordenha mecânica. O leite é
comercializado diariamente para uma indústria. Na fazenda o controle reprodutivo acontece por
meio de protocolo e realizada a Inseminação Artificial em Tempo Fixo - IATF.

Com objetivo de acompanhar a implementação dos conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos com os FPR’s (cursos de Formação Profissional Rural), são realizadas as validações de campo e
consultorias tecnológicas. Os consultores possuem larga experiência nas cadeias produtivas, auxiliam
os técnicos de campo e instrutores em temas mais complexos, proporcionam um suporte extra para o
produtor rural com relação as intervenções necessárias na propriedade

Consultoria Master Pro-Senar Caprino Itaberaba.

Os produtores puderam ver também técnicas de fornecimento fracionado da dieta, separação
por produção, composição do concentrado e os cuidados na formação de lama na área de confinamento.
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P R E P A R A T Ó R I O
Com uma carga horária reduzida, o Pro-Senar Preparatório surgiu como uma preparação inicial para o ProSenar, quando os produtores passam por quatro módulos técnicos e no final recebem uma consultoria em sua
propriedade.
Em 2017, foram capacitados 457 produtores em 23 turmas com execução de 3.496 horas de capacitação.

O programa ABC Cerrado é realizado através de uma parceria entre o SENAR, Embrapa e o Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento, utilizando recursos do Banco Mundial. O seu principal objetivo é testar e
avaliar o efeito das ações de capacitação na adoção de tecnologias agropecuárias de baixa emissão de carbono.
O projeto contempla a capacitação de produtores de médio porte nas tecnologias da Agricultura de Baixo
Carbono, em treinamentos de 56 horas. A principal tecnologia abordada no estado é a de Recuperação de Pastagens Degradadas (RPD).
Foram atendidos 21 municípios no Oeste do estado com um total de 598 produtores atendidos. A meta de 35
turmas para 2017 foi alcançada com sucesso.
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Associado a realização dos cursos de RPD, foram realizados quatro Dias de Campo, abordando o Cultivo de Palma
de Forma Adensada. Na manutenção da qualidade dos solos, o plantio da palma é feito através de sistema de baralho
simples e duplo em curvas de nível, nas áreas com declividade mediana, onde estejam ocorrendo os primeiros sinais de
erosão no solo, funcionando como uma barreira que retém as partículas e impedem o aumento dos processos erosivos.
Quinhentos e seis produtores participaram das capacitações, que aconteceram nos municípios de Ibotirama, Serra do
Ramalho e São Félix do Coribe.

O Projeto Rural Sustentável tem como objetivo a
gestão da terra e das florestas por agricultores nos biomas Amazônia e Mata Atlântica para o desenvolvimento rural sustentável, redução da pobreza, conservação
da biodiversidade, proteção do clima e implantação de
um projeto de grande escala que possa contribuir para
o desenvolvimento do Plano de Agricultura de Baixo
Carbono (Plano ABC) em propriedades rurais.
Esse projeto tem como executor e gestor financeiro
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e é
financiado pelo Fundo Internacional para o Clima (ICF)
do Ministério da Agricultura, da Alimentação, da Pesca
e dos Assuntos Rurais do Governo Britânico (DEFRA),
tendo como beneficiário o Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (MAPA) por meio da Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do Cooperativismo.
Foram selecionados para participar do projeto na
Bahia os municípios de Ibirapitanga, Igrapiúna, Nilo Peçanha, Piraí do Norte, Camamu, Maraú, Valença, Presidente Tancredo Neves e Taperoá.
O SENAR BAHIA, em parceria com os Sindicatos
dos Produtores Rurais, promoveu 15 Dias de Campo.
Os eventos contaram com um público registrado de
1064 participantes e foram realizados com o objetivo
de apresentar as tecnologias e prospectar produtores
para o processo seletivo de Unidades Multiplicadoras.

Dia de Campo em Ibotirama - Ba

Dia de Campo em São Félix do Coribe – BA
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530 jovens 25 TURMAS 149 EMPRESAS
cotistas

Realizado em parceria com o SEBRAE, o programa
Viver Bem no Semiárido, tem como objetivo principal, promover a sustentabilidade e rentabilidade das
propriedades rurais no semiárido baiano, mesmo nos
períodos de estiagem. Trabalha formação continuada,
com o foco na difusão das tecnologias de produção,
gestão e boas práticas de convivência com o semiárido.
As principais tecnologias trabalhadas, são: Construção de Barragens Subterrâneas, a instalação de
Unidades Demonstrativas de Palma e Viveiros de Mudas.
Atualmente estão em funcionamento 32 Barragens Subterrâneas, 21 Unidades de Palma e 6 Viveiros
de Mudas.

Biofábrica de Palma em Guanambi
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Viveiro de Mudas – Seabra

ATENDIDAS

Municípios atendidos: Barreiras, Casa Nova, Chapada Diamantina, Eunápolis,
Itamaraju, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Nova Viçosa, Petrolina (PE),
Posto da Mata, Rio Real, Sátiro Dias, Santana do Sobrado, Teixeira de Freitas.

Uma Educação do campo criativa, dinâmica, interdisciplinar, contextualizada e intrínseca com a prática torna-se o
principal fator motivador da permanência juvenil no meio rural. É com base nessa ideia que o Senar Bahia vem apostando na oferta de cursos para o Programa Jovem Aprendiz. Os
cursos são modelados pensando em atender às necessidades
produtivas e sociais da região, a fim de que o jovem, desde já,
perceba o potencial de mercado que vai ser inserido ao final
da experiência formativa.
Em 2017, a instituição continuou assumindo essa missão,
tendo a certeza que fomentando a qualificação profissional,
pessoal e social de cada jovem e de sua família está, consequentemente, contribuindo para a permanência de sucesso
do agronegócio no nosso Estado. Assim, o Senar Bahia amplia a oferta de homens e mulheres do campo com uma capacitação inicial, bem articulada com a realidade rural.
O Programa tem como objetivo incluir, capacitar e promover o desenvolvimento profissional de jovens, oportunizando
a formação profissional rural, capacitando-os para o ingresso
no mercado de trabalho, através de programação elaborada
nos termos da Lei 10.097/00. Além disso, é realizado em parceria com empresas e produtores rurais que se enquadram
na legislação no que diz respeito à obrigação de contratação
de aprendizes, devendo haver assinatura da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do aprendiz e Contrato de
Aprendizagem por tempo determinado, não podendo ultrapassar dois anos.

O NOSSO PÚBLICO-ALVO SÃO JOVENS COM IDADE ENTRE 18
(COMPLETOS) A 24 ANOS (INCOMPLETOS) QUE JÁ TENHAM CONCLUÍDO OU ESTEJAM CURSANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OU
MÉDIO. JOVENS QUE, PREFERENCIALMENTE, SEJAM DE FAMÍLIA
DE TRABALHADOR OU PRODUTOR RURAL.
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Após esse momento os alunos/trabalhadores, são conduzidos a aprofundarem os conhecimentos específicos
da cultura agrícola da sua região. Vamos ver nosso jovens em ação:

Turma de Posto da Mata

A metodologia utilizada tem o foco em alinhar teoria e prática a todo instante, a fim de garantir ao aprendiz
uma real noção de quais conhecimentos e habilidades técnicas precisará desenvolver para a área agrícola escolhida. O jovem inicia o curso revisando ou alinhando assuntos da matemática e da língua portuguesa e recebe
orientações e reflexões sobre como deve proceder num ambiente empresarial, além de temáticas importantes
na fase da juventude, como drogas.
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A grande novidade do ano foi a abertura da turma de Aprendiz de Trabalhador na Cultura do Café no município de Itamaraju (BA), realizada em 07 de novembro de 2017. A demanda
foi levanta pela empresa Cafenorte, que recebeu 19 jovens que
tiveram a primeira experiência de emprego.

PROGRAMA
JOVEM
EMPREENDEDOR
Desenvolver e estimular o poder pessoal dos empreendedores do agronegócio de forma a ampliar sua capacidade
influenciadora nas transformações da sociedade e desenvolver competências empreendedoras para a atuação em
atividades econômicas, políticas e sociais sustentáveis. Em 2017, foram realizadas 4 turmas do Programa, sendo 2
em Valente e 2 em Riachão do Jacuípe, com 67 jovens certificados.

É válido ressaltar que as turmas da Fazendo Modelo
Paulo Mizote, no Oeste, continuaram recebendo a formação com a intensa relação entre a teoria e prática, a partir
da parceria entre Sistema FAEB/SENAR, Sindicato dos
Produtores Rurais de Barreiras, Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e apoio da Codevasf
e do Ministério do Trabalho. Em 2017, 101 jovens foram
capacitados com 31 empresas envolvidas no curso “Trabalhador em Supervisão Agrícola”, com carga horária de

800 horas. Na Fazenda Modelo, os aprendizes têm o contato com a terra e os equipamentos agrícolas mais utilizados para a região, além de estudarem noções de gestão
e empreendedorismo, o que amplia a sua capacidade de
atuação na empresa.
Também destacamos a parceria do Senar Bahia com
o Senar Sergipe, a qual foi reafirmada na certificação da
turma 2016 em 24/10/2017. Empresa e instituições formadoras combinaram a nova data para a próxima turma.
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AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 2017
9.656 Mudas distribuídas

2.584 HORTAS IMPLANTADAS 818 DIA D/
E/OU MANTIDAS

768 JARDINS IMPLANTADOS 493 TRILHAS ECOLÓGICAS
E/OU MANTIDOS

DIA DE CAMPO

732 DESFILES, CAMINHADAS,
E PASSEATAS ECOLÓGICAS

AÇÕES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
76 ENCONTROS DE FORMAÇÃO MUNICIPAL COM 4968 PARTICIPANTES
76 SEMINÁRIOS DE PEDAGOGIA POR PROJETO COM 4286 PARTICIPANTES
49 SEMINÁRIOS DE TEMAS TRANSVERSAIS - “EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA” 1812 PARTICIPANTES
221 CONSULTORIAS 3275 PARTICIPANTES

agente despertar

O programa Despertar tem como objetivo promover educação voltada
para a responsabilidade social, que alavanque mudança de valores,
aliada a uma postura cidadã e socioambiental

O Agente Despertar é uma ação de Protagonismo Infanto-Juvenil cujo objetivo é a formação de novas lideranças
nas escolas do campo. Os alunos elaboram um Plano de Ação, participam de encontros de Educação Ambiental nos
municípios e se evolvem ativamente nos projetos de Educação Socioambiental elaborado pelas escolas e comunidades
rurais. Em 2017, 1236 agentes Despertar foram eleitos. Durante o ano foram realizadas diversas ações que envolveram
os Agentes Despertar, tais como reuniões, eleições, posse e eventos, totalizando 520 ações com 7403 participantes e
carga horária total de 2080 horas.

O Programa atende os estudantes da Educação do Campo, do Infantil ao 9º ano, do Ensino Fundamental. Também trabalha a Educação Socioambiental, fazendo uso dos temas
transversais: Meio Ambiente, Ética, Saúde, Cidadania, Pluralidade Cultural, com o objetivo de
contribuir para a formação integral das crianças e jovens do meio rural, preparando-os para
a vida e para o exercício da cidadania.
No 1º trimestre o Programa Despertar iniciou atendendo a 77 municípios. Com a saída de
Tapiramutá no 2º Trimestre e Várzea da Roça no 4º Trimestre, o Programa finalizou o ano de
2017 com 75 municípios. No 3º Trimestre houveram atualização de Cadastros dos municípios,
motivo pelo qual há diferença no nº de escolas, professores/ diretores/ coordenadores e
alunos entre o 2º e 3º trimestre.

NÚCLEO 1: BARRA DO ROCHA, IPIAU, ITAGIBÁ, JAGUARAQUARA, JEQUIÉ, MANOEL VITORINO, POÇÕES, UBATA, BOA NOVA E MACARÁS.
NÚCLEO 2: CAMACAN, ITAPEBI, MEDEIROS NETO, ITABELA, BAURAREMA, BELMONTE.
NÚCLEO 3: FIRMINO ALVES, IBICUÍ, IGUAÍ, ITAPETINGA, ITORORÓ, NOVA CANAÃ, MACARANI E ITAJU DO COLÔNIA.
NÚCLEO 4: IPIRÁ, ITABERABA, MIGUEL CALMON, MUNDO NOVO, PIRITIBA, PINTADAS.
NÚCLEO 5: CAMAMU, NAZARÉ, ITUBERÁ, TANCREDO NEVES, TEOLÃNDIA, GANDU, SANTO ANTÔNIO DE JESUS, TAPEROÁ,
CRUZ DAS ALMAS, MURITIBA, NOVA IBÁ.
NÚCLEO 6: BARRA DA ESTIVA, BONINAL, IBICOARA, MUCUGÊ, PALMEIRAS, BONITO, UTINGA, SEABRA.
NÚCLEO 7: ARACI, CONCEIÇÃO DO COITÉ, TEOFILÂNDIA, TUCANO, VALENTE, RIACHÃO DO JACUÍPE, SANTO AMARO, SANTO ESTEVÃO.
NÚCLEO 8: BOM JESUS DA LAPA, COTEGIPE, LEM, SÃO DESIDÉRIO, BARREIRAS.
NÚCLEO 9: ANDORINHAS, MIRANGABA, VARZEA NOVA, OUROLÂNDIA, QUIXABEIRA, JAGUARARI, SENHOR DO BONFIM.
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NÚCLEO 10: ILHÉUS, CANAVIEIRAS, URUÇUCA, COARACI, BARRO PRETO, IBICARAÍ.
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CERIMÔNIA ANUAL - DESPERTAR
Como acontece todos os anos, uma Cerimônia Especial marcou o encerramento das atividades em 2017. O encontro
foi marcado por premiações, apresentações e exposição dos resultados alcançados com os trabalhos realizados ao longo
do ano. Com o tema “Viver Bem no Campo: Educação Ambiental, Saúde e Qualidade de Vida”, o Programa realizou o
encontro final de 2017 em Feira de Santana.

ESCOLAS COM IDEIAS SUSTENTÁVEIS
Em 2017, foi lançado o Projeto Escola Sustentável do Programa Despertar, com o objetivo de promover a implantação de práticas sustentáveis na escola, envolver a comunidade escolar e do entorno para desenvolver atitudes de
respeito ao meio ambiente e práticas sustentáveis de cuidados com a biodiversidade, solo, água, energia e resíduos
sólidos. No ano de 2017 foram realizadas 21 instrutorias pedagógicas e técnicas das Escolas com Ideias Sustentáveis
com 276 participantes e carga horária total de 168, nos municípios de Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe e Valente.

antes

muro da escola

quadra esportiva

depois

No total, foram três categorias premiadas: melhor portfolio (material com todas as ações realizadas pelos coordenadores municipais durante todo o ano); o melhor plano de ação do Agente Despertar; e as melhores experiências pedagógicas. Foram premiadas 30 crianças, 30 professores e 30 coordenadores municipais.

HORTA
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O programa Mulheres em Campo tem como objetivo desenvolver competências de empreendedorismo e gestão, visando ao desenvolvimento pessoal e da propriedade rural.

Em 2017, a Bahia recebeu o desafio de implantar uma turma piloto para aplicação do novo material
do Programa Com Licença Vou À Luta e também de realizar uma formação de instrutoras para atuar no
Programa. Após a aplicação do Projeto-Piloto na Bahia, o SENAR BRASIL organizou novo material didático para o programa, que mudou de nome e passou a chamar: Mulheres em Campo.
No total, foram 6 turmas (duas em Valente, duas em Riachão do Jacuípe, uma em Nazaré e outra em
Feira de Santana), atendendo 75 mulheres do campo. Quinze instrutoras foram formadas na Bahia e estão habilitadas para realizarem as turmas do Programa.

O Programa Saúde do Homem é uma ação
de educação, saúde e bem-estar que visa promover
ações de saúde para a compreensão da realidade
singular masculina dentro do seu contexto sociocultural e político-econômico, possibilitando o aumento
da expectativa de vida e a redução dos índices de
morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis
nessa população, através de eventos de educação
preventiva.

O Programa Saúde da Mulher é uma ação de educação, saúde e bem-estar que visa promover ações
de cuidado integral, com enfoque de gênero, violência doméstica, prevenção do colo do útero, da ama,
das doenças sexualmente transmissíveis, com o objetivo de promover o controle dos fatores de riscos
que afetam diretamente a saúde da mulher rural, por
meio de ações de conscientização, prevenção, diagnóstico e, principalmente educação.

O Senar Bahia realizou os Programas Saúde do Homem e Saúde da Mulher entre os meses de julho a outubro.
Foram 11 municípios atendidos em 2017: ITORORÓ, ITAMBÉ, POÇÕES, NAZARÉ, WENCESLAU GUIMARÃES,
SANTO AMARO, JEQUIÉ, MEDEIROS NETO, RIACHÃO DO JACUÍPE, CONCEIÇÃO DO COITÉ e VALENTE.

22 MÉDICOS
60 Enfermeiros
647 voluntários

7 TÉCNICOS DO
SENAR BAHIA

30 PRESIDENTES, DIRETORES
EQUIPE DE TRABALHO

E MOBILIZADORES DOS
SINDICATOS
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EDUCAÇÃO, SAÚDE E CIDADANIA
Nos eventos foram realizadas palestras com vários temas para mulheres e homens do meio rural. No total foram
realizadas 55 palestras com os temas:

Durante os eventos, foram realizadas consultas e exames de Papanicolau, PSA e Toque Retal. Também foram
realizadas outras ações durante os eventos dos Programas Saúde do Homem e Saúde da Mulher, em parceria
com o Sindicato dos Produtores Rurais, Sociedade Brasileira de Urologia e Secretarias de Saúde, como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Teste Rápido HIV, Sífilis e Hepatite
Aferição de Pressão
Exame de Colesterol
Teste de Glicemia
Exames Clínicos
Marcação de exames
Marcação de cirurgias
Vacinação

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Câncer de Mama
Câncer de Colo de Útero
Câncer de Próstata
Saúde Bucal e Câncer de Boca.
Incontinência Urinária
Câncer de Pele
Doenças do Coração

•
•
•
•
•
•
•

DST
Primeiros Socorros - SAMU e Bombeiros
Autoestima da  Mulher
Leishmaniose
Educação Ambiental
Dengue
Centro de Referência e Assistência Social

Serviço de Odontologia/ Higiene bucal
Psiquiatria/ Ortopedia
Orientações da Assistência Social – CRAS
Cartão SUS
Bolsa Família
Serviço de Ambulância
Distribuição de mudas frutíferas e nativas

ESPAÇO DA CRIANÇA
Em parceria com as Secretarias de Educação de cada município, foi oferecido o Espaço da Criança, para que
as mães e pais pudessem realizar seus exames deixando os filhos sob os cuidados de pessoas especializadas. Nos
municípios que contam com o Programa Despertar, foram montados o Espaço do Programa Despertar/Senar Bahia.

No Espaço do Bem-Estar foram oferecidos os serviços de:
•
•
•

Barbearia
Manicure
Massagem

•
•
•

Limpeza de Pele
Design de Sobrancelha
Maquiagem

Foram distribuídos 3200 kits personalizados dos programas: 961 Kits para as mulheres e 2239 Kits para os homens.
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EVENTOS
2095

Homens Rurais AtendidoS

976

MULHERES Rurais AtendidAS

RESULTADO DOS EXAMES
Dos 3071 exames realizados, 68,22% foram de PSA + Toque Retal e 31,78% de Papanicolau. Dos homens atendidos,
8,07% fizeram apenas o PSA e não realizaram exame de toque, por não estar na faixa etária indicada (acima de 50 anos)
ou por vontade do participante.
Após entrega dos resultados do PSA e Papanicolau pelo laboratório, foram adotados os
seguintes procedimentos:
PSA - Os resultados foram analisados pelos
médicos urologistas que realizaram os eventos,
que cruzaram as informações do PSA com o
exame de toque retal. Os profissionais emitiram
relatório descritivo e solicitaram exames complementares aos pacientes que tiveram algum
tipo de alteração. As análises e solicitações de
exames foram encaminhadas às Secretarias de
Saúde dos municípios para os devidos encaminhamentos.

EXPOSIÇÕES/EVENTOS 2017

O SENAR Bahia vem intensificando sua participação em
diversas Exposições Agropecuárias e Eventos em todas as
regiões do Estado. Em 2017, cerca de 20 eventos contaram
com a parceria do SENAR, levando em conta os critérios de
importância e relevância, para estabelecer parcerias com a
entidade e o que é o mais importante, marcando claramente
a presença do Senar através de sua missão, ou seja, como
uma instituição prestadora de serviços educacionais e de
capacitação profissional para produtores e trabalhadores
rurais.
O SENAR Bahia se faz presente nas exposições, com
um estande institucional denominado CASA DO HOMEM
DO CAMPO. O espaço tem um destaque fundamental nos
eventos, com receptivo para atendimento e orientações ao
produtor, no tocante ao acesso a programas e cursos da
entidade. A ambientação do local é sempre relacionada à
vocação específica do município e lá são divulgados todos
os produtos e serviços ofertados pelo Senar em todo o Estado, com distribuição de informes, cartilhas, folders, banners, equipamentos, vídeos institucionais, etc.)

Papanicolau- Os resultados foram entregues às Secretarias de Saúde dos municípios para os devidos encaminhamentos.
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A CASA DO HOMEM DO CAMPO é um local
de encontros para transmissão de conhecimentos qualificados, resolução de dúvidas, troca
de informações práticas, dinâmicas, pequenos
cursos e palestras e atendimento especializado
através de técnicos do SENAR BAHIA.
Todas as atividades desenvolvidas nos estandes e nas áreas externas nos parques de
exposições, contam com as parcerias dos Sindicatos de Produtores Rurais, levando sempre
uma mensagem institucional clara e explícita,
de modo que todos possam ter uma visão ampla da entidade, especialmente os produtores e
trabalhadores.

Todas as atividades desenvolvidas nos estandes e nas áreas
externas nos parques de exposições, contam com as parcerias dos Sindicatos de Produtores Rurais, levando sempre uma
mensagem institucional clara e explícita, de modo que todos
possam ter uma visão ampla da entidade, especialmente os produtores e trabalhadores.
As dinâmicas são realizadas de acordo com a vocação de cada município, e com a participação dos técnicos do
SENAR, basicamente a teoria e a prática aplicada nas ações são realizadas com as seguintes técnicas:
-Dinâmicas para ovinos e caprinos: Famacha, Casqueamento, Creep Feeding, Seleção de Reprodutores, Cronologia Dentária, Avaliação Fenotípica Funcional para produção de carne e leite.
-Dinâmicas para equinos: Odontologia Veterinária/Cronologia, Casqueamento, Ferrageamento, Rédeas, Doma
Racional.
-Dinâmicas para Bovinos de leite: Pré e Pós-Dipping, Higiene de Ordenha (Balde Embrapa)/ Mastite, Classificação do Grau de Sangue, Avaliação Fenotípica Funcional para produção de leite.
-Dinâmicas de Palma – Forma de plantio, tratos culturais e fornecimento aos animais.
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OFICINAS DE EDUCAÇÃO PREVIDENCÁRIA
As Oficinas de Educação Previdenciária abordam os temas de custeio
e benefícios da Previdência Social e são desenvolvidas em parceria com
os Sindicatos dos Produtores Rurais, Secretaria da Receita Federal do
Brasil e Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Destina-se aos profissionais e estudantes da área contábil, produtores
rurais pessoas física e jurídica, sindicatos, associações de produtores, e
outros interessados, promovendo assim a inclusão social do cidadão rural
pelo pleno exercício de seus direitos e deveres, na condição de usuário ou
beneficiário da Previdência Social e do Senar. O evento foi realizado no Centro de Capacitação Regional do Senar, em Gandu.

SEMINÁRIO CONTÁBIL E TRIBUTÁRIO –
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
O Senar Bahia também realizou o Seminário Contábil e Tributário em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, em Luís
Eduardo Magalhães. O palestrante Márcio Damasceno, especialista em
Direito Tributário pela Fundação Visconde de Cairu, abordou os principais aspectos da gestão tributária com ênfase a retenção dos tributos
na esfera federal e estadual. O seminário aconteceu no auditório do
Sindicato de Produtores Rurais de LEM.

PALESTRA EFD-REINF – JUAZEIRO
A palestra sobre Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-REINF) aconteceu
em Juazeiro. O evento foi uma realização do Conselho Regional de Contabilidade – CRC/BA em parceria com o Senar Bahia e contou com a participação de 56 pessoas. Consultor em Legislação e Consultoria Tributária,
Danilo Lollio, abordou os principais aspectos desta nova modalidade de
obrigação fiscal, dando destaque para os principais tributos envolvidos,
na obrigatoriedade do envio, apresentação do layout e no cruzamento
das informações pela Receita Federal do Brasil.

XIII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO
ESTADO DA BAHIA - SALVADOR
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Com o tema “Contabilidade: Gestão, Transparência e Responsabilidade Social”, a XIII Convenção de Contabilidade da Bahia promoveu
discussões acerca das principais vertentes da profissão contábil. O Senar Bahia participou do evento que reuniu mais de 600 profissionais
e estudantes. A instituição realizou palestras durante o evento com o
objetivo de divulgar as ações e programas realizados no estado e ressaltar a importância do profissional contábil para o setor agropecuário,
que ainda é carente de profissionais especializados na área.
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SENAR BRASIL – 25 ANOS
Em 2017, o SENAR BRASIL, com sede em Brasília,
completou 25 Anos. Para marcar a data, foram realizados
diversos eventos pelo país. Em Salvador, o campo invadiu
a cidade. Adultos e crianças se renderam ao cenário encantador montado pelo SENAR no Salvador Shopping. A
ação foi parte da campanha “Uma janela para o futuro do
Brasil” e marcou as comemorações dos 25 anos do Serviço de Aprendizagem Rural - SENAR Brasil.
A ação, que aconteceu entre os dias 19 e 25 de julho,
promoveu a interação do público com plantações de mi-
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lho, soja, eucalipto, animais como vacas, porcos e cavalos,
tudo isso visto virtualmente, através da tecnologia de realidade aumentada.
João Pedro Lessa Soares, de apenas quatro anos, ficou
encantado. Segundo sua mãe, Luiza Lessa, ele nunca teve
contato com animais no meio rural. “Muito interessante
a ação. Uma oportunidade única, principalmente para as
crianças”, afirmou Luiza.
A tecnologia de realidade aumentada proporcionou a
interatividade do público com imagens virtuais. O mundo

real e o virtual se misturaram na projeção de figuras em um cenário filmado, o que visto de forma simultânea, em um
telão separado, passava a incrível sensação de acontecer naquele momento.
O produtor rural Eraldo Campos é do município de Paulo Afonso, mas vive em Salvador há mais de 30 anos. Ele
também não resistiu e participou da ação. “É muito importante mostrar para as pessoas da cidade o valor que o campo tem e o SENAR encontrou uma forma muito interessante de fazer isso”, ressaltou o produtor.
A ação demonstrou o potencial do segmento que mais contribui para o crescimento da economia do Brasil e da
Bahia: a agropecuária. Além disso, também evidenciou o trabalho que o SENAR desenvolve no meio rural, levando formação profissional, ações de promoção social e assistência técnica para o campo, de forma completamente gratuita.
Só em 2016 foram mais de 3,4 milhões de brasileiros atendidos.

#DESTAQUENAMÍDIA
A ação ganhou destaque nos principais veículos de comunicação da Bahia. Foi notícia no Jornal da Manhã e no
Bahia Meio Dia da TV Bahia/GLOBO, telejornal de maior audiência no horário; na agenda cultural Caderno 2 do Jornal
A Tarde; além dos principais sites e blogs de Salvador e interior do Estado.
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BEM-VINDOS
AO FUTURO DA
FRUTICULTURA
BRASILEIRA

I N A U G U R A Ç Ã O D O C E N T R O D E E X C E L Ê N C I A E M F R U T I C U LT U R A | J U A Z E I R O - B A

O Centro de Excelência em Fruticultura é o primeiro de uma rede integrada
de ensino, que vai disseminar conhecimento, inovação, e incentivar
a pesquisa e o empreendedorismo. Outros Centros serão construídos em
diferentes regiões do país, vocacionadas para as mais diversas cadeias produtivas
da agropecuária e para a gestão e empreendedorismo.
Na Bahia, o Centro vai operar em até três turnos oferecendo curso de
Formação Inicial e Continuada (FIC). Técnico de nível médio e Superior de
Tecnologia, presenciais e à distância.
O Vale do São Francisco foi escolhido para abrigar o Centro de Educação
Profissional e Tecnológica do SENAR vocacionado para Fruticultura, o
primeiro implementado pelo SISTEMA CNA/SENAR no Brasil, por ser o maior
polo de fruticultura nacional, responsável por gerar 240 mil empregos diretos
no campo, e por produzir 98% da uva e 90% da manga exportada pelo país.
O Basil é o terceiro maior produtor de frutas, atrás apenas da Índia e da China.
Apenas em 2016, a produção nacional foi de 43 milhões de toneladas.
O Setor emprega 16% da mão de obra do agronegócio brasileiro. O objetivo do
Centro é produzir conhecimento para potencializar ainda mais a produção
brasileira de frutas, que já é referência no mercado internacional.
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“O grande alicerce da fruticultura é a constante busca por
novos conhecimentos”. Assim, o presidente da Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Sistema FAEB,
João Martins da Silva Junior, definiu a importância do Centro
de Excelência em Fruticultura para a produção de frutas no
Brasil, em seu discurso durante a cerimônia de inauguração do
equipamento, realizada no final do mês de outubro, em Juazeiro, região do Vale do São Francisco. O centro vai capacitar
milhares de pessoas de todo o país, oferecendo formação pro-

fissional gratuita, para impulsionar a fruticultura nacional.
João Martins acrescentou que a agricultura no Brasil, além
de sustentável, é extremamente competitiva e os profissionais
precisam estar sempre atualizados. “Esse centro vai ajudar, justamente, a buscar essa eficiência para a fruticultura de todo o
Brasil - do Rio Grande do Sul até Roraima. Aqui, formaremos
mão de obra qualificada, atualizada e pronta para atuar em
qualquer região Brasil”, declarou Martins.
O diretor geral do SENAR BRASIL, Daniel
Carrara, destacou que a formação de novos técnicos de campo vai garantir suporte de qualidade para auxiliar os produtores rurais em suas
propriedades. “Assistência Técnica é uma página
muito importante do SENAR, por isso mais do
que você formar gente, é preciso ir para dentro
da propriedade rural e ensinar ao produtor rural
o que existe de melhor em tecnologia, mas que
esteja de acordo com a realidade do seu negócio,
gerando renda e bons resultados financeiros. Porém, o maior problema da Assistência Técnica no
Brasil é a falta de mão de obra técnica para ensinar a esses produtores. Isso já começou a mudar.
E, certamente, daqui de dentro vão sair muitos
jovens que vão ajudar o SENAR a continuar fazendo isso”.
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O Centro está localizado em Juazeiro, na Bahia, divisa com Petrolina, Pernambuco,
região do Vale do São Francisco. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária
de Pernambuco, Pio Guerra Junior, pontuou o potencial do Vale. “Os pernambucanos
e os baianos têm muito orgulho da fruticultura irrigada que se pratica nessa região. É
um cultivo moderno, atual e competitivo, e para continuar sendo assim, é preciso ter
cada vez mais tecnologia. Essa tecnologia só pode ser ampliada, diversificada e especializada se tiver gente competente para operar essas novas formas de trabalho. E esse
centro se propõe a fazer justamente isso, oferecer cada vez mais conhecimento aos
trabalhadores e produtores da fruticultura brasileira”.
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HOMENAGEM
Durante a inauguração do Centro de Excelência, João
Martins foi surpreendido com uma grande homenagem da
Câmara de Vereadores de Juazeiro. Ele recebeu o título de
cidadão da cidade. Foi a forma que os vereadores do município encontraram para agradecer ao presidente da CNA pela
implantação do novo equipamento, que vai mudar a realidade
da região e de todo o país. “É um sonho de todos nós juazei-

renses e petrolinenses. A Câmara de Vereadores de Juazeiro,
por reconhecimento, resolveu oferecer o título de cidadão juazeirense a João Martins, por reconhecer que a nossa querida
Juazeiro agora, mais do que nunca, está cravada como a cidade da fruticultura e do agronegócio”, declarou o presidente da
Câmara da Cidade, Alex Tanuri.

João Martins realiza, junto com autoridades, a abertura simbólica do
Centro de Excelência em Fruticultura de Juazeiro-BA.

Para o diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag),
Juraci Moreira Souto, a inauguração do Centro é a realização
de um sonho. Ele reiterou que o SENAR pode contar com o
seu apoio. “A Contag e os sindicatos dos Produtores Rurais de
Petrolina e Juazeiro são parceiros do SENAR, para viabilizar
o acesso dos produtores e trabalhadores rurais às atividades
do centro. Tenho certeza que os produtores rurais vão sair daqui muito mais qualificadas, especializados naquilo que vão
desempenhar no dia a dia. O SENAR dá um grande passo na
formação e na qualificação dos produtores e trabalhadores
rurais”.
O presidente da Abrasfrutas, Luiz Roberto Barcelos, afirmou que “a fruticultura tem a característica de ser, necessariamente, geradora e distribuidora de renda, como nenhuma
outra atividade da agricultura tem. Só pra dar uma ideia, a fruticultura brasileira emprega em média duas pessoas por hectare e nós temos 2,5 milhões de hectares plantados, gerando,
dessa maneira, cinco milhões de postos de trabalho. São cinco
milhões de seres humanos tendo a oportunidade de levar a
cada dia para suas casas o pão, a comida e o bem estar para
suas famílias”.
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O prefeito de Juazeiro, Paulo Bonfim, agradeceu a escolha
do município para abrigar o Centro. “Agradeço ao presidente
da CNA por trazer este equipamento para a nossa terra. Estou
muito feliz e tenho certeza que esse Centro vai mudar a realidade dessa região tão importante da fruticultura brasileira,
que vem crescendo cada vez mais”.
O produtor de uvas da região, Ivan Pinto, falou sobre a importância do Centro para os jovens. “O que eu vejo é uma possibilidade de fazer a inserção dos filhos desses trabalhadores
na área de fruticultura, porque até então os nossos jovens não
tinham alternativas, e por isso muitos deles não quiseram seguir o exemplo de seus pais. Esses jovens queriam algo mais,
e o centro vai possibilitar isso, com acesso ao conhecimento,
às novas tecnologia, vai promover o desenvolvimento humano
como um todo”.
João Pedro, um dos participantes da turma do Programa
Jovem Aprendiz da região, falou com entusiasmo sobre suas
expectativas em relação ao novo equipamento. “O centro vai
levar conhecimento aos jovens do campo. Se eu conseguir
participar do curso técnico oferecido aqui será maravilhoso.
Vou aprender mais e depois desfrutar desse sucesso. É um
orgulho fazer parte desta inauguração”.

O vice-governador da Bahia, João Leão, presente na inauguração, também
falou sobre a atuação do presidente da CNA e do Sistema FAEB. “Joao Martins
é um ícone da Bahia. É um realizador! Um conquistador! E nós, baianos, nos
orgulhamos de ter à frente da CNA uma pessoa do seu quilate. Ficamos muito
felizes em saber que a Bahia tem o seu espaço, graças a uma figura maravilhosa
como o senhor. Parabéns à CNA e a todos os presidentes que aqui estão. Vocês
acertaram em cheio, quando, por unanimidade, escolheu João Martins para um
novo mandato”, disse o vice-governador, referindo-se à eleição de João Martins
na CNA, escolhido por unanimidade para assumir a presidência da Confederação por quatro anos.
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POLÍTICOS, AUTORIDADES E REPRESENTANTES DE CLASSE DE TODO
O PAÍS PARTICIPARAM DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO

Também participaram da inauguração os presidentes do
Sindicatos dos Produtores Rurais de Juazeiro, José Alves de
Oliveira; de Remanso, Desdedith Alves; de Casa Nova, Silvio
Miguel; de Senhor do Bonfim, Ivo Santiago; de Campo Formoso, João Barreto Neto; de Miguel Calmon, José Orlando Lima;
de Sento Sé, Ed Carlos dos Reis; de Serrinha, Josenaldo da
Silva; de Itagibá, Manoel Fonseca Netto; de Barreiras, Moises
Schmidt - além dos ex-presidentes do Sindicato de Juazeiro, José Franciso e Raimundo dos Santos de Pernambuco e
Bahia; o secretário da Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária de Juazeiro, Tiano Félix; o diretor
da CONTAG, Juraci Moreira Souto; o deputado estadual por
Pernambuco, Odacy Amorim; o deputado federal Guilherme
Coelho; o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues; o presidente da Abrafrutas, Luiz Roberto
Barcelos; os deputados estaduais pela Bahia Roberto Carlos e
Eduardo Salles; os presidentes das Federações da Agricultura
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da Paraíba, Mário Borba; do Ceará, Flávio Saboya; de Sergipe,
Ivan Sobral; do Espírito Santo, Júlio Rocha.
Particparam ainda, os superintendentes Denio Augusto
Leite Santos, do Senar Sergipe; Everaldo Firmindo de Lima,
do Senar Distrito Federal; Jeyn´s Martins Alves, do Senar
Amazonas; Sergio Ricardo Gouveia Martins, do Senar Paraíba e Walter Cardoso, do Senar Pará; representantes do Senar
Mato Grosso e Rio Grande do Sul; o diretor superintendente
do SEBRAE BAHIA, Jorge Koury; o presidente da Câmara de
Vereadores de Juazeiro, Alex Tanuri; o prefeito de Juazeiro,
Paulo Bonfim; a vice-prefeita de Juazeiro Dulce Ribeiro; o vice
-presidente da FAEB, Humberto Miranda; o vice-presidente de
Desenvolvimento Agropecuário da FAEB, Guilherme Moura; o
vice-presidente administrativo da FAEB, Edson Diogo Moniz;
o assessor jurídico da FAEB, Carlos Bahia; a superintendente
do SENAR BAHIA, Carine Magalhães.
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O CENTRO
O Centro de Excelência em Fruticultura é o primeiro
de uma rede integrada de ensino, que vai disseminar
conhecimento, inovação, e incentivar a pesquisa e o
empreendedorismo. Outros Centros serão construídos
em diferentes regiões do país, vocacionadas para as
diversas cadeias produtivas da agropecuária e para a
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gestão e empreendedorismo.
Na Bahia, o Centro vai operar em até três turnos
oferecendo cursos de Formação Inicial e Continuada
(FIC), Técnico de nível médio e Superior de Tecnologia,
presenciais e à distância.
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infraestrutura
O Centro conta com mais de 2.500 m², distribuídos
em oito pavilhões, divididos em salas de aula modulares e flexíveis, dotadas de central multimídia e recursos
tecnológicos; laboratórios didáticos de pesquisas e de
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informática; auditórios; área de convivência e alimentação; biblioteca; pavilhão de aula práticas; estacionamento, entre outros espaços, todos modernos e climatizados.
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ACESSIBILIDADE, SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA

Além de banheiros e vestiários adaptados para cadeirantes, todos os espaços do Centro de Excelência em Fruticultura estão prontos para receber pessoas com dificuldades
de locomoção. Desde estacionamento exclusivo, rampas de
acesso, e mesas destinadas para cadeirantes nas salas de
aula, biblioteca e laboratórios.

A acessibilidade e a sustentabilidade também foram pensadas
em todo o projeto. O Centro está equipado com banheiros adaptados; piso tátil; rampas de acesso para cadeirantes; energia solar;
entre outros.

Sinalização e vestiários adaptados

sinalização e vestiários adaptados
Piso tátil

PISO TÁTIL

Para garantir segurança total aos funcionários, professores e estudantes, câmeras estão espalhadas em pontos estratégicos do Centro,
para que todas as pessoas que cheguem ao local sejam identificadas e
os espaços sejam monitorados. Ainda na área de segurança, extintores
de incêndio estão disponíveis em locais visíveis e de fácil acesso, caso
precisem ser utilizados.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
Rampa de acessibilidade

ESTACIONAMENTO PREFERENCIAL

BANHEIRO ADAPTADO PARA CADEIRANTES

energia solar

câmera de segurança

BIBLIOTECA ADAPTADA PARA CADEIRANTES
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repercussão na mídia
A inauguração do Centro de Excelência em Fruticultura ganhou destaque nos principais veículos da região.
ACentro. O Jornal Diário de Pernambuco também repercutiu a importância do Centro para a região do Vale do
São Francisco, além dos blogs, sites e rádios locais.
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FORMAÇÃO TÉCNICA EM FRUTICULTURA
Pessoas de todos os estados, que queiram investir
numa carreira no setor Agro, vão poder estudar, de forma
completamente gratuita, em Juazeiro. Um dos cursos oferecidos será o Técnico em Fruticultura, que irá formar profissionais para planejar, executar e controlar os processos
deste segmento, de acordo com as boas práticas agrícolas, normas técnicas, legislações e necessidades do mercado. “O Centro de Excelência tem como principal curso o
Técnico em Fruticultura, mas vamos ter também o Técnico em Agronegócio, os cursos de formação básica inicial,
com mais de 40 modalidades profissionais e, futuramente, a faculdade CNA”, explicou a Superintendente do SENAR Bahia, Carine Magalhães. O vice-presidente da FAEB,
Humberto Miranda, acrescentou ainda que o “Centro também vai qualificar e capacitar técnicos que já atuam na
fruticultura e buscam novos conhecimentos. No Centro,
esses profissionais vão encontrar professores atualizados
e uma estrutura de ponta, pronta para atender todas as
necessidades durante essa formação”.
O Curso Técnico em Fruticultura, com 1.350 horas, é

presencial e gratuito. O currículo modular permite que o
estudante identifique sua trajetória formativa. Jovens e
adultos podem optar pela realização do curso completo, e obter ao final a habilitação técnica, ou participar das
qualificações que permitem as saídas intermediárias, com
possibilidade de retorno imediato ao mercado de trabalho.
O mercado de trabalho do Técnico em Fruticultura é
amplo. Ele poderá atuar em propriedades rurais, empresas
de consultoria na produção de frutas, agroindústrias, instituições de assistência técnica, extensão rural e pesquisa,
comércio de equipamentos e produtos agrícolas, cooperativas, associações rurais, entre outros.
OUTRAS OFERTAS
O Centro também vai oferecer em torno de 40 cursos
de Formação Inicial e Continuada (FIC) para qualificar jovens e adultos para atuarem no setor produtivo. E ainda
cursos de Aprendizagem, que serão desenvolvidos pelo
SENAR em parceria com empresas ligadas ao setor de fruticultura, para atender diretamente a necessidade de mão
de obra qualificada.
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