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Humberto Miranda Oliveira
Presidente do Sistema Faeb/Senar

Em 2019, mais uma vez, o pioneirismo foi o lema principal de trabalho do Sistema Faeb/Senar. Apostando 
sempre em inovação, seguimos nossa missão de fortalecer o setor agropecuário baiano, através da capacita-
ção de produtores e trabalhadores rurais, além das ações de promoção social, para melhorar a qualidade de 
vida do homem e da mulher na zona rural. E novamente, o campo mostrou sua força. O agronegócio baiano 
respondeu por 20,2% do PIB estadual, totalizando R$ 61,4 bilhões, segundo cálculos da Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

No atendimento ao homem e mulher do campo, nos aproximamos ainda mais dos produtores rurais com 
o lançamento do programa “Assistência Técnica”, disponibilizando para nossa base sindical mão de obra es-
pecializada para atender nos municípios. Uma grande equipe foi montada, com médicos veterinários e agrô-
nomos, para ficar à disposição para atendimento em diversos Sindicatos dos Produtores Rurais espalhados 
na Bahia.

Também apostamos na inovação tecnológica. Em parceria com o Senar Central, o Senar Agroup começou 
a ser executado aqui na Bahia e em mais quatro estados. Maratonas intensas em busca de solução para os 
problemas do Agro foram realizadas e novos talentos foram descobertos e valorizados para ajudar o seg-
mento.

A primeira edição da e-Agro Bahia também merece ser destacada. Em uma ação desafiadora, decidimos 
realizar um evento agropecuário sem um animal no Parque de Exposições de Vitória da Conquista. E foi um 
sucesso. Durante três dias, produtores rurais da Bahia e de outros estados se concentraram na cidade para 

Palavra do 
Presidente
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conhecer o que de mais moderno existia no quesito inovação e tecnologia agropecuária. Em parceria com 
o Sebrae, o evento teve destaque na sociedade e na mídia, ganhando espaço em todos os grandes veículos 
comunicação da Bahia.

E por sempre acreditar na importância do conhecimento e da informação, criamos o Agro em Pauta, que 
trouxe para o estado palestrantes e especialistas do Brasil, como Alexandre Mendonça de Barros, um dos 
maiores nomes da área de gestão e planejamento do País.

Também caminhando no sentido de fortalecimento da educação, demos mais um importante passo para 
aumentar a capilaridade das nossas ações no Estado. Inauguramos mais um polo de educação, no Extremo 
Sul da Bahia. O Centro de Capacitação Regional de Itamaraju irá formar mão de obra qualificada para ajudar 
ainda mais a região, que tem uma enorme vocação agropecuária, e com potencial para crescer ainda mais.

Na educação formal, mais quatro turmas de novos técnicos em Agronegócio foram formadas na Bahia: 
em Gandu, Senhor do Bonfim, Salvador e Luís Eduardo Magalhães. E em Juazeiro, no Centro de Excelência 
em Fruticultura, formamos a primeira turma do Brasil de Técnicos em Fruticultura, sendo uma referência 
para todo o País.

Não podemos esquecer ainda as nossas ações diárias, com os cursos de Formação Profissional Rural 
(FPR), programas técnicos de longa duração e os programas sociais, que levam educação, saúde e cidada-
nia para o campo. E para coroar o trabalho da ATeG em 2019, uma produtora de leite baiana foi a grande 
vencedora do Prêmio na CNA. Dona Gilvandira da Silva Carneiro, do município de Pé de Serra, localizado no 
semiárido, ganhou um carro 0 km no prêmio ATeG em Brasília.

Em 2019, inovamos também nas ações da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, com o lança-
mento do FAEB SERVIÇOS, que acontece em parceria com os Sindicatos dos Produtores Rurais – aumen-
tando, assim, os serviços prestados aos produtores através da base sindical. São disponibilizados planos de 
saúde, seguros e certificação digital com preços abaixo dos que são oferecidos pelo mercado. Com acesso a 
produtos mais baratos, o produtor rural poderá reduzir seus custos e, consequentemente, investir mais na 
sua produção.

E assim seguiremos para 2020. Certos de que com informação, inovação e conhecimento iremos conti-
nuar transformando o campo. Em 2019, foram mais de 150 mil pessoas atendidas diretamente em nossas 
ações realizada pela Bahia. Os números, claro, alegram e impressionam, mas é a transformação de cada vida 
que nos motiva.
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O Senar Bahia
atendeu mais de 

150 mil pessoas 
em 2019
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Melhorar a
vida das pessoas e

transformar o campo.
Essa é a nossa missão.
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em 2019
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O ano de 2019 foi marcado por um novo direcionamento econômi-
co, tendo como destaque a reforma da Previdência, a redução históri-
ca na taxa básica de juros, recordes na bolsa, maior cotação nominal do 
dólar e a lenta recuperação do emprego. A economia brasileira acele-
rou o crescimento no terceiro trimestre, e o consumo das famílias foi 
o principal determinante dessa aceleração, enquanto o investimento 
manteve ritmo firme de expansão.
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O Setor
Agro Baiano

em 2019
Neste contexto, o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro apresentou uma participação 

de 21,4% do PIB total do Brasil. De acordo com estudos do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada/USP) em parceria com a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), esse incremen-
to é bastante relevante, tendo em vista dois anos sucessivos de resultados pouco favoráveis ao setor, que 
vinha sofrendo com preços relativos cada vez menores.

Em 2019, o agronegócio baiano respondeu por 20,2% do PIB estadual, totalizando R$ 61,4 bilhões, se-
gundo cálculos realizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), da Secre-
taria do Planejamento (Seplan). 

O estudo aponta uma pequena perda de participação em relação ao ano anterior e esclarece que a mes-
ma foi determinada pela retração em algumas atividades importantes do agronegócio, a exemplo do cultivo 
da soja e do café. Além disso, o segmento da indústria de transformação associado ao agronegócio também 
teve retração (-2,1%), impactando diretamente nos resultados finais. 

Com relação a agropecuária, o gráfico abaixo demonstra a taxa de crescimento do PIB total e dos gran-
des setores da economia no ano de 2019 para o Brasil e para a Bahia.



15

Quando se analisa o crescimento do PIB total, nota-se que a Bahia apresentou crescimento maior que 
o Brasil, refletindo a eficácia dos investimentos que vem sendo realizado no estado, com impactos positivos 
na geração de emprego, visto a criação de 30.858 novos postos de trabalho na Bahia, maior número entre os 
estados do Nordeste. Como visto no gráfico anterior, o destaque do PIB baiano foi o setor de Serviços que 
teve um incremento de 1,8%. Quanto à agropecuária, seu valor adicionado foi de R$ 25 bilhões, apresentan-
do assim crescimento de 0,2% em relação ao ano anterior. 

Em um cenário de menor crescimento da economia mundial e de queda nas vendas para parceiros im-
portantes, como China e Argentina, as exportações baianas terminaram 2019 com US$ 8,16 bilhões, 8,3% 
inferior dos US$ 8,9 bilhões do ano anterior. As importações alcançaram US$ 6,77 bilhões e se contraíram 
14,4% em relação a 2018, resultado da baixa atividade econômica e da queda da produção na indústria de 
transformação.
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Como o agronegócio corresponde à praticamente metade de tudo que a Bahia exporta, a queda nas ex-
portações totais do estado foi influenciada pela redução ocorrida nos produtos do segmento. Como pode-se 
ver na tabela abaixo, em 2019 houve uma baixa de 13,9% no valor das exportações baianas. Isso é reflexo, 
principalmente, da queda no segmento “complexo soja”, um dos mais importante da pauta, que reduziu em 
26,8%; e dos “produtos florestais” que também apresentou redução de 21,7%. É importante ressaltar que 
esses dois segmentos juntos representaram 67,1% de tudo que foi exportado pelo agronegócio em 2019.

Com relação à produção, o IBGE estimou para o ano em análise, cerca de 9 milhões de toneladas dos  
principais grãos na Bahia.
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Dentre as culturas analisadas pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE, ob-
serva-se que em 2019, em meio as culturas de maior importância econômica para o estado, houve uma redu-
ção bem significativa na produção de soja (-15,9%) e de milho (-27,5%). Por outro lado, houve crescimento 
da produção de algodão (19,7%), de Banana (26%) e de Mandioca (57,7%).

O comportamento do emprego também foi analisado nos setores que compõem a economia do estado, 
conforme demonstrado abaixo:

Nota-se que os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) mos-
traram um saldo positivo de 30.858 postos de emprego na Bahia, resultado que decorre da diferença de 
632.415 admissões e 601.557 desligamentos. A agropecuária apresentou saldo positivo de 198 empregos 
em 2019.
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Em se tratando das cotações agropecuárias, pode-se destacar, no ano de 2019, os preços da arroba do 
boi gordo no estado, visto sua grande valorização durante o ano. As praças pesquisadas pelo Sistema Faeb/
Senar são: Barreiras, Feira de Santana, Itapetinga, Itamaraju, Iguaí, Salvador, Santo Antônio de Jesus e Teixei-
ra de Freitas.

A figura 2 mostra essa evolução nas cotações da arroba do boi gordo nas praças do estado, principal-
mente a partir do segundo semestre, quando em junho mostra uma tendência de alta maior em relação à 
estabilidade ocorrida no primeiro semestre do ano. A praça de Feira de Santana foi a que alcançou o maior 
preço em dezembro, chegando a negociar o produto a R$ 215,00. 

Entre janeiro e dezembro de 2019, a valorização do preço da arroba do boi gordo foi de 27,3%, conside-
rando as médias mensais de todas as praças pesquisadas pelo Sistema Faeb/Senar. Em termos monetários, 
em janeiro a média do preço foi de R$ 154,63, já em dezembro essa média foi cotada a R$ 196,85.

O Setor
Agro Baiano

em 2019



19

Mesmo já apresentando um cenário de alta desde julho, o mês de dezem-
bro ainda teve um salto muito grande em relação ao mês anterior, valorizando 
12,6%. 

Na figura 04 consta a média mensal do preço de leite pago ao produtor, con-
siderando todas as praças pesquisadas, que são: Feira de Santana, Guanambi, 
Iguaí, Itamaraju, Itororó, Itapetinga, Ipiaú, Jacobina e Miguel Calmon.

Observando a cotação do leite nas praças que são pesquisadas pelo 
Sistema Faeb/Senar, nota-se uma evolução linear no decorrer do ano. Após 
sair de uma cotação média de R$ 1,08 por litro em janeiro, foi atingido o 
valor de R$ 1,21 no mês de dezembro, evidenciando assim um aumento 
de 12%.

A atividade agrícola mais importante do estado, economicamente fa-
lando, é a soja. Também foi levantado o comportamento dos preços desse 
grão na praça de Luís Eduardo Magalhães e pode-se observar que houve 
um aumento de 18,3% entre dezembro e janeiro.

A figura 05 evidencia a tendência de aumento no preço da soja no de-
correr dos meses. Salienta-se que o preço da soja é definido internacional-
mente, respondendo a alterações no balanço de oferta e demanda global, 
tendo como referência principal a Bolsa de Chicago. Nesse cenário, a saca 
da soja fechou o ano cotada a R$ 75,86.
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Outra cultura de dimensões econômicas importante para o estado é a cultura do algodão. A figura 06 
demonstra a evolução da cotação da pluma do algodão e da tonelada do caroço.

A análise da média mensal dos preços coletados pela Assessoria Econômica do Sistema Faeb/Senar, mos-
tra que a cotação da arroba da pluma do algodão se manteve praticamente estável durante o ano, com uma 
evolução de apenas 4,5%. Já os preços da tonelada do caroço do algodão, muito utilizado na alimentação 
animal, apresentou algumas oscilações no decorrer dos meses, sendo seu pico em abril, apresentando uma 
cotação média de R$ 750,00. Ao final do ano, a variação em relação à média de janeiro foi de 13,7%.
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Também foi analisada a evolução dos preços da arroba do cacau em cindo grandes praças produtoras: 
Ilhéus/Itabuna, Ipiaú, Camacan, Itamaraju e Gandu. Como pode-se ver na figura abaixo, houve uma evolução 
durante o ano de 2019 de 24,4% entre janeiro e dezembro, saindo de R$ 139,70 para R$ 173,82.
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Faeb
Federação da Agricultura
e Pecuária da Bahia
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Em Defesa do
Produtor Rural
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Ações da FAEB em 2019
#EmDefesadoProdutor

Governo atende pedido da FAEB e prorroga Nota Fiscal Manual

FAEB emite nota de repúdio sobre vandalismo em Eunápolis e 
cobra ação rigorosa da SSP

Atendendo a uma solicitação da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), o Governo do Esta-
do publicou no Diário Oficial, o decreto que prorrogou a emissão de Nota Fiscal com o bloco de notas manual 
para o produtor rural ou extrator rural – pessoa física – até primeiro de janeiro de 2020. A solicitação, assina-
da pelo presidente da FAEB, Humberto Miranda, alertava sobre a dificuldade do acesso à internet no campo, 
além das grandes distâncias das propriedades rurais das sedes dos municípios. “Solicitamos a prorrogação 
em caráter de urgência, até que as empresas de telecomunicações disponibilizem maior sinal de internet na 
zona rural do Estado, alcançando os diversos distritos e povoados dos municípios”. A FAEB recebeu e encami-
nhou diversos pedidos de Sindicatos dos Produtores Rurais solicitando uma atuação para que o prazo fosse 
prorrogado e o Governo atendeu o pleito dos produtores.

A FAEB emitiu uma nota de repúdio ao ato de vandalismo cometido contra a Varecel, grande produtora 
de celulose do Sul do estado. Homens armados com facões, pedras e madeiras atacaram vigilantes que pres-
tam serviço à empresa que atua na cidade de Eunapólis.  A Federação, que representa os produtores rurais, 
lamentou a manifestação contrária à Varecel que tanto contribui para a geração de empregos na região. Na 
nota, a Federação reforçou a manifestação de irrestrita solidariedade aos produtores e Sindicatos Rurais e 
à toda cadeia produtiva da região que acaba sendo prejudicada com o ato violento. A Federação também 
enviou um ofício para o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), Maurício Barbosa, 
cobrando do Governo do Estado a garantia da ordem pública e a eficácia das decisões judiciais. Também 
foi solicitado ao titular da pasta medidas rigorosas na apuração e punição dos suspeitos que participaram 
do ataque. “Não se pode aceitar a violência de malfeitores que se opõem à margem do Estado de Direito, 
cometem crimes contra a atividade produtiva, causam prejuízos a quem produz e ignora decisões judiciais”, 
diz parte do ofício.
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TJBA derruba Lei que prejudicava agropecuária;
Ação contou com apoio de FAEB e Sindicatos da região

O Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal número 
726/2014, de Teixeira de Freitas/BA, que estabelecia regras para o disciplinamento do plantio e replantio 
do eucalipto no município. O desembargador Lidivaldo Britto, relator da decisão, foi acompanhado por 35 
desembargadores da Corte. Entre os motivos apontados pelo relator, ele destacou a impossibilidade de que 
normas inferiores (municipais) afrontem os comandos federais e estaduais, gerando impedimento ao exercí-
cio de direito de propriedade e violações aos princípios da isonomia e da livre iniciativa.

 “A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), atendendo à solicitação dos Produ-
tores Rurais da Região, se juntou aos Sindicatos Rurais de Teixeira de Freitas e Itamaraju e uniu esforços da 
Assessoria Jurídica aos profissionais do Escritório Mosello Lima, ingressando no Tribunal de Justiça para der-
rubar a lei que estava prejudicando os interesses da categoria. O Tribunal deu ganho de causa e reconheceu 
que, de fato, a lei não poderá vigorar. É mais uma vitória da classe que, unida, ganha em representatividade 
e legitimidade”, garantiu o presidente da FAEB, Humberto Miranda.

Encontro com deputados baianos em Brasília

O presidente da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
João Martins, e o presidente da Fe-
deração da Agricultura e Pecuária do 
Estado da Bahia (Faeb), Humberto 
Miranda participaram na Câmara dos 
Deputados, de um café da manhã com 
a presença de lideranças do setor pro-
dutivo e deputados federais da Bahia 
para discutir as demandas estaduais 
do agro, da indústria e do comércio.

No encontro, os representantes 
destes segmentos apresentaram al-
guns resultados à bancada baiana. O 

secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, e o 
diretor-presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles, também estiveram presentes. O presidente da Faeb, 
Humberto Miranda, destacou o trabalho do Sistema Faeb/Senar na qualificação de produtores e trabalha-
dores no campo, que tem ajudado o agro na Bahia a impulsionar a economia no estado. Na sua avaliação, 
o evento é um marco para as discussões sobre a importância do setor produtivo para a Bahia e para o País.
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FAEB e Fecomércio trazem vice-presidente da República para 
participar de evento com setor produtivo em Salvador

Em mais uma parceria para fortalecer o se-
tor produtivo baiano, a FAEB e a Federação de 
Comércio, Bens e Serviços (Fecomércio) trouxe-
ram para a capital baiana o vice-presidente da 
República, Hamilton Mourão, para participar do 
“Brasil, Futuro Econômico”, evento realizado 
pelas duas Federações, com apoio da Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e 
da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Estiveram na mesa de abertura do evento os 
anfitriões do evento, o presidente do Sistema 
Faeb/Senar, Humberto Miranda; e o presidente 
da Fecomércio, Carlos de Souza Andrade; o vi-
ce-presidente da República, Hamilton Mourão; 

o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins; e Paulo Marcondes 
Ferraz, da Federação das Câmaras do Comércio Exterior, no teatro Casa do Comércio.

Durante seu discurso, na abertura oficial do evento, o presidente 
do Sistema Faeb/Senar ressaltou o momento de grande esperança 
vivido atualmente. “Estamos recomeçando um Brasil novo, que é o 
sonho de todos os brasileiros. Um País mais justo, de mais oportuni-
dades e, principalmente, de igualdade para todos. Temos uma Bahia 
que dá certo, com um Oeste que gera milhões de reais na produção 
de grãos, o Vale do São Francisco sendo referência nacional em ge-

ração de emprego, o Extremo 
Sul com uma produção forte 
e diversificada; um setor agro-
pecuário que é responsável por 
mais da metade das exporta-
ções aqui do estado. Na con-
tramão de tudo isso, temos um 
Semiárido que ocupa 70% do nosso território e ainda tão desigual, pre-
cisando apenas de oportunidade para se desenvolver e contribuir com 
a nossa economia. O Semiárido é viável e produtivo, sabemos disso, por 
isso a nossa grande esperança com o novo governo é de transforma-
ção dessa realidade, que com certeza virá através de muito trabalho, da 
geração de novas oportunidades e estamos prontos para ajudar. Não 
aguentamos mais esperar o Brasil do futuro, queremos o Brasil do pre-
sente”, ressaltou, sendo aplaudido por todo público presente no Teatro 
da Casa do Comércio, em Salvador.
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Codeba atendeu pleito da CNA, FAEB e associações ligadas 
ao Agro (ATU 18); Porto de Aratu terá berço exclusivo para 
movimentação de granel vegetal

A Autoridade Portuária do Estado da Bahia, 
a Codeba, anunciou a inclusão do terminal de 
grãos nos projetos de arredamento do Porto 
de Aratu. O anúncio foi feito no 15º Encontro 
dos Usuários de Portos do Estado da Bahia que 
aconteceu em Salvador. Essa iniciativa, de gran-
de importância para todo o agronegócio baiano, 
é fruto de um longo trabalho por parte da CNA, 
da FAEB, e Sindicatos dos Produtores Rurais – 
principalmente do Oeste baiano - em conjunto 
com associações ligadas ao agro, como Aiba e 
Abapa. O trabalho foi de demonstrar às autori-
dades a importância de se ter um aumento da 
oferta portuária para embarque de grãos no 
estado, que vai oferecer maior competitividade 
aos produtores baianos, além de proporcionar um porto que vai ser multiuso, atendendo a um número 
maior de segmentos e, consequentemente, passará a oferecer maior competitividade para a Bahia.

O vice-presidente da República, Hamilton Mou-
rão, afirmou durante sua apresentação que o Go-
verno Federal está alinhado com as demandas do 
setor produtivo e apresentou algumas medidas que 
já estão sendo adotadas para a retomada do cresci-
mento que, consequentemente, irão ter grande im-
pacto na diminuição da desigualdade. “Sabendo que 
não avançaremos sem um Brasil mais igual e isso é 
uma meta do nosso governo, que tem muitos desa-
fios para reerguer o País, resgatando a economia, a 
segurança pública e reestabelecer a confiança dos 
cidadãos. Também precisamos tirar o peso da ine-
ficiência do Estado das costas de quem trabalha e 
produz no Brasil. Precisamos investir para melhorar 
a infraestrutura, como a ferrovia Oeste/Leste, atra-

vés de alguma parceria privada. Muitas medidas estão sendo adotadas e vamos continuar a transformação 
do Brasil, que já começou”, garantiu o vice-presidente.
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Ministra da Agricultura visita a Bahia e é recebida pela diretoria da FAEB

Em sua primeira visita oficial na Bahia, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cris-
tina, foi recebida pela diretoria da FAEB e visitou o Centro de Excelência em Fruticultura do Sistema CNA/
FAEB/SENAR, na cidade de Juazeiro, no Norte do estado. Ela foi recebida também por outras autoridades e 
produtores rurais da região. Na ocasião, ela anunciou o lançamento do AgroNordeste, que aconteceria logo 
depois. 

Essa foi a terceira viagem de Tereza Cristina a região Nordeste e a primeira à Bahia, desde que assu-
miu o cargo. Em Juazeiro, assim que desembarcou na cidade, a ministra conheceu propriedades da região, 
acompanhada por Humberto Miranda, presidente do Sistema Faeb; a superintendente do Senar Bahia, Cari-
ne Magalhães; o vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário da Faeb, Rui Dias; o senador Fernando 
Bezerro; o deputado federal Fernando Filho; o deputado estadual, Antônio Coelho; o prefeito de Petrolina, 
Miguel Coelho e outras autoridades.
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No Centro de Excelência, ela participou de uma reunião com produtores da região, articulada pelo Siste-
ma Faeb/Senar.

 Ainda cumprindo a agenda, a ministra conheceu de perto o trabalho do programa Jovem Aprendiz do 
Senar Bahia, na empresa Special Fruit. Durante o encontro com a ministra, Humberto Miranda destacou a 
caprinovinocultura do estado e a necessidade do investimento do governo na organização social dos produ-
tores.
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Demarcação de terras: Humberto Miranda discute 
problema com produtores do Recôncavo

FAEB participa de reunião com secretário de Segurança Pública e deputado 
Eduardo Sales para articular parceria contra a violência no campo

O presidente da FAEB, Humberto 
Miranda, recebeu um grupo de produ-
tores rurais do Recôncavo Baiano para 
tratar de questões relacionadas com 
demarcações de terras na região. Des-
de 2018, eles vêm se reunindo na sede 
da Federação com o apoio da diretoria 
e das assessorias técnica e jurídica da 
instituição, com objetivo de se defen-
der de possíveis demarcações de terras 
informadas como “quilombolas”. De 

acordo com os produtores, nessas áreas comprovadamente não existem quaisquer remanescentes de qui-
lombola. “Estamos empenhados em trazer para a Federação todas as discussões que interferem na vida do 
produtor rural. A assessoria jurídica está acompanhando de perto essa situação, oferecendo todo o suporte 
necessário para garantir que os produtores rurais tenham assegurados os seus direitos à terra. Nosso com-
prometimento será incansável nessa missão de defender os interesses e direitos da categoria”, ressaltou 
Humberto Miranda. Contando com o apoio da CNA, as providências adotadas pela Federação visam afastar 
o risco de perda das propriedades rurais, todas produtivas, assegurando aos seus titulares a preservação 
do patrimônio e ao Estado a manutenção da renda e a arrecadação de tributos. O grupo é composto por 
produtores dos municípios de São Francisco do Conde, Santo Amaro, São Sebastião do Passé, entre outros.

O vice-presidente Administrativo-Financeiro da FAEB, Guilherme Moura, participou de uma audiência 
com o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, e o deputado estadual Eduardo Sales, para discutir 
a insegurança no campo. Durante a reunião, foi sugerida a criação da Ronda Rural, uma ação para fortalecer 
o policiamento no interior do estado, focada nas propriedades rurais, que seria realizada através de uma par-
ceria entre a FAEB e a SSP. “A ideia é criar uma articulação entre os segmentos público e privado para tentar 
minimizar os impactos dessa violência no campo. A gente sabe que a Bahia é muito grande, mas estamos 
dispostos, como sempre, a encarar esse desafio”, ressaltou Guilherme Moura. O secretário recebeu projeto 
da Ronda Rural, do deputado Eduardo Sales, e prometeu um breve retorno sobre a solicitação.

Ações da FAEB em 2019
#EmDefesadoProdutor
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FAEB participa de audiência na ALBA para discutir fim do 
subsídio na conta de energia dos agricultores irrigantes

Uma audiência pública realizada 
na Assembleia Legislativa do Estado, 
em Salvador, reuniu representantes 
do setor agropecuário para discutir 
o decreto que determinava o fim do 
subsídio na conta de energia dos agri-
cultores irrigantes. Assinado pelo ex-
-presidente Michel Temer, o decreto 
determinou a redução dos descontos 
para produtores rurais em 20% ao 
ano, até chegar a zero, em um prazo 
de cinco anos. Antes, o subsídio per-
mitia que os agricultores irrigantes 
obtivessem desconto de 10% a 30% 
nas tarifas de energia elétrica. A audi-

ência, proposta pelo deputado estadual Eduardo Salles (PP), foi realizada pela Comissão de Agricultura da 
ALBA, que é presidida pela deputada Jusmari Oliveira (PSD).

“Os impactos não serão apenas no setor agropecuário, com um peso maior para o produtor rural. Isso 
será uma avalanche que acabará atingindo, também, o bolso do consumidor final”, explicou o presidente da 
Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), Humberto Miranda. Segundo ele, o decreto vai atingir 
os custos de produção de quase todas as atividades, já que a Bahia possui uma grande área irrigada. “A Bahia 
tem a quinta maior área irrigada do Brasil. São mais de 500 mil hectares, de acordo com a Agência Nacional 
de Águas (ANA). Por isso, esse decreto vai impactar até na inflação, já que os produtos da cesta básica vão 
chegar mais caros na feira, no mercado e, consequentemente, aumentarão o valor gasto pelos brasileiros 
para garantir a alimentação do dia a dia. O produtor rural, infelizmente, terá que repassar esses custos. Para 
os pequenos produtores, por exemplo, isso vai aumentar em 43% o custo com energia elétrica. É preocu-
pante”.
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Durante visita ao interior do estado, presidente da FAEB se reúne com 
produtores e jovens

Presidente do Sistema FAEB cumpre agenda no Semiárido

Cumprindo uma agenda no interior do estado, o 
presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miran-
da, esteve na cidade de Senhor do Bonfim, em um en-
contro com produtores rurais e autoridades. Durante 
a reunião, que aconteceu no Centro de Capacitação 
Regional do município, o presidente falou sobre as 
inovações que contribuem para agropecuária e a im-
portância das parcerias para o fortalecimento das 
cadeias produtivas do leite e ovinocaprinocultura da 
região.

Estavam presentes o vice-prefeito, José Antô-
nio, o secretário de Desenvolvimento Agropecuá-
rio, Fábio Cedraz, Valtônio Guimarães, secretário de 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente da cidade 
de Andorinha, além do presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Senhor do Bonfim, Ivo Alberto 
Alves Santiago. Produtores das cidades vizinhas de 
Andorinha e Jaguarari também compareceram ao 
encontro.

 Humberto também esteve em Juazeiro, no 
Centro de Excelência em Fruticultura do Sistema 
CNA/Senar, fazendo uma visita às instalações do espaço que funciona desde 2017. Por lá, ao lado de jovens 
que participam do Programa Jovem Aprendiz, ele falou sobre a importância das ações que são desenvolvi-
das para ajudar na formação técnica e qualificação de profissionais. Também foi discutido o alinhamento de 
novas atividades para o Centro.

Humberto Miranda participou de uma reunião no mu-
nicípio de Valente, onde apresentou as novas ações do 
Sistema para fortalecer os Sindicatos e aumentar os servi-
ços prestados ao homem e a mulher do campo. Ele falou 
sobre o programa de Consultoria Técnica oferecido pelo 
Sistema Faeb/Senar, através dos Sindicatos. “Todas essas 
ações foram pensadas com o principal objetivo de tornar 
os Sindicatos cada vez mais forte e independente. Isso vai 
garantir ainda mais representatividade no campo para lu-
tar por melhorias para o produtor”, explicou Miranda.

Participaram da reunião os presidentes dos Sindicatos 
dos Produtores Rurais de Valente, Serrinha, Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Conceição do Coité, Tuca-
no, Riachão do Jacuípe e Cipó.
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Piritiba também recebeu presidente da Federação 

Presidente do Sistema FAEB/SENAR faz visita à sede 
do Sindicato dos Produtores Rurais da cidade de Seabra

Casa cheia na palestra do presidente do Sistema 
Faeb/Senar, Humberto Miranda, que apresentou na 
Câmara de Vereadores de Piritiba, um diagnóstico 
sobre a fruticultura da região, elaborado pela equipe 
técnica de instrutores do Senar Bahia. O abacaxi e o 
caju foram duas culturas identificadas como promis-
soras potencialidades frutíferas da região, além do 
maracujá e da melancia já explorados na região. 

O evento também contou com as participações 
do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais 
de Piritiba, Edivaldo Dias Souza; do prefeito do mu-
nicípio, Samuel Santana; da secretária de Educação, 
Dilmara Lopes Lima; e do presidente da Câmara dos 
Vereadores, Silvio Romero. Na oportunidade foi assi-
nado o Termo de Cooperação Técnica do programa 
Despertar, do Senar Bahia, que leva informações so-
bre ética, cidadania, meio ambiente e saúde para as 
crianças e jovens das escolas públicas do campo.

Humberto Miranda, ao lado do vice-presidente de De-
senvolvimento Agropecuário da Faeb, Rui Dias, visitou o 
Sindicato dos Produtores Rurais da cidade de Seabra, na 
região da Chapada Diamantina. Cumprindo uma agenda de 
compromissos no interior do estado, eles foram recebidos 
pelo presidente e ex-presidente do Sindicato, Luiz Santos 
Oliveira e João Gomes, respectivamente. João também é 
ex-diretor da Faeb.

Ações da FAEB em 2019
#EmDefesadoProdutor
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Agenda de trabalho nas regiões Sul/Sudoeste

Audiência com deputados baianos em Irecê

Cumprindo agenda de ações nas regiões Sul e 
Sudoeste da Bahia, Humberto Miranda participou do 
Circuito Baiano da Qualidade da Carne, durante a Ex-
posição Agropecuária de Itapetinga. “A pecuária é de 
extrema relevância para o estado e um evento como 
esse representa a força do produtor para expandir 
novos horizontes e mostrar a sua força”, disse Hum-
berto.

O evento foi realizado no Parque de Exposições 
Juvino Oliveira, em Itapetinga, com diversas palestras 
com temas alusivos à pecuária, dentre elas, o tema 

“Projeto do Circuito Baiano da Qualidade da Carne”, 
com o palestrante Luiz Sande, Assessor Técnico do 
Senar Bahia. Ainda na Exposição Agropecuária de 
Itapetinga, ele esteve presente no Seminário do Pro-
grama de Apoio a Caprinoovinocultura do Sudoeste 
da Bahia (PROCRIAR), que visa o fortalecimento da 
estrutura familiar rural, utilizando a caprino-ovino-
cultura como instrumento gerador de oportunidade 
de trabalho e renda.  

VISITA TÉCNICA

Durante a viagem, a comitiva com o presidente 
da Federação, também com as presenças da supe-
rintendente adjunta da CNA, Natália Fernandes; do 
presidente do Sindicato Rural de Itapetinga, Eder Ferreira Rezende; do vice-presidente de Desenvolvimento 
Agropecuário da Faeb, Rui Dias; Guilherme Moura, vice-presidente Administrativo e Financeiro e dos Asses-
sores do Senar Bahia, Luiz Sande e Raisa Lopes, visitou a Unidade de Referência Tecnológica (URT), que tem 
um trabalho de pesquisas forrageiras mais adaptadas ao semiárido brasileiro.

Humberto Miranda participou da audiência 
pública da Comissão de Agricultura e Política Ru-
ral da Assembleia Legislativa da Bahia, que acon-
teceu durante a Expoagri, em Irecê. Ele esteve na 
mesa oficial da audiência, ao lado da presidente 
da Comissão, a deputada estadual Jusmari Oli-
veira, e os também deputados estaduais Eduar-
do Salles, Fabíola Mansur, Pedro Tavares e Mário 
Augusto Jacó. O deputado federal Otto Alencar 
Filho também participou do evento. Também 
participaram da mesa da audiência o prefeito de 
Irecê, Elmo Vaz; João da Cruz, da Fetag; Everaldo Dourado, da Aprir; Edivaldo Dourado, da Aprir; e Nelson 
Fraga, da CNA.



35

Renegociação de dívidas é tema de reunião em Salvador

FAEB participa de 
evento em Araci

O presidente da FAEB se reuniu com o presi-
dente da Agência de Fomento do Estado da Bahia 
S/A (Desenbahia), Francisco Alfredo Marcílio de 
Sousa; o Superintendente do Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB) na Bahia, José Gomes da Costa; e 
o Deputado Estadual Eduardo Sales, para chegar 
a um acordo sobre as dívidas de crédito rural con-
traídas por cerca de 1,8 mil produtores do Estado 
junto à Desenbahia, incluindo, também, o extinto 
Banco do Estado da Bahia (Baneb). Os recursos 
eram do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Nordeste (FNE) e repassados pelo BNB.

O objetivo da reunião foi chegar a um entendimento da Lei nº 13.340/2016. A Lei permite ao produtor 
com dívidas liquidar seus débitos contratados até 31 de dezembro de 2011 com descontos que podem che-
gar a 95%, ou renegociá-los com descontos que chegam a 80%.

Em um grande evento realizado na 
cidade, que reuniu centenas de produ-
tores rurais da região, foi reinaugurada a 
sede do Sindicato dos Produtores Rurais 
do município. O presidente da Federação 
participou da solenidade acompanhado 
pelo prefeito da cidade, Silva Neto; do de-
putado federal João Roma, do deputado 
estadual Luciano Simões, além do anfi-
trião William dos Anjos, presidente do Sin-
dicato dos Produtores do município. 

Miranda aproveitou a ocasião para 
falar sobre o lançamento do FAEB SERVI-
ÇOS. Ele também apresentou aos produ-
tores rurais os profissionais selecionados 
para  atuar na região com assistência téc-
nica ao homem e a mulher do campo. Eles 
terão a missão de ajudar a melhorar ainda 
mais a produtividade das propriedades ru-
rais da região. 
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Superintendente Federal da Agricultura da Bahia é 
empossado na sede do Sistema Faeb

Comitiva do Exército participa de reunião com Presidente 
da FAEB e com representantes da FIEB e Fecomércio

Durante cerimônia de posse realizada no auditório do Sistema FAEB, em Salvador, Paulo Emílio Torres 
assumiu o cargo de novo dirigente da Superintendência Federal da Agricultura da Bahia (SFA-BA). Humberto 
Miranda, presidente do Sistema Faeb/Senar e o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), João Martins, estavam presentes na solenidade. Cerca de 200 pessoas compareceram à posse, 
entre elas representantes das principais entidades da agropecuária baiana, setor produtivo, instituições pri-
vadas, sindicais, superintendências e secretarias estaduais.

Uma comitiva formada por oficiais, 
civis, instrutores, professores e alunos 
da Escola de Comando e Estado-Maior 
do Exército (ECEME) do Rio de Janeiro 
participou, na sede do Sistema Faeb/Se-
nar, em Salvador, de uma reunião sobre 
o panorama econômico e a realidade da 
agropecuária da Bahia, com o presiden-
te da entidade, Humberto Miranda. Ele 
apresentou os principais dados do setor 
e também as ações realizadas pela FAEB 

e pelo Senar Bahia no campo. O diretor executivo da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), 
Vladson Bahia Menezes e o superintendente executivo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), Jamerson Barreiro, também falaram sobre a economia do estado 
sob perspectiva de cada entidade. A visita dos militares acontece anualmente e faz parte de uma das ativida-
des de formação da instituição que possui o nível mais elevado do Exército. A turma, formada por 19 oficiais 
alunos do segundo ano do Curso de Comando e Estado-Maior para Oficiais Médicos, desembarcou na Bahia 
com a intenção de conhecer mais sobre as capacidades e potencialidades do estado. 
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Audiência Pública na ALBA debate produção de cacau na Bahia

Presidente da Faeb participa de encontro com 
embaixada da Finlândia

O futuro da lavoura cacaueira do estado 
foi discutido durante uma audiência pública 
na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia 
(ALBA), em Salvador. O endividamento dos 
produtores rurais devido a praga da vassoura-
-de-bruxa, que devastou a produção do fruto 
de centenas de famílias, foi um dos temas dis-
cutidos durante o encontro. 

Durante a sessão, foi ressaltado também 
o potencial que a Bahia ainda possui na produção do cacau, com a expansão da lavoura para outras regiões, 
como Chapada Diamantina e Oeste, além da forte produção do chocolate gourmet, mel e geleia.

“Nós já temos tecnologia para produzir o cacau, temos condições de sermos competitivos, independente 
do modelo de produção, seja ele cabruca, pleno sol ou agroflorestal. O produtor precisa ter acesso à tecno-
logia e o crédito é fundamental. O alinhamento entre o segmento privado e a classe política é importante 
nesse processo. A audiência aconteceu em boa hora e estamos confiantes, contando com o apoio dos depu-
tados para que eles possam fazer o encaminhado do pleito”, disse o vice-presidente administrativo financei-
ro da Faeb, Guilherme Moura.

O debate foi acompanhado pelos presidentes de Sindicatos dos Produtores Rurais das cidades de Ibica-
raí; Ipiaú; Cairu; Coaraci; Itajibá; Ilhéus e Barro Preto.

O presidente do Sistema Faeb/Senar, Hum-
berto Miranda, participou de um almoço com 
o Embaixador da Finlândia em Brasília, Jouko 
Leinonen; com o Cônsul Honorário da Finlândia 
em Salvador, Wilson Andrade e com o Cônsul da 
Finlândia em São Paulo, Tommi Vuoprinen. Du-
rante o encontro, Humberto Miranda falou so-
bre os programas e ações realizadas pelo Siste-
ma Faeb/Senar, buscando intensificar o diálogo 
e a parceria em favor do setor agropecuário da 
Bahia. Além da troca de experiências entre os 
dois países, foram abordados temas alusivos à 
dessalinização de água, educação ambiental de 
jovens e diversos outros assuntos de interesses 
mútuo.

Além do presidente da Faeb, estiverem presentes no almoço, a superintendente do Senar Bahia, Carine 
Magalhães; o Assessor Jurídico do Senar Bahia, Carlos Bahia; o vice-presidente Administrativo e Financeiro 
da Faeb, Guilherme Moura e a Assessora Executiva do Senar Bahia, Raisa Lopes.

Ações da FAEB em 2019
#EmDefesadoProdutor
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FAEB toma posse na “Frente Parlamentar do Setor Produtivo”, na ALBA

Diretoria da Faeb participou da cerimônia de posse da 
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), em Brasília

A Federação da Agricultura e Pecuária do Es-
tado da Bahia (FAEB), deu mais um importante 
passo em cumprimento do seu papel de defen-
der os interesses e direitos dos produtores rurais 
baianos na cerimônia de posse da “Frente Parla-
mentar do Setor Produtivo”, que aconteceu na 
sede da Assembleia Legislativa do Estado (ALBA), 
em Salvador. O vice-presidente Administrativo Fi-
nanceiro da Federação, Guilherme Moura, tomou 
posse no Conselho Consultivo; e os advogados do 
Sistema FAEB/SENAR, Carlos Bahia e Raisa Lopes, 

do Conselho Jurídico. O presidente do Sistema Faeb, Humber-
to Miranda, e a vice-presidente, Carminha Missio, participaram 
da solenidade.

 Em seu discurso, na ALBA, Humberto Miranda ressaltou a 
importância do setor produtivo para o estado e que as ações 
da Assembleia têm impactos diretos nos resultados desse tra-
balho. “Esse ambiente democrático que está sendo criado aqui 
hoje, gera uma expectativa em nós todos, porque aqui está a 
representação da população baiana e é aqui que precisa estar 
o setor produtivo, que gera emprego, renda e ajuda a susten-
tar a economia do nosso estado”.

A cerimônia aconteceu em um clube de Bra-
sília e contou com a presença de 800 convidados, 
entre políticos, lideranças do setor agropecuário 
e jornalistas. O presidente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado (Faeb), Humberto 
Miranda, foi um dos representantes da Bahia 
na cerimônia. “A Frente Parlamentar é parceira 
na defesa das demandas do setor agropecuário. 
Participar desse evento é uma forma de presti-
giar e também de estreitar o relacionamento da 
Bahia com a FPA e com os parlamentares do Es-
tado presentes no evento”, afirmou Miranda.

O presidente da Faeb estava acompanhado pela vice-presidente da Federação, Carminha Missio, e o di-
retor Regional da Faeb no Oeste, Moisés Schimidt. O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), João Martins da Silva Junior, também esteve entre os convidados. 
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Secretários de Agricultura de Sergipe e da Bahia se reúnem na 
sede da Faeb; presidente da Faese também esteve presente

Fundap realiza Assembleia na Sede da Faeb

Com a intenção de criar um Fundo de Apoio 
Agropecuário para o estado de Sergipe, o secretário 
sergipano de Agricultura, Desenvolvimento Agrário 
e Pesca (Seagri), André Luiz Bonfim Ferreira, veio até 
à Bahia trocar experiências com entidades e órgãos 
ligadas ao setor. O secretário, acompanhado pelo 
presidente da Federação da Agricultura e Pecuária 
de Sergipe (Faese), Ivan Sobral, esteve em reunião 
na sede do Sistema Faeb/Senar, em Salvador, com 
o presidente da Faeb, Humberto Miranda, e o titu-
lar da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, 
Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), Lucas Teixeira 
Costa. Durante a reunião, foram apresentadas ao se-
cretário e outros representantes do estado de Ser-

gipe, pelo diretor de Defesa Sanitária Animal da Adab, Rui Leal, a criação e a dinâmica de funcionamento 
do Fundo de Apoio a Pecuária do Estado da Bahia (FUNDAP), órgão criado por entidades ligadas à cadeia 
produtiva que auxilia nas ações emergenciais e de defesa sanitária animal.

Os conselheiros do Fundo de Apoio a Pe-
cuária do Estado da Bahia (Fundap), estiveram 
reunidos com o Presidente da Faeb, Humberto 
Miranda. A assembleia aconteceu na Sede do 
Sistema Faeb/Senar e na pauta do encontro 
estavam o sistema de cobranças dos boletos 
fundo, via web e sistema da Adab; as ações de 
marketing para divulgação da entidade, junto 
aos pecuaristas e outras entidades; a autoriza-
ção para envio de documentação solicitada por 
empresa de consultoria do Ministério da Agri-
cultura Goulart & Colepicolo Advogados.

 A reunião foi conduzida pelo direitor-presi-
dente do Fundap, Marcelo Martins, que também foi acompanhado de mais um representante da entidade, 
Carlos Augusto Carvalho. Além do Presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda, estiveram pre-
sentes os representantes da Acrioeste, Adelar Geller; da Associação Baiana de Suinocultura, Alber Ferreira 
Rezende; do CRMV-Ba – Conselho Regional de Medicina Veterinária, Altair Santana Oliveira; do Sindicouro 
- Sindicato da Indústria de Couros e Peles da Bahia , Cláudio Murilo Xavier; da Coopardo – Cooperativa Mista 
do Médio do Rio Pardo Ltda., Haroldo Pereira de Almeida; da Adab, Luis Maurício Bacellar Batista e Ilana 
Lima; dos representantes do SINCAR – Sindicato das Indústrias de Carne e Derivados da Bahia, Manoel Mair-
ton de Sousa, Julio César Melo de Faria e Antonio Siqueira; da ACCOBA – Associação Baiana dos Criadores de 
Caprinos e Ovinos da Bahia, Ricardo José Schmidt Falcão; da Aiba, Stefan Zembrod e do FRIFEIRA/Cooper-
feira, Antonio Moraes Miranda.

Ações da FAEB em 2019
#EmDefesadoProdutor
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CNA e FAEB se reúnem com produtores do Extremo Sul da 
Bahia para definir estratégias de exportação

Comissão de Jovens Produtores da Faeb

A CNA e a FAEB se reuniram com produtores do 
Extremo Sul da Bahia na sede do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Itabela, para levantar informações 
sobre a produção da região e definir estratégias de 
ampliação das exportações. O encontro foi uma con-
tinuação do seminário da Rede Agropecuária de Co-
mércio Exterior (InterAgro). 

Foi realizada na sede do Sistema Faeb/
Senar, a primeira reunião presencial da Co-
missão de Jovens Produtores vinculados à 
Federação. A Comissão, que é composta 
por 10 membros, tem por objetivo aproxi-
mar os jovens, oportunizando o diálogo e 
discussão frente às atividades, demandas 
e problemas oriundos do produtor. Além 
do Presidente da Faeb, Humberto Miran-
da, estiveram presentes 7 jovens de cinco 
regiões do estado e a Coordenadora Téc-
nica do Senar Bahia, Daniela Lago.

O Presidente do Sistema Faeb/Senar, 
Humberto Miranda, contextualizou as 
perspectivas e as pretensões da Faeb para direcionar e contribuir com as pautas que foram discutidas du-
rante a reunião. As temáticas foram debatidas pelos membros presentes da Comissão, representantes das 
regiões do Baixo Sul, Extremo Sul, Oeste, Semiárido e Sudoeste do estado, servindo como mais um meio de 
comunicação e interação com os produtores rurais.

 Na reunião foram criadas atividades e direcionamentos para as ações a serem realizadas pela Comissão, 
que fará encontros de maneira periódica para tratar de assuntos relacionados ao setor, discutindo e analisan-
do os projetos desenvolvidos pelo grupo para contribuir com a Faeb e com a agropecuária baiana.

Ações da FAEB em 2019
#EmDefesadoProdutor
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Faeb participa do Encontro da Cadeia Produtiva do Leite 
do Oeste da Bahia

FAEB no 10º Encontro Baiano dos Laticinistas, em Salvador

O presidente do Sistema Faeb, Humberto Miranda, 
participou da abertura do II Encontro da Cadeia Produ-
tiva do Leite do Oeste da Bahia. O evento contou com a 
participação do presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Barreiras, Moisés Schmidt, do governador em 
exercício, João Leão, do presidente da Acrioeste - Mário 
Mascarenhas e de presidentes das associações repre-
sentativas da cadeia leiteira, dentre outras. Durante a 
solenidade, convênios que beneficiam a produção do 
leite foram assinados, entre o Governo do Estado e coo-
perativas da região.

Humberto Miranda apresentou as ações desenvolvi-
das pela Assistência Técnica e Gerencial do Senar Bahia, 

do Pro-Senar Leite na região oeste, entre outras ações realizadas pelo Sistema Faeb em prol do desenvolvi-
mento produtivo e sustentável do agro baiano.

O presidente do Sistema FAEB, Humberto Miranda, participou da abertura oficial do 10º Encontro Baia-
no dos Laticinistas, em Salvador. O evento é realizado anualmente pelo Sindileite, com o objetivo de apoiar e 
fortalecer a cadeia produtiva, abordando e discutindo os rumos e perspectivas do setor, além de proporcio-
nar a troca de experiências entre os donos de laticínios da Bahia, fornecedores de todo o Brasil, autoridades 
do estado e órgãos afins.



42

CNA e Federações visitam produção de 
grãos, fibras e confinamento na Bahia

Reunião na Secretaria do Meio Ambiente discutiu 
portaria do Inema sobre medidores de vazão

A missão técnica formada pela CNA e 
Federações de Agricultura e Pecuária vi-
sitou quatro propriedades rurais que são 
referências em inovação tecnológica no 
oeste da Bahia. A iniciativa faz parte da pro-
gramação na região para mostrar como o 
agro, a partir da determinação do produtor 
rural, contribuiu para o desenvolvimento 
local e para a economia do estado. “Que-
ria mostrar que a Bahia pode ser inserida 
entre os grandes produtores do país pela 
determinação do produtor e porque aqui 
tem alta tecnologia e as maiores produtivi-
dades de soja, milho e algodão. E isso é um 
exemplo muito bom para as outras federa-
ções”, destacou o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins. Ele 
ressaltou também que “a inovação tecnológica é irreversível”.

O grupo iniciou a programação em Luís Eduardo Magalhães, na propriedade pertencente ao Grupo 
Captar Agribusiness, que atua principalmente no confinamento de bovinos para recria e engorda e cria de 
animais de terceiros. Em seguida, a missão conheceu a Sementes Oilema, que trabalha com tecnologia de 
sementes de soja. São comercializadas por ano 750 mil sacas para o Matopiba além de Pará, Mato Grosso e 
Rondônia. “O nosso diferencial é uma semente de alta qualidade”, disse o diretor presidente, Celito Missio.

O grupo também foi a Schmidt Agrícola, que produz grãos, algodão e soja. O proprietário Moisés Schmi-
dt falou sobre a história da atividade, administrada por quatro irmãos e que conseguiu resultados expressi-
vos nos últimos anos. “Focamos em tecnologia e gestão. Esse sempre foi o nosso princípio”. A última visita 
do dia foi a propriedade Ubahia, cooperativa criada por dois irmãos argentinos que processa algodão para 
exportação.

Uma reunião realizada na sede da Secreta-
ria Estadual do Meio Ambiente, em Salvador, 
com representantes da secretaria, do Inema, da 
Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia 
(FAEB) e produtores de várias regiões do esta-
do, discutiu a portaria do Inema que trata da ins-
talação dos medidores de vazão.

Durante o encontro, os produtores aponta-
ram as dificuldades e particularidades de cada 
parte da Bahia para a implementação dessa por-
taria. O Estado ouviu cada ponto apresentado. 
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FAEB participa do Seminário Bahia 40+

Comissão Baiana da Cadeia Produtiva do leite

“A Bahia tem uma condição muito interessante 
porque é um estado bastante heterogêneo onde 
temos diversas cadeias produtivas. Na região Oeste, 
por exemplo, temos a cadeia grãos e algodãos; no 
Vale do São Francisco, a fruticultura; no Extremo-Sul, 
a silvicultura; na região litorânea, o cacau. Quando se 
tem um estado com tanta diversidade a capacidade 
de resiliência é maior”, essa foi a afirmação do vice-
-presidente administrativo do Sistema Faeb, Guilher-
me Moura, durante a participação da primeira edição 
do Seminário Bahia +40, O futuro da economia. O 

evento faz parte da série de atividades criadas em comemoração aos 40 anos do jornal Correio.

Criada em 2018 para promover a 
discussão, avaliação, concepção e inte-
gração das ações entre os diversos ór-
gãos, entidades e instituições que atu-
am no Sistema Agroindustrial do Leite, 
a Comissão no ano seguinte, em 2019, 
continuou com os trabalhos para pro-
por políticas público-privadas (PPP) de 
fomento ao segmento, contribuindo 
para tornar o Estado da Bahia autossu-
ficiente na produção de leite. Algumas 
ações foram pensadas e executadas, 
como o Projeto Piloto de Ações Inte-
gradas e Sinérgicas na Cadeia Produtiva do Leite no Seminário Baiano que estão em andamento, bem como 
o estudo “Cadeia Agroindustrial do Leite no Brasil: Diagnóstico dos Fatores Limitantes à Competitividade”.

Outras ações da Comissão Baiana da Cadeia Produtiva do Leite:

- Planejamento estratégico da Cadeia Produtiva do Leite;

- Consultoria para levantamento da Situação Tributária da Cadeia do Leite;

- Articulações para operacionaização do Laboratório de análise do Leite/UESB Itapetinga;

- Articulações para avaliação das INS 76 e 77;

- Discussões e apoio à regulamentação estadual do Selo Arte;

- Articulações de apoio à criação dos Conselhos paritários entre representantes dos Produto-
res de Leite e Laticínios - CONSELEITE BAHIA.
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Comitiva do AgroBrazil na Bahia
A comitiva do AgroBrazil, formado por membros da 

CNA, do Sistema Faeb/Senar, jornalistas e represente-
tantes de dez países, visitou empresas de confinamento 
de animais e processamento de algodão em Luís Edu-
ardo Magalhães, conhecida como a mais nova frontei-
ra agrícola do País. A produtividade da região chamou 
atenção das delegações estrangeiras. O programa é pro-
movido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) e está na sexta edição. A Captar atua desde 
2010 no confinamento de animais e na fabricação de ra-
ção e adubo orgânico com foco na produção sustentável 
de carne bovina. Eles trabalham com confinamento para 
terminação e engorda das raças Nelore e Angus e a par-

te da cria e recria é feita por terceiros. A intenção da empresa ao integrar a produção do Semiárido com o 
Matopiba é incluir os pequenos e médios produtores fazendo compartilhamento de tecnologias e otimizan-
do a cadeia produtiva para que todos os produtores tenham melhores ganhos. 

Algodão
Outro destino do grupo foi a Algodoeira UBahia, 

cooperativa criada por dois argentinos que faz o 
processamento do algodão para exportação. “A 
qualidade do algodão brasileiro é uma das melhores 
do mundo e hoje tive a oportunidade de conhecer o 
processo produtivo das empresas locais e entender 
como a qualidade do produto é assegurada”, des-
tacou Phitchanan Panadamrong, primeira Secretá-
ria na Embaixada da Tailândia. O país asiático está 
entre os 10 principais importadores de algodão do 
Brasil e importou no ano passado 10 milhões de dó-
lares apenas da Bahia.

A vice-presidente da FAEB, Carminha Missio; o 
vice-presidente administrativo e financeiro da FAEB, 
Guilherme Moura e o assessor técnico do Senar Bahia, 
Luiz Sande, acompanharam a comitiva que conta com 
dez delegações estrangeiras. O grupo interagiu com 
os alunos do curso de Supervisor Agrícola, que simula 
os processos de uma propriedade com foco nas prin-
cipais culturas da região (grãos e algodão). 

Depois da Fazenda Modelo, o grupo visitou a Fru-
tas a Mariinha, que recebe esse nome em homena-
gem a mãe do produtor, Josiel Menezes, um dos seis 
irmãos donos da propriedade.

Diretoria do Sistema Faeb/Senar acompanhou comitiva do 
AgroBrazil em Barreiras 
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Assembleia Geral da FAEB 2019

Em assembleia geral realizada na sede da Fe-
deração da Agricultura e Pecuária do Estado da 
Bahia, as contas do exercício de 2019 e o plane-
jamento orçamentário para 2020 da Faeb foram 
aprovadas por unanimidade pelos presidentes 
dos Sindicatos dos Produtores Rurais presentes 
na reunião.

 O presidente do Sistema Faeb, Humberto 
Miranda, fez um balanço das ações realizadas 
no ano, dando destaque para temas como a pri-
meira edição da e-Agro, que teve a sua primeira 
edição em Vitória da Conquista e o Faeb Serviços que deve atender a produtores rurais de todo o estado. O 
presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, participou da reunião e des-
tacou o fortalecimento da Assistência Técnica oferecida pelo Senar e as conquistas que a CNA trouxe para 
os produtores rurais em 2019. 

Na composição da mesa, além dos presidentes do Sistema Faeb e da CNA, estiveram presentes a vice-
-presidente da Faeb, Carminha Missio; o vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário da Faeb, Rui Dias 
Souza; o vice-Presidente Administrativo e Financeiro da Faeb, Guilherme Moura. Além dos presidentes dos 
sindicatos, a assembleia também contou com a presença do assessor jurídico da Faeb, Carlos Bahia; da supe-
rintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães; e outros colaboradores do Sistema Faeb.
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Ações do Projeto
Campo Futuro
O Campo Futuro é um projeto realizado pela CNA em parceria com o Senar, 

Federações e Sindicatos de Produtores Rurais, além das Universidades e Centros 
de Pesquisas. O projeto se baseia no levantamento do custo de produção de dife-

rentes atividades agropecuárias com o objetivo de gerar informações estratégicas do setor rural e contribuir 
para as tomadas de decisão no campo. 

Painel de MANGA em JUAZEIRO Painel de BOVINOCULTURA DE CORTE em BARREIRAS

Painel de UVA em JUAZEIROPainel de TILÁPIA em PAULO AFONSOPainel de CAMARÃO em CANAVIEIRAS
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Painel de GRÃOS em BARREIRAS Painel de EUCALIPTO em EUNÁPOLIS

Painel de BOVINOCULTURA DE CORTE em FEIRA DE SANTANAPainel de CAFÉ ARÁBICA em PIATÃPainel de CAFÉ CONILLON em ITABELA

Painel de BOVINOCULTURA DE CORTE em WANDERLEYPainel de BOVINOCULTURA DE CORTE em ITAPETINGAPainel de BOVINOCULTURA DE CORTE em ITAMARAJU

Painel de EUCALIPTO em TEIXEIRA DE FREITAS

Além do acompanhamento sistemático da evolução dos custos de produção regionais, e de análises so-
bre a rentabilidade das atividades agropecuárias, o projeto possibilita o gerenciamento de preços e do com-
portamento da produção.

No ano de 2019, foram realizados na Bahia, Levantamentos de Custo de Produção (Painéis) nas cadeias 
de pecuária, agricultura e carcinocultura.
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Agro em Pauta

Um dos maiores especialistas da área de ges-
tão e planejamento do Brasil, o engenheiro agrô-
nomo e economista Alexandre Mendonça de Bar-
ros, deu início ao projeto Agro em Pauta Bahia. O 
evento, que aconteceu no auditório do Sistema 
FAEB/SENAR, em Salvador, também contou com 
a palestra do superintendente técnico da CNA, 
Bruno Lucchi, e com a presença do presidente da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, 
João Martins da Silva Junior, que também conver-
sou com os produtores rurais.

De acordo com Mendonça de Barros, “o cená-
rio macroeconômico do Brasil ainda é favorável 
devido à baixa inflação que o país mantém, acom-
panhado de juros baixos. Mas, em contrapartida, 
as contas públicas fora do lugar deixam o setor 
em alerta”.

Mendonça de Barros também chamou aten-
ção para a oportunidade que o Brasil aproveitou 
com relação a exportação de soja para China. Para 
ele, isso pode se repetir com a carne bovina. Ain-
da segundo o especialista, a China sofre com um 
grande surto provocado pela febre suína africana 
que tem reduzido o rebanho de porcos. Com isso, 
por lá, o aumento do consumo de carne vermelha 
deve aumentar consideravelmente.

Em 2019, o Sistema FAEB/SENAR lançou mais uma iniciativa para levar conhecimento de ponta para os 
produtores rurais baianos, o Agro em Pauta, que, em parceria com o Sebrae Bahia, trouxe para o estado os 
maiores palestrantes e especialistas do Brasil.

Alexandre Mendonça de Barros foi o primeiro palestrante do Agro em Pauta
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Agro em Pauta em Ilhéus

 O Agro em Pauta Bahia, criado para discutir 
o novo cenário do agronegócio do Brasil, realizou 
a segunda edição do projeto, no município de 
Ilhéus, região Cacaueira. Com vasta experiência e 
notório conhecimento no contexto político, eco-
nômico e social do cenário do agronegócio brasi-
leiro, o palestrante convidado foi o ex-ministro da 
Agricultura e presidente executivo da Associação 
Brasileira dos Produtores de Milho (ABRAMILHO), 
Alysson Paolinelli.

 Com o tema “O Novo Cenário Econômico e 
Perspectiva para o Agro Brasileiro”, Paolinelli fa-
lou para o público presente sobre os rumos que 
o setor deve seguir diante de uma nova realidade 
em que o país está inserida. Na ocasião, o presidente da Faeb, Humberto Miranda, destacou que “mais uma 
vez, o Sistema Faeb/Senar, em parceria com o Sebrae, está investindo para trazer para a Bahia as principais 
discussões sobre o agro. Temos a certeza de que o conhecimento é o grande impulsionador do campo e o 
produtor rural também já sabe disso”, explicou. A superintendente Adjunta da CNA, Natália Fernandes, que 

também esteve presente no evento, apresentou as 
ações realizadas na CNA e destacou o cenário atual 
do Agro, ressaltando a importância da entidade na 
defesa dos interesses do Produtor Rural. O evento, 
que aconteceu no Auditório Hélio Reis, do Centro 
de Pesquisas do Cacau (Cepec/Ceplac), contou com 
a presenças do superintendente Adjunto da CEPLAC 
Bahia/Espirito Santo, Antonio César Costa Zugaib;  
Michael Lima, gerente adjunto do Sebrae; Rui Dias 
Souza, vice-presidente de Desenvolvimento Agro-
pecuário da Faeb; Guilherme Moura, vice-presidente 
Administrativo e Financeiro da Faeb; de representan-
tes de Sindicatos e produtores rurais da região.
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“Mulheres no Agro”
Com o objetivo de fortalecer e consolidar o pa-

pel da mulher no agro da Bahia, o Sistema Faeb/
Senar, em parceria com o Sebrae Bahia, criou um 
grupo de trabalho com estratégias e ações que 
vão nortear a construção de um projeto de forta-
lecimento do papel da mulher no Agro em nosso 
Estado. 

A primeira reunião aconteceu no dia 21/08, na 
sede da entidade, em Salvador e contou com as 
presenças da vice-presidente da Faeb, Carminha 
Missio; a superintendente do Senar Bahia, Carine 

Magalhães; a diretora do Sindicato Rural de Luis Eduardo Magalhães, Greice Kelli Fontana Klein; a presidente 
do Sindicato Rural de Eunápolis, Eliane Menezes Oliveira; a vice-presidente do Sindicato Rural de Itajú do 
Colônia, Paula Sepúlveda e a diretora do Centro de Excelência em Fruticultura do Senar em Juazeiro, Thyara 
Rocha Ribeiro. “Estamos iniciando nossas atividades para a construção de um projeto que será implementa-
do nas diversas regiões do estado, visando buscar o melhor resultado possível naquilo que a gente espera 
para a agricultura baiana”, disse a vice-presidente da Faeb, Carminha Missio

O 4º Congresso Nacional das Mulheres do Agro-
negócio priorizou a relevância feminina para o avan-
ço inovador, rentável, sustentável e ético do agrone-
gócio e reuniu mulheres do setor de todo o país para 
troca de ideias e experiências, sempre com foco no 
papel da Mulher no Agronegócio Brasileiro.

Na comitiva estavam presentes a vice-presiden-
te da Faeb, Carminha Missio; a superintendente do 
Senar Bahia, Carine Magalhães; a diretora do Centro 
de Excelência em Fruticultura do Senar Bahia em 
Juazeiro, Thyara Ribeiro; a presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Eunápolis, Eliane Menezes 
Oliveira; a presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Medeiros Neto, Maria de Fátima Mendes Reis; 
a diretora do Sindicato dos Produtores Rurais de Itajú do Colônia, Paula Sepúlveda Carôso; a presidente do 
Sindicato dos Produtores Rurais de Barra do Rocha, Lucila Ribeiro Neves Leite; a diretora do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Luis Eduardo Magalhães, Greice Kelli Fontana Klein; a representante do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Barreiras, Gabriella Silva Sandoval Moreira e a representante do SEBRAE Bahia/Coor-
denação de Agronegócio, Adriana Maria Moura Bonifácio.

“Mulheres no Agro” no 4º Congresso das Mulheres 
do Agronegócio em São Paulo
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Sistema Faeb/Senar e Sebrae lançaram programa 
gratuito de monitoramento e implantação de técnica de 
controle da mosca-das-frutas, em Juazeiro

Senar Bahia recebe comitiva da Colômbia para troca 
de conhecimento no Vale do São Francisco

Os produtores rurais da região Norte da Bahia 
passaram a contar com consultorias gratuitas que os 
ajudarão no monitoramento e implantação de técni-
ca de controle da mosca-das-frutas, praga que causa 
grandes prejuízos à fruticultura. A iniciativa faz parte 
de uma parceria entre o Sebrae e o Sistema Faeb/
Senar, com apoio da CNA e Senar Central. A ação 
foi anunciada em um evento realizado no Centro de 
Excelência em Fruticultura, em Juazeiro, onde foi 
assinado o convênio para atender os fruticultores. 
O presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Mi-
randa, que estava presente na solenidade, falou so-
bre a importância das parcerias que ajudam a traçar 
ações como a do combate à praga, além do desenvolvimento de políticas públicas que valorizam o produtor 
rural e as cadeias produtivas. “É preciso valorizar quem faz, quem está na ponta, os nossos produtores rurais, 
são eles que fazem a diferença, que fazem as coisas acontecerem nesse país. 

O Centro de Excelência em Fruticultura do Se-
nar Bahia, em Juazeiro, no Norte do estado, recebeu 
uma visita técnica de diretores do Servicio Nacional 
de Aprendizaje – SENA (Serviço Nacional de Aprendi-
zagem), da Colômbia. Eles vieram conhecer de perto 
o trabalho realizado no Centro, que fica no Vale do 
São Francisco, que atua na formação e capacitação de 
mão de obra especializada na fruticultura, com cursos 
técnicos e de qualificação profissional, com o Jovem 
Aprendiz.

 A visita durou quatro dias e além do Centro, a co-
mitiva também visitou empresas e propriedades ru-
rais da região, para conhecer o agronegócio local. Es-
tavam no grupo o subdiretor do Centro de Formação 

Agroindustrial La Angostura, Cándido Herrera; o subdiretor de Biotecnologia e Futuro, José Nicolás Sierra; 
o subdiretor do Centro Internacional de Produção Limpa, Pedro Pablo Bastida. A equipe foi recebida pela 
coordenadora da Educação Formal do Senar Central (Brasília), Maria Cristina Ferreira; a coordenadora peda-
gógica do Senar Bahia, Daniela Lago; e o supervisor pedagógico, Joias Williams.
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Em 2019, nos dias 8, 9 e 10 de novembro, o Sistema 
Faeb/Senar deu um passo importante em inovação com 
o lançamento da e-Agro Bahia - 1º Evento de Inovação 
e Tecnologia Agropecuária realizada no Estado, em par-
ceria com o Sebrae.

Com um conceito totalmente diferente das feiras que 
são realizadas na Bahia, a e-Agro reuniu em um mesmo 
espaço, no Parque de Exposições de Vitória da Conquis-
ta, tecnologia, inovação e conhecimento, separados por 
blocos temáticos.

Sucesso Absoluto
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Em sua primeira edição, a e-Agro Bahia al-
cançou números surpreendentes, durante os 
três dias de realização.

O evento atraiu participantes de vários es-
tados do Brasil e de outros países, sendo bem 
avaliada pelo público e também pelos exposi-
tores.
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O Parque de Exposições de Vitória da Conquista foi referência em tecnologia e inovação agropecuária 
para todo o estado. Reunindo o que há de mais moderno no campo, a Feira teve a participação de produto-
res, trabalhadores rurais, estudantes, professores e pesquisadores e outras pessoas interessadas no agro.

1 ª  F E I R A  D E  I N O V A Ç Ã O  E  T E C N O L O G I A  A G R O P E C U Á R I A  D A  B A H I A

O Evento
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A primeira edição da e-Agro Bahia 
contou com a cobertura dos principais 
veículos de comunicação do estado, 
desde o seu lançamento. Com repor-
tagens impressas e, principalmente, na 
televisão.

Mais de MEIO MILHÃO de reais em 
mídia espontânea, mostrando a força 
da iniciativa que mesmo sendo a primei-
ra edição, teve forte presença na mídia.

#eAgroNaMídia
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Tecnologias simples e acessíveis expostas ao lado de simuladores e máquinas de últi-
ma geração atrairam centenas de pessoas ao Pavilhão do Produtor Rural, local dos estan-
des do Senar Bahia e do Sebrae Bahia, realizadores do evento.

O espaço da Educação do Senar Bahia contava com três ambientes, um deles era o virtual, 
com um telão de realidade aumentada que dava as boas-vindas aos participantes, provocando 
a interação com animais e máquinas que aparecem ao lado de quem ficava em frente a tela. 
“Tomei um susto com o trator, porque tem som também”, disse Tauana, de 10 anos. 

O outro ambiente foi o simulador, 
com um cockpit de uma pá carregadei-
ra, exatamente igual ao da máquina 
real. Qualquer pessoa podia sentar na 
cabine e sentir a sensação de estar pi-
lotando o equipamento. E ainda tinha 
o espaço prático, que contou com uma 
mesa de pulverização, onde era possí-
vel regular os bicos do equipamento, 
além de vê-lo funcionando. Essas tec-
nologias são usadas em alguns cursos 
do Senar Bahia.

1 ª  F E I R A  D E  I N O V A Ç Ã O  E  T E C N O L O G I A  A G R O P E C U Á R I A  D A  B A H I A

Pavilhão do Produtor Rural atraiu a 
atenção do público e da imprensa
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As ações socioambientais que as es-
colas do campo do programa Desper-
tar, do Senar Bahia, realizaram durante 
o ano foram apresentadas durante o 
evento. Em 2019, o tema do  trabalho 
foi “Produção de Alimentos e Sustenta-
bilidade no Campo”, com alunos do Des-
pertar de Ibicuí, Itororó, Jequié, Poções 
e Miguel Calmon, que representaram os 
72 municípios atendidos pelo programa 
na Bahia, apresentando as ações reali-
zadas pelas escolas públicas do campo.

Espaço
Sustentabilidade
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No stand de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar Bahia, os óculos de realidade virtual (VR) fo-
ram os mais disputados. Com ajuda dos óculos VR, deu para ver na prática como funciona a Ateg e os cursos 
de capacitação profissional do Senar Bahia no campo. No vídeo todas as etapas da Assistência foram explica-
das em 360° graus. O presidente da CNA, João Martins, e o diretor-geral do Senar Brasil, Daniel Carrara, não 
resistiram e colocaram os óculos para sentir a sensação de estar no campo sem sair do Parque. “Muito bom 
isso. Interessante demais ver tudo acontecendo e entendendo passo a passo”, disse Daniel Carrara. Além da 
realidade virtual, os técnicos do Senar Bahia explicaram aos participantes todos os programas oferecidos 
pela instituição, que tem na ATeG como o grande foco de atuação.

Um orgulho para todo o País, Anna Luisa Beserra, 
de 22 anos, foi homenageada na e-Agro Bahia, durante 
a segunda edição do Fórum de Inovação e Sustentabili-
dade para a Competitividade (FISC), que aconteceu du-
rante o evento.  Ela recebeu do presidente do Sistema 
Faeb/Senar, Humberto Miranda, uma placa de homena-
gem e um convite: “Nós atendemos milhares de crian-
ças e jovens na zona rural de todo o estado, através do 
programa Despertar, que atua com educação socioam-
biental, focado na multiplicação de ações de sustenta-
bilidade, ética e cidadania, e eu estou te convidando 
para nos ajudar nessa missão, com seu projeto que irá 
transformar ainda mais a realidade do campo”, disse 
emocionado. Anna Luisa foi pega de surpresa: “estou 
sem palavras, não esperava por isso. Pode contar com a 
gente nesse projeto”. O Aqualuz é um filtro que purifi-
ca a água usando apenas a luz solar e já está ajudando a 
vida de milhares de pessoas no interior do Brasil.

1 ª  F E I R A  D E  I N O V A Ç Ã O  E  T E C N O L O G I A  A G R O P E C U Á R I A  D A  B A H I A

Baiana premiada na ONU é homenageada 
no segundo dia da e-Agro

Assistência Técnica e Gerencial
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A primeira parada de quem chegava ao 
Parque de Exposições de Vitória da Conquis-
ta, era o espaço Agro Decor. Um ambiente 
todo criado para o evento que contava como 
a agropecuária está presente na vida de to-
dos, muito mais do que se imagina. Ao lado 
de cada item que estava no local, tinha um 
QR Code explicando todo o processo de pro-
dução. Bastava o participante apontar a câ-
mera do celular e tudo aparecia na tela.

Espaço
Agro Decor
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Um Túnel do Tempo foi montado dentro do Parque 
de Exposições para contar um pouco da história do se-
tor agropecuário baiano. Com painéis gigantes e víde-
os animados, o espaço relembrava os fatos mais impor-
tantes do agro a partir da década de 50. Era possível 
acompanhar as transformações da Cafeicultura; o início 
da produção no Oeste do estado; o auge e a crise do ca-
cau; o fortalecimento da produção leiteira; enfim, uma 
viagem no tempo dentro do Parque. “Eu adorei ver isso 
de perto. Conhecer um pouco mais da nossa história é 
fundamental para sabermos porque chegamos aqui e 
para onde queremos ir”, disse Ana Luiza Lins, estudante 
de Jequié e filha de produtores rurais.

Vitória da Conquista completou 
179 anos, durante o evento. Uma cida-
de forte, dinâmica, 3º maior município 
do estado, atrás apenas de Salvador 
e Feira de Santana, com um PIB que 
passa dos R$ 6 bilhões por ano. E cla-
ro, a cidade contou com  um espaço 
especial dentro do evento, destinado 
apenas para produtores e empreen-
dedores do município.

1 ª  F E I R A  D E  I N O V A Ç Ã O  E  T E C N O L O G I A  A G R O P E C U Á R I A  D A  B A H I A

Voltando no Tempo

Espaço Conquista
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Espaço Agritech:
Tecnologia e Inovação
em um só lugar
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1 ª  F E I R A  D E  I N O V A Ç Ã O  E  T E C N O L O G I A  A G R O P E C U Á R I A  D A  B A H I A

Oficinas e Dinâmicas Práticas

Expositores - Geração de Negócios
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Senar
 Bahia
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Sempre a favor do desenvolvimento do setor agropecuário, o Se-
nar Bahia fortaleceu ainda mais a sua atuação em 2019, através de 
ações em que a tecnologia e o conhecimento foram essenciais para a 
contribuição da instituição junto ao setor produtivo.
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No cenário da educação profissional rural do estado, o Senar Bahia ocupou um lugar de destaque, sendo 
praticamente a única instituição a operar um sistema completo de capacitações que aproximam a qualifica-
ção de produtores e trabalhadores rurais com as exigências e a dinâmica setor agropecuário. 

No âmbito da educação formal, fazem parte do portfólio da instituição os cursos técnicos em agrone-
gócio e o curso técnico em fruticultura, ofertados em estruturas que incluem um Centro de Excelência, lo-
calizado em Juazeiro, e mais cinco Centros de Capacitação Regionais, localizados em Barreiras, Gandu, Luís 
Eduardo Magalhães, Salvador e Senhor do Bonfim. Com profissionais qualificados e formatos educacionais 
diferenciados e inovadores, que incluem também cursos a distância, foram atendidos gratuitamente mais 
de 600 alunos em 2019.

1.615
eventos participantes horas-aula

24.766 84.798
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Representando a maior demanda, as ações de Formação Inicial e Continuada desenvolvidas em 2019 
beneficiaram mais de 27.664 pessoas. Muitas dessas ações foram pontos de partida para inserção ou reade-
quação no mundo do trabalho. O ponto chave dessa oferta é aproximar a qualificação dos trabalhadores das 
exigências do setor produtivo por meio do processo educativo não formal. Para tanto, o Senar Bahia preci-
sou aprimorar e/ou desenvolver estratégias mais adequadas aos desafios do setor produtivo. 

Os cursos De Formação Inicial Continuada 
(FIC) se destacaram com as ofertas de qualifica-
ção profissional associadas ao atendimento de 
assistência técnica para produtores rurais e/ou 
seus trabalhadores, composta de cursos de lon-
ga duração - essa formação contribui significa-
tivamente para a organização dos processos de 
gestão e produção nas áreas de bovinocultura, 
caprinocultura, cacauicultura, cafeicultura e fru-
ticultura. 

Paralelamente, para processos que exigem 
uma carga formativa menor, mas com a mesma 
eficiência, foram realizados cursos de formação 
continuada em mais de 130 ocupações distin-
tas, de maneira descentralizada, de forma que 
as ações de formação continuada, quase 1.400 
cursos e treinamentos para áreas de pecuária, 
agricultura, agroindústria, atividades de apoio e 
aquicultura. Essas ações aconteceram em mais 
200 municípios do interior do estado. 

O Senar Bahia é um grande disseminador de 
conhecimentos e de tecnologias para as pesso-
as do meio rural, consciente dessa missão edu-
cativa se prepara para novos desafios em 2020, 
juntamente com sua rede de parceiros institu-
cionais, continuará emprenhado na relevante 
missão de transformar a vida das pessoas do 
meio rural. A educação profissional é, sem dú-
vida, uma das chaves mais importantes para o 
cumprimento dessa missão.  



70

Formação Profissional Rural (FPR) 
Na Formação Profissional Rural (FPR) estão computados os treinamentos de aperfeiçoamento profissio-

nal, onde é registrado maior quantitativo de ações de na área de Apoio a Produção (45,5%), seguido Agricul-
tura (26,1%) e Pecuária (21,4%).

Como complemento das informações anteriores, consta na tabela abaixo a descrição das ações de For-
mação Profissional Rural organizadas na modalidade de programas de qualificação profissional em cadeias 
produtivas. Esses programas foram formatados com estruturas modulares que permitem ao produtor e tra-
balhador rural certificação intermediária, no caso de não haver disponibilidade para cumprir toda progra-
mação da qualificação. Dos eventos de qualificação e aperfeiçoamento foram registrados: o percentual de 
72,2% de aprovação, 3,77% de reprovação e 23,9% de desistência/evasão.  
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O processo de Formação Profissional Rural contempla também o uso de estratégias educativas como 
seminários, dias de campo, missões técnicas, dinâmicas, palestras, entre outros, com a finalidade de tornar 
mais dinâmica suas ofertas formativas, provendo assim uma aprendizagem mais significativa e mais próxi-
mas das necessidades dos seus participantes. A tabela abaixo descreve as ações realizadas no exercício.
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No âmbito da educação formal de nível técnico, dois cursos continuaram a ser ofertados. O Técnico 
em Fruticultura, com 1.350 horas, duração de quatro semestres letivos, em conformidade com as diretrizes 
expressas no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos – CNTC, no eixo tecnológico dos Recursos Naturais. Ini-
ciado em 2019, foram realizados dois novos processos seletivos. Pelo Programa Rede e-Tec, o Senar ofertou 
o Curso Técnico de Nível Médio em Agronegócio, na modalidade de ensino a distância, com 1.230 horas e 
duração de quatro semestres letivos. Na sequência, são apresentadas as informações por oferta, por curso, 
por município, por vagas ofertadas e matrículas realizadas.
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O Senar potencializa o conhecimento técnico e também tecnológico dos instrutores com encontros de 
alinhamento técnicos, pois acredita que a capacitação é uma grande aliada do homem do campo e precisa 
chegar rapidamente às propriedades rurais. Nesses encontros, os treinamentos e cursos do Senar são ajus-
tados às reais necessidades do processo produtivo, em constante evolução.  

Os Alinhamentos Técnicos realizados pelo Senar Bahia também têm como objetivo a atualização e a 
discussão didática dos instrutores de campo, para que eles possam atuar com um conteúdo técnico padroni-
zado e compatível com a tecnologia atual disponível.

O Alinhamento Técnico do curso de Tratorista 
Agrícola capacitou os instrutores do Senar Bahia na 
operação e manutenção de tratores agrícolas e de 
seus diversos implementos nele acoplados. A capa-
citação contou com o conteúdo programático: Con-
ceitos e Práticas de Operação, Conhecimento da 
Legislação, Segurança, Higiene, Normas Regulamen-
tadoras, Preservação do Meio Ambiente, Postura (er-
gonomia) e Precauções de Acidentes no Trabalho. O 
alinhamento foi realizado em parceria com o Sindica-
to dos Produtores Rurais de Itapetinga e Universida-
de do Sudoeste da Bahia.

O Alinhamento Técnico do curso de Motosserra 
e Roçadeira aconteceu em parceria com o Sindica-
to dos produtores Rurais de Gandu, e cumpriu seu 
objetivo de capacitar os instrutores do Senar Bahia 
na operação e manutenção de motosserras e roça-
deiras. Durante o treinamento eles aprenderam na 
prática como manter as máquinas nas melhores con-
dições de funcionamento e prolongar a vida útil do 
equipamento (através de lubrificação, ajustes, revi-
sões e proteção contra os agentes que lhes são noci-
vos, que estão presentes no ar, solo e plantas). 

Programa de Capacitação de Instrutores

Alinhamento Técnico do Curso de 
Tratorista Básico

Alinhamento Técnico do Curso de 
Motosserra e Roçadeira



74

Em 2019, o Senar Bahia ampliou ainda mais as ofertas dos cursos Técnicos em Agronegócio, com a aber-
tura do polo em Barreiras e a inauguração de um outro em Itamaraju. Com isso, a instituição fortaleceu a 
educação formal e técnica atendendo a demanda educativa e profissional em diversas regiões do estado.

Pelos números de inscritos no processo seletivo 2019.1, 
- mais de mil pessoas - é perceptível que há uma grande pro-
cura pelo ensino técnico, pois oferece vantagens para quem 
quer entrar no mercado de trabalho em menor tempo de 
formação, com conteúdos mais objetivos e práticos; levan-
do-se em conta também, a facilidade de absorção da mão 
de obra, além da apropriação de conhecimentos técnicos e 
didáticos para os que almejam prosseguir na carreira acadê-
mica.

No total, foram ofertadas 160 novas vagas, que soma-
das as vigentes, chegavam a um total de 378 alunos em 6 
polos. O processo seletivo contemplou os polos de Salvador 
(40 vagas), Juazeiro (60 vagas) e o novo polo de Barreiras (60 vagas).

CONCLUSÃO CURSO

De forma exitosa, 134 alunos concluíram o curso em 
2019, sendo 79 alunos da oferta 2017.1, dos polos de Sal-
vador e Senhor do Bonfim no primeiro semestre; e 55 da 
oferta 2017.2 dos polos de Luis Eduardo Magalhães e Gan-
du, no segundo semestre. 

TRABALHOS DE CONCLUSÃO

A cada ano os alunos têm diversificado e aprofundado 
seus estudos para desenvolver o TCC, prova disso são os temas escolhidos a partir de 3 eixos de pesquisa 
proposto no currículo do curso: Produção Agropecuária; Comercialização e Marketing; e Assistência Técnica 
e Gerencial 

Dos 134 alunos que realizaram a defesa, 90 apresentaram a pesquisa de temas do eixo de Produção 
Agropecuária; 17 escolheram Comercialização e Marketing e   27 Assistência Técnica e Gerencial. A incidência 
de temas do eixo de Produção Agropecuária indica que o principal interesse dos alunos concluintes é verter 
seus conhecimentos na busca de soluções práticas para realizações de melhorias e fortalecimento da gestão 
da propriedade rural de sua família, com tomada de decisões que diminuam as perdas e aumente a rentabi-
lidade e eficiência da produção.

EDUCAÇÃO FORMAL
CURSO TÉCNICO EM 
AGRONEGÓCIO
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Senar realizou aula inaugural do Curso Técnico em Agronegócio 
nos polos de Salvador, Juazeiro e Barreiras

Alunos do Curso Técnico em Agronegócio da cidade de 
Juazeiro visitaram projeto de irrigação
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Futuros Técnicos em Agronegócio participam de 
aulas práticas em propriedades rurais do Oeste

Alunos do Curso Técnico em Agronegócio têm aula de 
campo em propriedade rural no município de Casa Nova
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Alunos do Curso Técnico em Agronegócio do Senar Bahia, Polo 
Salvador, participaram de aula de Drone no interior do estado

Novo voo: Alunos do curso Técnico em Agronegócio de Juazeiro 
Participam de Curso de Drone.
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Foram dois anos de dedicação, estudo e muito trabalho. Durante a formação, o destino da turma da ca-
pital era o campo. Nas aulas, o aprendizado acontecia na prática. A maioria sonha em trabalhar no interior, e 
tem em comum a paixão pelo setor agropecuário. Assim, a primeira turma do Curso Técnico em Agronegócio 
do Senar em Salvador chegou a formatura. Em uma noite de celebração, na sede do Sistema Faeb/Senar, no 
bairro do Comércio, os novos Técnicos comemoraram a vitória acompanhados pela família e amigos. O even-
to contou com a participação do presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda, acompanhado por 
toda a diretoria, e também do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João 
Martins.

Ao todo, 28 novos profissionais estão pron-
tos para atuar no segmento. 

A jornalista da TV Bahia, Georgina Maynart, 
também era uma das formandas. “Eu conheci o 
trabalho do Senar de perto há uns cinco anos, 
quando fui fazer uma reportagem no município 
de Tapiramutá, que não chovia há muito tem-
po. E quando cheguei numa propriedade, eu fi-
quei impressionada. Grande produção de leite, 
reserva estratégica de alimento. E o produtor 
me disse: ‘fiz um curso do Senar, por isso conti-
nuo produzindo mesmo com a estiagem’. E ele 
virou um exemplo para os vizinhos. Hoje, ser 
formada pelo Senar Bahia é uma grande honra 
para mim”, ressaltou Georgina.

Formatura
Salvador
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Em uma cerimônia marcada pela emoção e alegria, mais uma turma do curso Técnico em Agronegócio 
do Senar Bahia celebrou a formatura. Em Senhor do Bonfim, no semiárido baiano, no Centro de Capacita-
ção Regional do Senar Bahia, 47 novos técnicos receberam os canudos e estão prontos para atuar no setor 
agropecuário. A turma “Ivo Alberto Alves Santiago” é a primeira do município a terminar a formação. “Eu fico 
extremamente agradecido por essa homenagem e também ao Sistema Faeb/Senar, por investir e fortalecer 
o agro em nossa região”, pontuou o grande homenageado da noite, Ivo Alberto, presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais do município.

O presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda, foi escolhido como paraninfo da turma. “É um 
orgulho e uma grande responsabilidade para o Sistema Faeb/Senar proporcionar esse momento para vocês. 
Aqui não estamos formando apenas novos técnicos, estamos formando cidadãos que estão prontos para 
atuar em um mercado competitivo e dinâmico. Agora, junto com a gente, vocês têm a missão de transformar 
essa região que por muito tempo foi vista como improdutiva e desacreditada por muita gente”, ressaltou 
Humberto. Participaram da solenidade ainda o vice-prefeito do município, José Antônio; secretários munici-
pais; o diretor da Faeb, Rui Dias, colaboradores do Sistema e outras autoridades.

Formatura
Senhor do Bonfim
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A solenidade realizada no auditório do Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães, 
reuniu formandos, familiares, amigos, professores, coordenadores, autoridades, além da mesa diretiva 
composta pela vice-presidente da Faeb, Carminha Missio; pelo presidente do Sindicatos dos Produtores 

Rurais de Luís Eduardo Magalhães, Cícero José 
Teixeira, pelo primeiro vice-presidente de De-
senvolvimento Agropecuário da Faeb, Rui Dias; 
pelo produtor rural e paraninfo da turma, Jaime 
Cappellesso; pelo produtor rural e patrono da 
turma, Jarbas Bergamaschi; a coordenadora do 
polo Luís Eduardo Magalhães e nome da turma, 
Rita Kunkel e pelo secretário de Agricultura do 
município, Eduardo Massuo Yamashita que na 
ocasião representou o prefeito Oziel Oliveira. O 
mercado de trabalho da região Oeste recebeu 
36 novos profissionais habilitados a exercerem 
suas funções. 

Formatura
Luís Eduardo Magalhães
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Os 19 alunos do curso Técnico em Agronegócio, oferecido pelo Senar Bahia, na cidade de Gandu, encer-
raram mais um ciclo de suas vidas. Em uma cerimônia marcada pela emoção, os formandos vestiram a beca 
e receberam os diplomas que os habilitam a atuar no mercado de trabalho. A solenidade de colação de grau 
da segunda turma formada na região aconteceu no auditório do Centro de Capacitação Regional do Senar 

Bahia, com a presença de familiares, tutores, 
coordenadores e autoridades.

Também estiveram presentes na sole-
nidade, o vice-prefeito de Gandu, Joilson 
Souza Andrade; o secretário de Agricultura 
do município, Jorge Sarmento; a presiden-
te da Cooperativa Agrícola de Gandu, Ana 
Paula Souza; o presidente do Sindicato Rural 
de Gandu, Renato Dias Souza; proprietários 
das fazendas que cederam para realização 
das aulas práticas da turma (Tiago Machado, 
Ydézio Reis Cabral, Marcos César Leal Souza, 
Maria da Glória Vasconcelos Souza e Silva, 
Edmilson Rocha da Silva, Juscelino de Souza 

Machado, Paulo Marau, Arival dos Santos Mamédio e Ricardo Henrique Santana de Souza); além de outros-
convidados.

Formatura
Gandu
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O Pro-Senar é voltado para fortalecimento da atividade produtiva, melhoria da gestão rural e do  sistema 
de produção, através da difusão de tecnologias nas propriedades rurais assistidas. Sua principal finalidade 
é transformar a propriedade em um negócio rentável através da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) e da 
Formação Profissional Rural (FPR) continuada.

A Formação Profissional trabalha temas nas áreas de gestão, produção, mercado, promoção social, meio 
ambiente e sustentabilidade. Os conteúdos são desenvolvidos de forma dinâmica, sempre envolvendo o 
produtor, sua família e estimulando parcerias que facilitam a comercialização dos produtos. As turmas são 
formadas em grupos de 20 participantes dentro da mesma cadeia produtiva.

A bovinocultura leiteira é a cadeia produtiva mais procurada, representando 48% do total das turmas. 
Em 2019 foram capacitados 1.998 produtores no Pro-Senar, em 113 turmas.

Turma do Pro-Senar Leite do município de São Domingos Turma Pro-Senar Leite do Município de Macarani
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As aulas e a Assistência Técnica e Gerencial são realizadas mensalmente. Além disso, os produtores rece-
bem FPR e participam de ações como os Dias de Campo, Missões Técnicas e Seminários.

A Assistência Técnica e Gerencial é de fundamental importância para o desenvolvimento das proprieda-
des rurais e profissionalização nos negócios agropecuários. E em razão da crescente demanda pela ATeG, o 
Senar Bahia segue ampliando suas ações. Em 2019, foram atendidos 3.784 produtores rurais, representando 
um crescimento de 70% em relação ao ano anterior e superando a meta anual em 35%. 

Assistência Técnica e Gerencial

35%

o número de
propriedades
atendidas aumentou
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Existe uma grande necessidade de aprimoramento do sistema de produção e gestão das fazendas, por 
isso os produtores rurais baianos estão buscando cada vez mais a profissionalização de suas atividades para 
suprir essa carência. 

Em 2019, foram atendidas 14 cadeias produtivas, sendo as mais demandadas: bovinocultura leiteira, com 
43% do total; cacauicultura, com 22%; e ovinocaprinocultura de corte com 10% das propriedades assistidas.

Em 2019 foram realizadas 16.876 visitas, o resultado foi superior à meta anual em 21%.
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As propriedades do Pro-Senar Caprinovinos de Corte tiveram 
aumento de produtividade de 33%. Em 2018, foi registrado um 
ganho médio diário de 109,6 gramas por animal. Após um ano de 
ATeG, o ganho médio diário passou a ser 145,29. Este resultado sig-
nifica um abate precoce dos animais, proporcionando uma redução 
no custo de produção e melhor qualidade da carne.
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A produtividade dos apiários atendidos pelo Pro-Senar 
aumentou 222% em relação ao ano anterior: a produção 
média passou de 10,79kg de mel por colmeia para 24kg em 
2019.
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O Programa de Agricultura Irrigada do Senar tem como objetivos estabelecer parcerias com setor pri-
vado da área da agricultura irrigada, capacitar instrutores da instituição e disseminar o tema no meio rural, 
sobretudo, para produtores e trabalhadores. O principal papel é contribuir com o aumento da produção de 
alimentos e, consequentemente, crescimento da renda do produtor rural, através da capacitação na gestão 
sustentável da irrigação e no uso da água.

O programa consiste num esforço de buscar uma articulação e coordenação de ações para o incremento 
da agricultura irrigada no país, favorecendo a segurança da safra principalmente na época de estiagem, atra-
vés da adoção das técnicas de gestão dos sistemas de irrigação, manejo do solo, da água e uso sustentável 
de recursos naturais. 

Na Bahia, em 2019 foram realizadas 17 turmas do programa, 233 participantes foram capacitados.

O Programa “Viver BEM no Semiárido”, realizado em parceria com o Sebrae Bahia, tem como finalidade 
principal promover ações duradouras para que o homem do campo esteja preparado para enfrentar os pe-
ríodos de estiagem, buscando alternativas de convivência com o semiárido, com possibilidades de retorno 
financeiro e social na atividade produtiva.

Em 2019, foi executado o Ciclo II do programa, com ações que visaram promover a continuidade de me-
didas gerenciais e estruturantes nas propriedades que foram assistidas no projeto nos anos anteriores. As 
ações desenvolvidas no projeto buscam obter resultados sustentáveis do ponto de vista econômico, social e 
ambiental, implantando modelos de convivência produtiva, em propriedades rurais situadas em municípios 
que mais sofrem com a seca.
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O programa atendeu mais de 500 (quinhentos) beneficiários diretos e indiretos das cadeias produtivas 
da bovinocultura de leite, caprinocultura de leite, caprinovinocultura de corte e apicultura através do Pro-
-Senar, que inclui os cursos de Formação Profissional Rural – FPR, Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) em 
suas propriedades, além de Dias de Campo, Validações de Campo e Consultorias Master, em que técnicos e 
produtores foram capacitados por especialistas das respectivas cadeias produtivas.

No total, 26 municípios fizeram parte do projeto. Em 2019 foram realizados 24 dias de campo, 4 voltados 
para a cadeia da apicultura, e 20 foram ações de FPR sobre o cultivo da palma forrageira, com distribuição 
de 892.000 raquetes de palma.

O Programa de Proteção de Nascentes, criado pela CNA 
e pelo Senar Nacional, busca garantir a água de qualidade 
e suficiente para atender as necessidades do campo, da ci-
dade e da biodiversidade brasileira. O programa é realizado 
em parceria com os Sindicatos dos Produtores e promove 
ações educativas para promover a proteção das nascentes 
em cinco passos: 

Dia de Campo para produtores rurais na cadeia da caprino-

cultura de leiteira  –  Município de Santa Rita de Cássia - Bahia
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A Bahia produz, por ano, mais de 100 mil toneladas de 
sisal, o que representa 95,2% da produção brasileira e ga-
rante ao estado a liderança do ranking nacional. Entre os 
53 municípios produtores, destacam-se os municípios de 
Conceição do Coité, Valente e Riachão do Jacuípe pela pro-
ximidade com o maior polo industrial de sisal do mundo 
(IBGE, 2017). 

O Projeto de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do 
Sisal foi criado com o enfoque de atuar na Região Sisaleira. 
O programa tem como objetivos o desenvolvimento da ca-
deia produtiva através da educação profissional, adoção de 
ações sustentáveis e assistência técnica das propriedades 
rurais, contribuindo assim para incrementos socioeconômi-
cos e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.

Em 2019, foram realizados 9 Dias de Campo, 3 seminá-
rios e 19 cursos de Formação Profissional Rural, totalizan-
do 552 participantes capacitados.

Em 2019 foi realizado um curso de proteção de nascen-
tes, no município de Mundo Novo, e em Guaratinga foram 
protegidas 10 nascentes através do Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira firmado entre o Senar e o Sindicato 
dos Produtores Rurais do município.

1. Identificar a nascente
2. Cercar a nascente
3. Limpar a área
4. Controlar a erosão
5. Replantar espécies nativas

FPR – Proteção de Nascentes em Mundo Novo.

Programa de Fortalecimento da Cadeia 
Produtiva do Sisal
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E para coroar o trabalho da ATeG em 2019, uma produtora 
baiana foi a grande vencedora do Prêmio na CNA

Dona Gilvandira da Silva Carneiro, do município de Pé de Serra, localizado no semiárido, ganhou um carro 
0 km no prêmio ATEG em Brasília! Entre todos os concorrentes do Brasil, ela e o produtor Rafael Bridi, de 
Santa Catarina, ficaram empatados na grande final. A decisão foi na sorte: duas chaves e apenas uma ligava 
o carro que estava na garagem. E dona Gilvandira venceu. “O coração está a mil por hora. Graças a Deus tudo 
deu certo! Não tenho palavras para agradecer a transformação que o Senar fez na minha vida”.

Mas, no palco, mais uma surpresa. O presidente da CNA, João Martins, anunciou: “todos os dois vão ga-
nhar um carro”. Um prêmio que representou uma grande vitória para todos os produtores do estado, princi-
palmente do Sindicato dos Produtores Rurais de Riachão do Jacuípe, onde ela participou do Pro-Senar Leite.

O presidente do Sistema FAEB, Humberto Miranda, exaltou a conquista. “É uma grande honra para a nos-
sa regional ter levado esse prêmio para o nosso estado. A Bahia é pioneira em Assistência Técnica, começou 
ainda com Dr. João na presidência da FAEB e os resultados são esses: transformação de vidas que a gente 
pode compartilhar com todo o país”.

Saiba Mais – Dona Gilvandira da Silva Carneiro é produtora de leite no município de Pé de Serra, na Bahia. 
No período de atendimento do Senar a propriedade triplicou a produção, saltando de 110 para 450 litros por 
dia com 19 vacas em lactação.
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O aumento da produtividade foi de 23%. A margem bruta subiu 35% e as despesas foram reduzidas em 
18%. O investimento no melhoramento genético dos animais por meio da Fertilização In Vitro (FIV) foi uma 
das adequações tecnológicas oferecidas pelo Senar.

“Fez uma diferença enorme. Antes a gente trabalhava e não via o resultado. Agora, temos a honra de 
dizer que nossa propriedade está produzindo bem. Geramos renda e até conseguimos pagar a faculdade da 
nossa filha. Esse carro vai nos ajudar muito nas atividades porque até então a gente utilizava um triciclo”, 
disse Gilvandira.
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Bahia sai na frente e lançou novo programa 
de Assistência Técnica

Com o objetivo de fortalecer o setor 
agropecuário baiano suprindo a carên-
cia por Assistência Técnica e Gerencial 
que existe no estado, foi lançado, em 
2019, o programa “Assistência Técnica”, 
para oferecer esse serviço para o pro-
dutor rural. O lançamento aconteceu 
em um encontro com os presidentes 
dos Sindicatos dos Produtores Rurais 
de todas as regiões da Bahia na sede do 
Sistema Faeb/Senar, em Salvador.

“Vamos disponibilizar técnicos qua-
lificados, médico veterinário, zootecnista ou engenheiro agrônomo, a depender da demanda de cada região, 
que vão ficar à disposição dos sindicatos para prestar o serviço de assistência técnica aos produtores rurais 
que fazem parte da nossa base sindical”, explicou o presidente da Faeb.

 Ele acrescentou ainda que “essa era uma 
demanda importante solicitada pelos presi-
dentes dos sindicatos, que agora temos con-
dições de colocar em prática. O programa vai 
fortalecer a prestação de serviços do Sistema 
Faeb/Senar/Sindicatos aos produtores rurais 
baianos”, garantiu.

O objetivo do programa é prestar Assis-
tência Técnica e Gerencial (ATeG) aos produ-
tores rurais, apresentando, de forma com-
partilhada, propostas de intervenção nas 
propriedades, buscando a melhoria do pro-
cesso produtivo e da produtividade, visando o aumento real da lucratividade do empreendimento rural e 
a sustentabilidade dos sistemas de produção. O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), João Martins da Silva Junior, esteve presente no evento e destacou o pioneirismo do Estado. 
“A Bahia está realizando algo ímpar no Brasil. Não existe outra Federação que ofereça esse serviço. Tenho 
certeza que será mais uma ação positiva para o produtor rural”.
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Consultores técnicos foram 
preparados para colocar em 
ação o novo programa 
Em 2019, 58 consultores 
técnicos foram credenciados 

Também estiveram presentes no even-
to, a superintendente do Senar Bahia, Carine 
Magalhães; o vice-presidente Administrati-
vo Financeiro da Faeb, Guilherme Moura; o 
vice-presidente de Desenvolvimento Agro-
pecuário da Federação, Rui Dias; o assessor 
jurídico, Carlos Bahia; além de assessores, 
gerentes e demais colaboradores do Siste-
ma Faeb/Senar.

Para iniciar a implementação do programa 
Assistência Técnica nos municípios baianos, con-
sultores técnicos que iriam prestar serviço de 
ATeG através do programa participaram de uma 
reunião para alinhar as ações, entender o concei-
to, abrangência e conhecer a metodologia que 
será trabalhada. 

Uma equipe de especialistas de diversas áre-
as foi montada para suprir todas as demandas e 
especificidades do segmento agropecuário em 
cada região. “Estamos focados em fortalecer o 
atendimento a todos os produtores que fazem 
parte da nossa base sindical e contribuem com o 
nosso Sistema. Os técnicos vão realizar um aten-
dimento personalizado, voltado para o sistema 
produtivo de cada produtor rural”, explicou 
Humberto Miranda.
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Senar Bahia qualifica jovens para o mercado de trabalho

Em cumprimento da Lei de Aprendizagem Profissional, de no 10.097, de 19 de dezembro de 2000, o 
Senar Bahia, na condição de entidade formadora habilitada, proporciona para jovens de 18 a 24 anos “for-
mação técnico-profissional metódica” com teoria e prática relacionada à atividade econômica desenvolvida 
pelo empregador do segmento rural. As atividades acontecem por igual período do contrato, que prever a 
alternância de aulas teóricas e atividades práticas referentes à ocupação/profissão, objeto do desenvolvi-
mento vivenciado de mão de obra em nível de formação inicial.

Na Lei de Aprendizagem, empresas de qualquer natureza, que tenham ao menos sete empregados, de-
vem cumprir cota mínima de jovens aprendizes de acordo com o percentual exigido de mínimo de 5% e 
máximo de 15%, por estabelecimento, calculada sobre o total de empregados cujas funções demandem 
formação profissional.

O Senar Bahia dispõe de 7 (sete) cursos, com cargas horárias distintas, conforme quadro abaixo:
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Em 2019, o programa de aprendizagem apresentou resultados 
com significativo grau de robustez, conforme apresentado:

Das turmas executadas, duas foram em parcerias com as Regio-
nais Sergipe e Pernambuco para execução do curso de Aprendizagem 
em Fruticultura nos municípios de Rio Real e Casa Nova, atendendo 
as empresas Citricultura Maratá e Sweet Fruits Comércio Atacadista 
Importação e Exportação.
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Dos jovens matriculados pelas empresas parceiras/contratantes, 36 solicitaram desligamento alegando 
situações particulares como mudança de domicílio, oportunidade de empregos por prazo indeterminado, 
saúde na família ou falta de aptidão para o segmento. 

Vale ressaltar que vem sendo observado um crescente aumento na empregabilidade desses jovens, pro-
porcionando impactos sociais e econômicos positivos nas regiões atendidas. Dos 339 aprendizes já certifi-
cados pelo Senar (Existem 12 turmas/2019 em andamento), foram identificadas 33 efetivações imediatas. 
Entretanto, vale ressaltar que as contratações pós curso de aprendizagem se prolongam de meses até anos, 
além da contratação por empresas que não fazem parte do programa, o que indica que esses números posi-
tivos podem ser ainda maiores. 

Neste contexto, a Bahia vem desempenhando um papel relevante na sua atuação que vai além do con-
trole das ações do programa de aprendizagem profissional rural, indo até uma maior proximidade com os 
aprendizes e as empresas contratantes durante as atividades práticas.

Para garantir qualidade dos profissionais, são utilizadas a mão de obra de 77 instrutores e mais 8 moni-
tores credenciados, com metodologia específica do Senar.
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Para incrementar o programa no setor agropecuário, a Regional aderiu a projetos de incentivos à apren-
dizagem:

Premiação instituída pela Administração Central em parceria com o Conselho Superior da Justiça do Tra-
balho, com o objetivo de reconhecer as boas iniciativas de aprendizagem realizadas pelo empresário rural, 
considerando as estratégias pedagógicas adotadas em todas as etapas teóricas e práticas do programa. A 
Bahia foi representada pela Fazenda Progresso, da Chapada Diamantina.

Promovido pelo Fórum Baiano de Aprendizagem Profissional – FOBAP, a premiação certificou 50 empre-
sas, de segmentos diversos, que ultrapassam a obrigação legal do cumprimento da cota de aprendizagem 
e, com responsabilidade social, beneficiam adolescentes e jovens aprendizes com atitudes diferenciadas. As 
empresas Agropecuária Nossa Sra. do Bomsucesso/Itacitrus, de Sátiro Dias e a Agro Industrias do Vale do 
São Francisco S. A -. AGROVALE, de Juazeiro, indicadas pelo Senar Bahia, representaram o segmento rural.

II Prêmio de Aprendizagem Profissional

Selo Boas Práticas de Aprendizagem
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Através de inserção em ações sociais com os jovens aprendizes Senar incentiva o protagonismo juvenil, 
deixando-os cada vez mais próximo das suas comunidades, ao tempo em que estão também exercendo o 
seu papel de cidadão de forma direta, conforme registros:

Campanha de Doação de Sangue no
Hemoba de Juazeiro

Visita a Casa de apoio de idosos de Barra da Estiva,
na Chapada Diamantina Doação de alimentos (batatas) produzidos na área experimental do Sindicato Rural, na Chapada Diamantina

Distribuição de mudas de árvores nativas na
Chapada Diamantina

Doação de alimentos no Distrito de Santana do Sobrado, 
município de Casa Nova

Promovida pelo Fórum Baiano de Aprendizagem Profissio-
nal – FOBAP, em parceria com a Superintendência Regional do 
Trabalho – SRT/BA e com a Secretaria de Trabalho, Emprego e 
Renda do Estado da Bahia – SETRE, a Feira da Aprendizagem 
Profissional da Bahia tem objetivo de sensibilizar e conscienti-
zar os empresários sobre a importância da contratação de jo-
vens e adolescentes na condição de aprendizes e fomentar o 
estudo e a formação profissional.

Ações de Responsabilidade Social

III Feira da Aprendizagem Profissional 
da Bahia
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Senar Bahia inaugurou Centro de Capacitação Regional em 
Itamaraju, Extremo Sul do estado

CAPILARIDADE

Com o objetivo de aumentar ainda mais 
a sua atuação no interior do estado, o Senar 
Bahia inaugurou o Centro de Capacitação Re-
gional da região do Extremo Sul da Bahia, em 
parceria com a Prefeitura do município e o Sin-
dicato dos Produtores Rurais de Itamaraju. O 
espaço está localizado em uma área nobre no 
centro da cidade, com 900 m², salas de aulas 
modernas, espaços administrativos, área de 
alimentação, biblioteca, banheiros, duas salas 
com 40 lugares cada e sala de tecnologia, com 
25 bancadas com equipamentos de informá-
tica e computadores. Todos os ambientes do 
Centro são climatizados e devidamente apa-
relhados para que produtores, trabalhadores rurais e suas famílias utilizem o espaço como uma fonte de 
conhecimento e transformação do homem do campo.
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O prefeito de Itamaraju, Marcelo An-
gênica lembrou que assim que assumiu a 
Prefeitura, surgiu a oportunidade de tra-
zer o Centro para a cidade, em parceira 
com o Senar Bahia. “A proposta de insta-
lação do Centro nos foi apresentada pelo 
presidente do Sindicato Rural, Everaldo 
Santos Melo. Desde essa época, entra-
mos na disputa com municípios vizinhos 
e hoje estamos felizes com esse equipa-
mento aqui no município. Itamaraju re-
cebe esse espaço com o firme propósito 
de tecnificar o produtor rural para gerar 
emprego e renda e melhorar a vida no 
campo”, concluiu. 

Durante a cerimônia de inauguração, o presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda, ressaltou 
que o Centro de Capacitação será um divisor de águas para o município e também para a região. “É uma 
nova etapa de ações do Sistema Faeb no Extremo Sul do estado, aproximando a entidade cada vez mais do 
produtor rural baiano, dos trabalhadores rurais e suas famílias. O Senar Bahia já vem realizando um trabalho 
na região, com o Pro-Senar e com a Assistência Técnica e Gerencial continuada, programas que têm o firme 
propósito de melhorar ainda mais o setor agropecuário e essa Região tem muito potencial para ser explora-
do”, destacou Miranda.
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Humberto também destacou que o Centro é mais um Pólo da Rede E-Tec e será uma fonte para a edu-
cação formal, com a disponibilidade de cursos técnicos em agronegócio, treinamentos e futuramente com 
novas ações que vão beneficiar a agropecuária. “Os cursos técnicos do Senar Bahia abrem portas para qua-
lificação de homens e mulheres do meio rural, que buscam as oportunidades de crescimento no setor agro-
pecuário, que é o mais promissor no mercado de trabalho”, declarou.

A superintendente do Senar Bahia, Carine 
Magalhães, acrescentou que este é o sexto 
Centro de Capacitação do Senar Bahia no inte-
rior do estado e que agora chega para uma re-
gião já vocacionada na cadeia do agronegócio. 
“O Centro está aberto a toda a região, sendo 
uma casa do homem do campo, um local para 
formação de parcerias, com a probabilidade de 
ter capacitações constantes de pessoas além 
dos cursos técnicos em agronegócio. Além 
disso, nesse espaço também serão realizadas 
reuniões, encontros e eventos que visam levar 

conhecimento e informação ao meio rural”, ponderou.

Para o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Itamaraju, Everaldo Santos Melo, o Centro de 
Capacitação Regional do Senar Bahia, vai proporcionar o crescimento da base econômica da região. “A par-
ceria entre o Senar, o Sindicato Rural, e a Prefeitura Municipal, vai impulsionar a economia local, gerando 
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Também estiveram presentes na solenidade, toda a comitiva da Prefeitura Municipal de Itamaraju: o 
secretário da Agricultura/Meio Ambiente de Itamaraju, Ivan Favarato Filho; o secretário de Administração; a 
secretária de Desenvolvimento Social, Fabiana Angênica; a secretária de Educação, Juciara Silva; o secretário 
de Finanças, Luis Fábio; o secretário de Governo, Dalvadísio Lima; o secretário de Obras, Antonio Charbel 
e o secretário de Saúde, Elan Wagner). Na comitiva do Sistema Faeb/Senar, além do presidente e da supe-
rintendente estavam: o vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário da Faeb, Rui Dias Souza; o vice-
-presidente Administrativo e Financeiro da Faeb, Guilherme Moura). Os presidentes de Sindicatos da Região 
do Extremo Sul: André Luiz Ferreira de Carvalho (Itapebi); Antônio Linhares (Ibirapuã); Celso Cipitelli (Porto 
Seguro); Dorivaldo de Almeida Neves (Teixeira de Freitas); Eliane Meneses (Eunápolis); Emetério Silva Neto 
(Lajedão); Frederico Castro (Mucuri); Gilberto Borlini (Itabela); Júlio de Moraes (Prado); Jorge Brito (Guara-
tinga); Maria de Fátima Mendes Reis (Medeiros Neto); Romeu Gazinelli (Itanhém); Waldenir Pinto Lapa Filho 
(Belmonte).

Confira a estrutura do Centro

emprego e renda e fixando o homem no campo, 
através da ATeG, do ensino profissional, e da capa-
citação da mão de obra, contribuindo para o desen-
volvimento do setor agropecuário com sustentabi-
lidade”, disse.

O Diretor Regional do Sistema Faeb, Romeu 
Gazinelli, falou que a expectativa da região com o 
Centro é alavancar as ações da Faeb e do Senar no 
Extremo Sul da Bahia, através dos cursos técnicos. 
“A construção desses Centros vêm fortalecendo o 
Sistema S em todo o País, pois esse tipo de investimento só traz benefícios para o produtor e para o agro-
negócio”, declarou.
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O Centro de Capacitação Regional do Senar Bahia, em Senhor do 
Bonfim, realizou em 2019, diversas aulas teóricas e práticas com os alu-
nos da turma do Curso Técnico em Agronegócio, com a formação de sua  
primeira turma. Foram 47 novos Técnicos que sairam prontos para atuar 
em um mercado dinâmico e competitivo para transformar a realidade do 
seminário baiano. 

Além disso, diversas ações aconteceram no Centro: como a  palestras-
sobre “A utilização da Palma Forrageira na Alimentação Animal” e o Trei-
namento para novos agentes de vendas do Banco do Nordeste. Ainda em 
2019, o Centro reuniu a diretoria do Sistema Faeb e os produtores rurais 
da região para apresentar novos programas, alinhar atividades e ouvir as 
novas demandas de Senhor do Bonfim e municípios vizinhos. 

O Centro de Excelência em Fruticultura (CEF) do Sistema CNA / SENAR é 
uma das instituições de ensino formal de educação tecnológica profissional 
da instituição, implantado e localizado no Vale do São Francisco na cidade 
de Juazeiro, que é o maior polo de fruticultura irrigada do país. 

O CEF possui diversidade em sua atuação, trabalhando na cadeia fru-
tífera e do agronegócio, bem como, com o Programa Jovem Aprendiz. O 
Centro de Excelência oferta cursos nas modalidades presencial e à distância 
e, em 2019, foram 158 alunos do Curso de Fruticultura e 75 alunos do Curso 
de Agronegócio e mais 60 Jovens Aprendizes. Além disso, 45 técnicos em 
Fruticultura e 31 técnicos em Agronegócio foram formados. 

Outras ações também foram realizadas pelo Centro, dentre elas: as 
parcerias com diversas empresas rurais da região do Vale do São Francisco, 
visando a aplicabilidade dos conhecimentos aprendidos em sala de aula a 
partir da oportunidade de vivências práticas nos ambientes de produção 
agrícola e agropecuário através da realização de visitas de campo, seminá-
rios e workshops, envolvendo a relação direta entre os instrutores, estu-
dantes e produtores, com a finalidade de criar possibilidades de inserção no 
mercado de trabalho.

Senhor do Bonfim

Juazeiro

Centros de Capacitações
do Senar Bahia
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O Centro de Capacitação Regional do Senar Bahia, em Feira de San-
tana, que tem cursos voltados para a Agroindústria, realizou vários trei-
namentos em 2019, dentre eles: Trabalhador na Fabricação de Polpa de 
Frutas, Trabalhador na Fabricação de Farinha e de Beiju, Trabalhador na 
Transformação Caseira da Mandioca (derivados da mandioca), Queijeiro na 
Fabricação de Laticínios, Fabricação e Conservação de Alimentos (compo-
tas, geléias e doces pastosos), Trabalhador no cultivo da Mandioca, Traba-
lhador na Fabricação de Licor, Trabalhador na Fabricação de Iogurte e Doce 
de Leite Pastosos, Trabalhador na Panificação, Embutidos e Defumados, 
Confeiteiro, Queijeiro, Panificação e Sequilhos, entre outros. 

Foram 36 cursos no total, com mais de 470 pessoas beneficiadas dire-
tamente pelas ações realizadas no Centro de Capacitação.

Em 2019, o Centro de Capacitação Regional do Senar Bahia, em Gandu, 
que atende a toda região Sul e Baixo Sul do estado, realizou diveresos cursos 
e treinamentos. No local foram ofertados cursos técnicos, nas modalidades 
à distância e presencial e cursos de extensão, além de ter realizado cursos de 
reciclagem para os instrutores da instituição. 

O Centro de Capacitação Regional em Gandu formou a segunda turma 
do Curso Técnico em Agronegócio, que contou com 19 alunos, que já estão 
aptos à desempenhar suas funções em fazendas, indústrias de processamen-
to de produtos agrícolas de origem animal e vegetal (agroindústrias), bancos 
(financiamentos agrícolas), empresas de assistência técnica, extensão rural 
e pesquisa.

O Centro de Capacitação Regional do Senar Bahia, em Luis Eduardo 
Magalhães, Oeste da Bahia, realizou em 2019, 82 treinamentos, com 
1.420 pessoas capacitadas. Essas ações foram concretizadas através do 
Senar Bahia, em parceria com o Sindicato de Produtores do município. 

Também no Centro foram realizadas palestras, reuniões e encontros 
com produtores da região, para discutir o setor agropecuário e aulas do 
Programa Jovem Aprendiz. Estão entre os diversos cursos do Centro: Tra-
torista Agrícola Básico, Tratorista Agrícola (Aperfeiçoamento Regulagem) 
e Operação de Colheitadeiras, Operação e Manutenção de Pá Carregadei-
ra, Operação e Manutenção de Empilhadeira; NR 10 – Segurança nas Ins-
talações e Serviços em Eletricidade e NR 12 – Segurança no Trabalho em 
Máquinas e Equipamentos, NR 31 – Aplicação de Agrotóxico.

Feira de Santana

Gandu

Luís Eduardo Magalhães
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Senar AgroUp

Atividades

O AGROUp é uma Rede Nacional de Inovação para o Agronegócio que está 
sendo executado em cinco estados brasileiros (Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio 
Grande do Sul, Rondônia e Minas Gerais), um em cada região, conectando os di-
versos atores e parceiros, inteligência analítica, criativa e visão empreendedo-
ra, para contribuir ativamente com a transformação tecnológica no campo, por 
meio da identificação das reais necessidades dos produtores rurais e da busca 
de soluções em parceria com a SOFTEX. O projeto tem como objetivo principal o 
desenvolvimento de redes junto a produtores rurais, visando levantar problemas 
e mapear possíveis primeiros adotantes de tecnologia e conectando ao mercado 
de inovação.

Na Bahia, foram identificadas, na primeira etapa do projeto piloto, três 
cadeias produtivas prioritárias com suas respectivas regiões para serem 

trabalhadas, são elas: Bovinocultura de Corte (em Itapetinga e Itamaraju), Fruticultura (Vale do São 
Francisco; Juazeiro) e Soja (Luís Eduardo Magalhães).

Itapetinga, Bovinocultura de Carne

Ação realizada no Sindicato dos Produto-
res Rurais de Itapetinga, no qual estavam pre-
sentes 17 participantes e foram identificados 
34 problemas diferentes.

Juazeiro - Fruticultura

Em Juazeiro, as atividades foram realiza-
das no Centro de Excelência em Fruticultura. 
No total, 13 pessoas participaram da ação (/11 
eram produtores rurais). Ao fim do encontro, 
19 problemas do campo foram identificados.

Itamaraju - Bovinocultura de Corte

Em Itamaraju, também no Sindicato dos Pro-
dutores Rurais da respectiva cidade, fizeram-se 
presentes 14 participantes, com a identificação 
de 25 problemas.

Luís Eduardo Magalhães - Soja

Na cidade de Luís Eduardo Magalhães, foram 
reunidos 5 participantes para a discussão sobre 
as demandas existentes na cadeia da Soja, assim, 
foram identificados 15 problemáticas dos produ-
tores locais.
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Participação em Eventos

XXVI Congresso Brasileiro de Fruticultura, 31/10/2019, Juazeiro Bahia. Semana do Homem do Campo- Viver Bem no Semiárido, 
Senhor do Bonfim, 28/11/2019

As ações apresentadas anteriormente são de 
fundamental importância para o projeto, pois são 
elas que direcionam que tipo de tecnologia deve 
ser identificada e buscada para levar aos produto-
res rurais baianos, e servem também para as deci-
sões sobre o que deve ser discutido e apresentado 
referente à tecnologia e inovação. É importante 
ressaltar, inclusive, que após a identificação das de-
mandas dos produtores, os grupos se reúnem no-
vamente para apresentar as soluções já existentes 
no Sistema Faeb/Senar que podem atender a eles 
de uma maneira mais rápida e direcionada.

Casa Nova - Fruticultura

Em Casa Nova, o tema fruticultura foi abordado 
com a presença de 10 participantes, e 33 proble-
mas diferentes foram identificados.

INOVA FARM LEM, Luís Eduardo Magalhães, 30/08 a 01/09/2019

O Inova Farm foi o primeiro evento de comunidade realizado em Luís Eduardo Maga-
lhães, movimentando o ecossistema de inovação local com uma maratona de 52 horas de 
programação, empreendedorismo, inovação e tecnologia. Entrando em contato com dife-
rentes instituições que estavam como parceiras do evento e toda a classe acadêmica das 
cidades de Luís Eduardo, Barreiras e região. Foi um evento interativo, realizado no Sindica-
to dos Produtores Rurais de LEM, com uma visita técnica em uma fazenda de integração 

da pecuária de corte com a agricultura (soja, milho, algodão).

Saíram do evento 7 propostas de soluções tecnológicas geradas por 36 participantes 
subdivididos nos 7 grupos, cada um buscando solucionar um desafio da agropecuária local.

HACKATHON INOVA FARM CONQUISTA,
Vitória da Conquista

Este foi o segundo evento de comunidade realizado pelo 
SENAR AgroUp, executado no Parque de Exposições de Vitória 
da Conquista, durante a e-Agro- 1° Feira de Inovação e Tecnolo-
gia do Estado, o Hackathon teve uma adesão muito grande do 
ecossistema local. Com 46 participantes, 9 soluções tecnológi-
cas para atender a problemas da bovinocultura de corte foram 

apresentadas durante os 3 dias de maratona.
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Promoção 
Social
Senar Bahia 2019
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#CUIDAR DA FAMÍLIA RURAL 
E TRANSFORMAR VIDAS!

A Promoção Social é um conjunto de atividades com enfoque edu-
cativo que possibilita ao produtor rural, trabalhador e as suas famílias 
a aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades pesso-
ais e sociais e mudanças de atitudes, que favorecem para uma melhor 
qualidade de vida e participação na comunidade rural. 

O Senar contempla duas áreas de atuação na Promoção Social:  
SAÚDE E EDUCAÇÃO
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Programa Despertar 2019

Ações Realizadas Senar

O Programa Despertar, implantado em abril de 2005, tem como objetivo promover a educação voltada 
para a responsabilidade social, a qual deve alavancar mudança de valores, aliada à postura cidadã e socio-
ambiental. Em 2019, o Programa elegeu o tema: “Produção de Alimentos e Sustentabilidade no Campo ” 
e envolveu 72 municípios da Bahia, 1.086 escolas do campo, 7.258 professores e atendendo diretamente 
110.877 alunos; indiretamente, aproximadamente 300 mil habitantes do meio rural.

Para realização do  Programa Despertar nos municípios da Bahia, o Senar realiza formações de coorde-
nadores e professores. São formações  continuadas que abordam  informações  relativas ao tema principal 
do ano e temas pedagógicos, como:  Estratégias Metodológicas Alinhadas à BNCC(Base Nacional Comum 
Curricular); Pedagogia por Projetos, além dos conteúdos técnicos e propostas de oficinas com inovação, 
tecnologia  e sustentabilidade. 

Os principais assuntos técnicos discutidos nas formações com o tema “Produção de Alimentos e Susten-
tabilidade no Campo ” foram:

- ESTUDO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS;
- PAPEL DO PRODUTOR RURAL NA PRODUÇÃO DOS ALIMENTOS;
- USO DA TECNOLOGIA NO CAMPO
- PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
- PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E SUSTENTABILIDADE 
- USO DA ÁGUA NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
- PAPEL DO AGRONEGÓCIO NO CENÁRIO MUNDIAL E BRASILEIRO 
- O PAPEL DO PRODUTOR RURAL E O PAPEL DO SENAR

- VALORIZAÇÃO DO MEIO RURAL 
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O SENAR promovendo o
protagonismo Infanto-Juvenil

O Agente Despertar é uma ação de Protagonismo Infanto-Juvenil, que promove a  formação de novas 
lideranças nas escolas do campo. Cada escola do Programa Despertar tem um Agente que desenvolve ativi-
dade com a comunidade escolar e do entorno. 

Ações realizadas com os Agentes Despertar
- 686 Eleições dos Agentes 

- 107 Encontros de Agentes 

- 79 GEAD - Grupo de Estudo do Agente Despertar   com os temas: 
produção de alimentos, cuidados com o solo, horticultura e alimentação 
saudável.

- 1086 Planos de Ação para o trabalho do Despertar nas comunida-
des 

- 599 eventos dos Agentes com a participação de pais, comunidade, 
educadores e colegas. 

- 1086 Kits dos Agentes distribuídos com camisa, boné, squeeze, mo-
chila e caneta
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Na avaliação de egressos 2019 foram aplicados 337 questionários aos Agentes Despertar. Ao serem per-
guntados quais atitudes e comportamentos que mudaram no cotidiano após trabalhar com o Programa 
Despertar na escola, no ano de 2019, as principais respostas foram:

- CUIDAR DA NATUREZA – 98,8% 

- PASSOU A VALORIZAR MAIS O LUGAR EM QUE VIVE (CAMPO) - 98,2%

- PASSOU A VALORIZAR A IMPORTÂNCIA DO PRODUTOR RURAL PARA A                                     
        GERAÇÃO DE ALIMENTOS - 95,5%

- COMPREENDENDO MELHOR O PAPEL DE CIDADÃO DO CAMPO - 95%

- PROTEGER OS ANIMAIS- 94,4%

- REDUZIR O CONSUMO DE ÁGUA - 93,6%

- PRODUZIR HORTAS NAS ESCOLAS - 92,6%
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No Programa Despertar muitas ações são realizadas pelos municípios com a parceria com SENAR. As 
ações são planejadas no Plano de Ação da Coordenação Municipal nos 6 eixos estratégicos cujas ações são 
executadas pelas escolas. Eixos Estratégicos: Gestão democrática e Políticas Públicas em Educação Ambien-
tal; Currículo; Infraestrutura e Espaço Físico Sustentável; Produção Sustentável; Ações Ecológicas, Saúde e 
Qualidade de Vida; Comunicação/Visibilidade e Parcerias.

- 1232 Encontros de Planejamento 

- 136 GEDs atendendo a 4756 educadores.  

- 906 Diagnósticos com Comunidade e 1832 Diagnósticos pedagógicos em sala de 
aula, atendendo a 12.173 participantes.

 - 60.000 textos produzidos com o tema: Produção de Alimentos e Sustentabilidade 
no Campo

- 125.000 materiais didáticos distribuídos 

- 3.600 cartazes para as escolas do Despertar.

Principais ações realizadas no Eixo Infraestrutura
e Espaço Físico Sustentável
- 1102 Jardins 

- 44 Escolas implantaram telhas ecológicas ou melhoraram a luminosidade  

- 821 Escolas com Espaços Verdes 

- 775 escolas implantaram ou trabalharam com Coletores de Resíduos 

Destaque no quesito Produção Sustentável 
- 1583 hortas implantadas 

- 148 escolas com viveiros de mudas

- 1135 escolas hortas suspensas (hortaliças e medicinal)

- 419 escolas Canteiros Produtivos 

- 284 escolas produzindo composto orgânico

- 344 escolas com coleta de orgânicos 

- 166 minhocários para produção de húmus

- 478 escolas realizaram oficinas de produção de sabão
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O Senar apoia o programa Conhecendo o Agro
O Programa Educacional Conhecendo o Agro (ABAPA) tem objetivo levar conhecimentos e as vivências 

de campo pertinentes à agricultura, agroindústria e o agronegócio, para os espaços escolares, envolvendo 
os alunos das series iniciais e finais da educação básica (4º ao 9º ano do ensino fundamental) das escolas ur-
banas   em parceria com o Senar/Bahia, Sindicatos dos Produtores Rurais de LEM e Barreiras, Instituto AIBA 
e o apoio do Fundo para o Desenvolvimento do Agronegócio do Algodão (Fundeagro).

Para a realização das Formações dos Professores foi utilizada a metodologia do Senar/Programa Desper-
tar.

O Projeto Piloto foi implantado em 1 escola de Barreiras e 5 de LEM, atendendo a quase 1900 estudantes 
(LEM-1000; Barreiras-900) e 61 educadores (LEM-21; Barreiras-40) 

As principais ações Ecológicas, de Saúde
e Qualidade de Vida
- 913 Palestras de Saúde

- 764 Dias de Campo e Aulas de Campo 

- 449 Trilhas Interpretativas/Ecológicas

- 401 Caminhadas na Comunidade para informação do conteúdo aborda-
do no Programa

- 713 participações em desfiles e eventos com stand ou ala exclusiva do 
Programa Despertar

- 648 Palestras para estudantes e pais

- 58470 sementes disseminada e distribuição de mudas

- 5320 Árvores Plantadas

- 45 visitas a Fazenda
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Cerimônia marca encerramento do Programa 
Despertar 2019

Em uma cerimônia lúdica, marcada por muita música e apresentações culturais como cordel, coral, poe-
sias e dança, o SENAR Bahia realizou, em Feira de Santana, o evento de encerramento e premiação do Pro-
grama Despertar 2019, o tema foi “Produção de Alimentos e Sustentabilidade no Campo”. Ao todo foram 
vinte e cinco crianças, cinco professores e cinco coordenadores premiados, que levaram para seus municí-
pios computadores, celulares, tablets e patinetes. 
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Na área da saúde, o Senar Bahia promove, em parceria com os Sindicatos dos Produtores e Prefeituras 
Municipais, dois grandes programas que oferecem ações individuais e comunitárias e repercutam em médio 
e longo prazo, impactando positivamente na condição global de vida das pessoas. São programas que, por 
meio da disponibilização de atendimento e exames clínicos, atraem a família rural para participar de pales-
tras educativas e participar de ações de prevenção da saúde integral, de cidadania e educação. 

Em 2019, nos Programas de Saúde da Promoção Social foram realizados 11 eventos atendendo a 10 mu-
nicípios: Araci, Campo Formoso, Mucuri, Itabela, Santa Luzia, Wanderley, Luís Eduardo Magalhães, Barra do 
Rocha, Itajú do Colônia e Riachão das Neves (2 eventos).

Nos 11 eventos dos Programas Saúde do Homem e Saúde da Mulher foi atendido um público estimado 
de 3770 pessoas, sendo 2335 participantes no Programa Saúde do Homem e 1435 no Programa Saúde da 
Mulher.

O programa Saúde da Mulher Rural tem como objetivo criar oportuni-
dades de educação e informação para a promoção da saúde preventiva e 
integral da mulher do campo. O público atendido é formado por mulheres 
rurais em idade sexual ativa e que estão com seu exame atrasado há mais de 
02 (dois) anos ou que nunca realizaram o Exame Papanicolau. Em 2019, 1435 
mulheres participaram dos eventos e 902 exames foram realizados pelas en-

fermeiras dos municípios em parceria com laboratório contratado pelo Senar. Posteriormente, as pacientes 
são encaminhadas para acompanhamento pelas Secretarias de Saúde dos municípios. 



119

O programa Saúde do Homem Rural, em parceria com a Sociedade Brasileira 
de Urologia (SBU) tem como objetivo criar oportunidades de educação e infor-
mação para promoção da saúde preventiva e integral do homem rural. O público 
atendido é formado por produtores e trabalhadores rurais com idade de 45 a 80 
anos (para realização de exames) que nunca tenham feito o PSA ou que estejam 
com o exame atrasado há pelo menos dois anos. Em 2019, 2335 homens foram 

atendidos nos eventos, sendo que 1825 fizeram o exame de PSA, através de laboratório contratado pelo 
Senar; 1506 consultas urológicas; além de 155 biópsias solicitadas. Os pacientes, quando necessário, são 
acompanhados pelas Secretarias de Saúde dos municípios.

Como os dois programas acontecem simultaneamente nos municípios, realizamos outros exames e ativi-
dades para homens, mulheres e crianças do meio rural como:

831 Testes Rápidos de Sífilis;  914 de Hepatite Viral;  914 de HIV; 
1196 Aferição de Pressão e 997 testes de Glicemia.

Outros serviços oferecidos para homens, mulheres e crianças que estiveram no local, como:

Serviço de Odontologia/ Higiene Bucal; Vacinação ; Consultas com Ginecologista; Consultas com mé-
dico clínico; Atendimento Psicológico; Fisioterapia; Oftalmologia; Nutricionista; Atendimento do Bolsa 
Família; Emissão de RG, Cartão SUS e Cartão do idoso; Distribuição de mudas; Parques Infantis; Espaço 
de Educação com leitura, peças teatrais, filmes, etc;  Atendimento das Secretarias de Meio Ambiente e 
Agricultura; Bem-estar do homem e da mulher com serviços de barbearia, corte de cabelo, escova, ma-

quiagem, sobrancelha design, entre outros.
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Em todos os eventos são realizadas 4 palestras obrigatórias com os temas: Prevenção do Câncer de Pê-
nis, Prevenção do Câncer de Colo de Útero e Mama/Tumores Femininos e ISTs/DSTs, além de outras pales-
tras que acontecem no evento. Em 2019, nos 11 eventos, foram realizadas 64 palestras com a participação 
de   3770 pessoas.  Além dos temas obrigatórios, foram feitas palestras de assuntos como: Disfunção Erétil, 
Saúde Bucal e Prevenção do Câncer de Boca, Câncer de Pele, Saúde e Autoestima da Mulher, Câncer de Pul-
mão, Doenças do Coração, dentre outros

Secretária de Educação/ Espaço Criança 

Em parceria com as Secretarias de Educação, os municípios criaram o Espaço da Criança para que as mães 
pudessem realizar seus exames deixando os filhos sob os cuidados de pessoas especializadas. Nestes espa-
ços as crianças tiveram atividades lúdicas como contação de histórias, oficinas de leitura, pintura de rosto, 
brincadeiras e capoterapia. Nos municípios de Araci, Santa Luzia, Itabela, Luís Eduardo Magalhães e Barra do 
Rocha o Espaço da Criança foi organizado em parceria com o Programa Despertar, que além das atividades 
citadas, houve a divulgação das ações do Programa do SENAR nos municípios. 

Distribuição de Kits

Em 2019, foram distribuídos 3660 kits instrucionais para todos que participaram do evento realizando 
algum tipo de exames e assistindo a uma das palestras.  O Kits são compostos de mochila, squeeze, cartilhas 
instrucionais de saúde, folders, espelho e escova e nécessaire de higiene bucal e porta comprimidos. 

Pesquisas - Instituto CNA

O Instituto CNA realizou a “Pesquisa Senar de Saúde Rural”, cujo objetivo era realizar um diagnóstico so-
bre a saúde da população rural que servirá de subsídio no aprimoramento das ações que o Senar realiza. Esta 
pesquisa foi realizada nos eventos do Programa Saúde da Mulher e Saúde do Homem Rural de 3 municípios 
da Bahia: Campo Formoso, Santa Luzia e Itajú do Colônia.  Foram realizadas 300 pesquisas nos 3 eventos. 
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Em 2019, o Sistema Faeb/Senar participou de diversos eventos agropecuários em todo o Estado. Foram 
mais de 40, sendo a maioria com a montagem da “Casa do Homem do Campo”, estande oficial da institui-
ção, e também realizando dinâmicas práticas nas feiras e exposições. Além disso, palestras, encontros e 
workshops foram realizados, como já descrito ao longo do relatório. Essas ações são fundamentais para 
disseminação de conhecimento, divulgação as ações da FAEB e do Senar Bahia, além de ser uma maior apro-
ximação com produtores rurais de toda a Bahia.

Dentre as exposições e eventos agropecuários realizados em 2019, o Sistema Faeb/Senar esteve presen-
te no 21ª. Expoagri Irecê, XVI ExpoPoções, 4º. Festival do Chocolate e 6º Agrocacau, III Seminário Orgânico 
da Bahia, 40ª. Exposição Agropecuária, Industrial e Comercia de Jequié, III Feira Agropecuária de Equinocul-
tura Calmonense, ExpoIpirá, 13ª. Exposição Agropecuária de Itamaraju, 49ª. Exposição Agropecuária de Ita-
petinga, Bahia Farm Show, 32ª. ExpoBonfim, 19ª. Exponhém, Fenagro, dentre outras localidades no Estado.

Eventos
Senar Bahia 2019
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REPRESENTAÇÕES

COMISSÕES NACIONAIS E GRUPOS TÉCNICOS
COMISSÃO DA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL
COMISSÃO NACIONAL DE  POLÍTICA AGRÍCOLA
COMISSÃO NACIONAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
COMISSÃO NACIONAL DE BOVINOCULTURA DE CORTE
COMISSÃO NACIONAL DE BOVINOCULTURA DE LEITE
COMISSÃO NACIONAL DE CEREAIS, FIBRAS E OLEAGINOSAS
CCOMISSÃO NACIONAL DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA
COMISSÃO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE
COMISSÃO NACIONAL DE SILVICULTURA 
COMISSÃO NACIONAL DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA
COMISSÃO NACIONAL DO CAFÉ
CONSELHO JURÍDICO DA CNA
FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DE PECUARIA DE CORTE
GGRUPO DE TRABALHO ECONÔMICO
GRUPO TÉCNICO DE DEFESA SANITÁRIA
COMISSÃO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO
COMISSÃO NACIONAL DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA

SUPLENTE

HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
RAISA CATARINA FERNANDES LOPES
EDER FERREIRA RESENDE
LUIZ FREIRE SANDE
RUDEVI BOMBARDI

RAISA CATARINA FERNANDES LOPES
FFLAMARION MATTOS 
AURÉLIO PIRES
PAULO RUWER

ADRIANO CÉSAR ALCANTARA 
NELSIVAN BISPO
CARLOS ALBERTO SEIXAS RIO

TITULAR
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
CARLOS ARTUR R. BAHIA NETO
ROMEU GAZINELLI NETO
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
MOISES DE ALMEIDA SCHMIDT
BÁRBÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
RICARDO COVRE
FERNANDA FERNANDES
RICARDO COVRE

ANTONIO BALBINO
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
EEDSON DIOGO MONIZ PINTO
RENAN D. REISEN
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO

AURÉLIO PIRES, CARLOS ARTHUR RUBINOS BAHIA NETO,
FERNANDA FERNANDES

CN
A

CÂMARAS SETORIAIS DA AGROPECUÁRIA BAIANA
CÂMARA SETORIAL DA FRUTICULTURA-SEAGRI/BA
CADEIA PRODUTIVA DO SISAL (FIBRAS NATURAIS) - SEAGRI/BA
CÂMARA SETORIAL DE FLORESTAS -SEAGRI/BA
CÂMARA SETORIAL DA APICULTURA
CÂMARA SETORIAL DA BORRACHA NATURAL
CÂMARA SETORIAL DE BOVINOS E BUBALINOS
CÂMACÂMARA SETORIAL DO CACAU
CÂMARA SETORIAL DA MANDIOCA
CÂMARA SETORIAL DE GRÃOS
CÂMARA SETORIAL DA CARNE
CÂMARA SETORIAL DE CAPRINOS E OVINOS

SUPLENTE
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO

CLERI SANTANA PERELO

SÍLVIO OLIVEIRA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
RENATO DIAS SOUZA
RRUDELVI S. BOMBARDI

FELIPE CABRAL

TITULAR
IVAN PINTO DA COSTA
JOSÉ MÁRCIO CARNEIO RIOS
FLAMARION MATTOS
PEDRO CORREIA LEITE
EDSON JOSÉ SOARES DE MATOS
JOSÉ MÁRCIO CARÔSO
JJOSÉ MENDES FILHO
DEMÉTRIO SOUSA D´EÇA
MOISÉS DE ALMEIDA SCHMIDT
JOSÉ MÁRCIO CARÔSO     
CARLOS ALBERTO SEIXAS RIO

SE
AG
RI

CÂMARAS TÉCNICAS
CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CEPRAM 
ASSUNTOS JURÍDICOS
GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA
POLÍTICAS PÚBLICAS E DES. SUSTENTÁVEL
ESPAÇOS ESP. PROTEGIDOS, BIODIVERSIDADE E BIOSSEG

SUPLENTETITULAR
GUILHERME DE CASTRO MOURA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
GUILHERME DE CASTRO MOURACE

PR
AM
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REPRESENTAÇÕES

OUTRAS REPRESENTAÇÕES
COMISSÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
CONSELHO ESTADUAL TRIPARTITE E PARITÁRIO DE TRABALHO E RENDA - SETRE
COMISSÃO ESTADUAL TRIPARTITE E PARITÁRIA DE EMPREGO DA BAHIA- SETRE
COMISSÃO DE CRÉDITO RURAL - FAEB
COMISSÃO PERMANENTE REGIONAL RURAL - DRT
COMISSÃO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA- CPORG/EFS - SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DA BAHIA
CCOMITÊ ESTADUAL DA AGROINDUSTRIA- CEAGRO
COMITÊ ESTADUAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA
COMITÊ GESTOR ESTADUAL DO PACTO "UM MUNDO PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO SEMI-ÁRIDO" GOV. DO ESTADO DA BAHIA
COMITÊ GESTOR DO TRABALHO DECENTE
CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA - COELBA
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE -CIST
CONSELHO DIRETOR - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA DE GUANAMBI
CCONSELHO DIRETOR DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA - CEFET
CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - CONAGRO
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRÍCOS- CONERH
CÂMARA TECNICA DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS - CTPPP - VINCULADA AO CONERH - CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
CÂMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO DO CACAU- FAEB
CÂMARA TEMÁTICA BOVINOS/ BUBALINOS
FÓRUM PERMANENTE DE DEBATE SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO BAIANO - AGROFORUM
FÓFÓRUM BAIANO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE/BAHIA
FUNDAP - FUNDO DE APOIO À PECUÁRIA
CONSELHO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA- JUCEB
CONSELHO DE FAZENDA - CONSEF
CRÉDITO ASSISTIDO DO ESTADO DA BAHIA
GRUPO GESTOR DO PROGRAMA DA AGICULTURA DE BAIXO CARBONO
CÂMACÂMARA SETORIAL DA CADEIA DA AGROINDUTRIA
COMISSÃO TÉCNICA REGIONAL DE PREVENÇÃO À MONILIASE DO CACAUEIRO - CTPMC - ADAB
SEMA- COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIEA
COMISSÃO DE SEMENTES E MUDAS- SUP. FEDERAL AQUICULTURA NA BAHIA
CÂMARA TRANSVERSAL  SOBRE POLÍTICA TRIBUTÁRIA - SICM
FÓRUM BAIANO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA E MARCAS COLETIVAS
CONSELHO DE ADM DO IMIC 
CCONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO IMIC
FÓRUM REGIONAL PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SICM
NÚCLEO ESTADUAL DE APOIO AO DESENV. DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DA BAHIA
GRUPO OPERACIONAL DE EMERGÊNCIA FITOSSANITÁRIA
CONSELHO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  – CONCITEC
CONSELHO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CPS DO INSS DE ITABUNA BA
COMITÊ ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA- ADAB
CCOMISSÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA (CAT – BAHIA)
COMISSÃO TÉCNICA REGIONAL DO MAMÃO – OESTE DA ADAB
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO MATOPIBA
COMISSÃO TÉCNICA REGIONAL DO MAMÃO - EXTREMO SUL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÖMICO E SOCIAL DA BAHIA- CODES
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA 
CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO- IF BAIANO.
GGRUPO GESTOR DE ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA- ADAB
COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA NACIONAL LUZ PARA TODOS DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA - SEAGRI
COMITÊ ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES DA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO DE SEMENTES E MUDAS DA BAHIA- APROSEM
PROGRAMA LUZ PARA TODOS
COMISSÃO ESTADUAL DE AGROTÓXICOS - ADAB

SUPLENTE
CARLOS ARTHUR RUBINOS BAHIA NETO
FERNANDA FERNANDES
FERNANDO ALBIANI ALVES

GUILHERME GALVÃO
JAQUELINE ÉRRICO
DANIELA M. LAGO ROCHA
HUMBEHUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA

LUIZ CARLOS FERNANDES
BARBARA LETÍCIA CORDEIRO
JOSÉ MARCIO CAROSO

ISIDORO LAVIGNE GESTEIRA
SILVIO OLIVEIRA
EDSON DIOGO MONIZ PINTO

GUILHERME DE CAGUILHERME DE CASTRO MOURA
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
EDSON DIOGO MONIZ PINTO   
JULIANA SANTOS DA SILVA
GUILHERME GALVÃO
EDSON DIOGO MONIZ PINTO

GUILHERME DE CASTRO MOURA

BÁRBÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO

NELSIVAN BISPO

MOISES DE ALMEIDA SCHMIDT
GUILHERME DE CASTRO MOURA
RUBIA EIRADO SOUZA ARMEDE
MARTIN REINALDO GROSS
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA
JJOSIEL DE MENEZES DA SILVA
ANTONIO BALBINO DE CARVALHO NETO, TODD KENNETH TOPP 
RICARDO COVRE

ANTÔNIO ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA
JAQUELINE ÉRRICO
EDSON DIOGO MUNIZ PINTO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
GUILHERME DE CAGUILHERME DE CASTRO MOURA
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
MOISES DE ALMEIDA SCHMIDT

RUI DIAS SOUZA

MAURO CARNEIRO BANNACH, EDUARDO ORTOLAN, ALÉX JOSÉ RASIA

TITULAR
AURÉLIO PIRES
AURÉLIO PIRES
EDSON DIOGO MONIZ PINTO
NELSON MARTINS QUADROS

WAMILSON PALMA FAHING
EDSON DIOGO MONIZ PINTO
GUILHERME DE CAGUILHERME DE CASTRO MOURA
LÍCIA QUADROS CORTES
JAQUELINE ÉRRICO A. BATISTA
JULIO CESAR P. COTIAS
EDSON DIOGO MONIZ PINTO
NELSON GOMES DA SILVA
DANIELA LAGO
CARCARLOS ALBERTO SEIXAS RIO
EVILÁSIO FRAGA
EVILÁSIO FRAGA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
JOSÉ MÁRCIO CARÔSO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
GUILHERME DE CASTRO MOURA
HUMBEHUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
JOAQUIM MARCELO MOREIRA MARTINS
FERNANDO DE FIGUEIREDO PIMENTA  
LAÍS DE CARVALHO SILVA
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
BÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
MIMILTON ANDRADE JUNIOR
JAQUELINE ÉRRICO
JOSÉ MENDES FILHO
JOSÉ MENDES FILHO
GUILHERME DE CASTRO MOURA
JOSÉ MENDES FILHO
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR
BÁRBÁRBARA LETÍCIA DA SILVA CORDEIRO
LUIZ SANDE
VANIR KOLLN
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR

CARMINHA MARIA MISSIO
RAISA CATARINA OLIVEIRA A. FERNANDES
TODD KENNETH TOPP
MOISÉS DE ALMEIMOISÉS DE ALMEIDA SCHMIDT, CARMINHA MARIA MISSIO
RONIE DANIEL PIMPINAT
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR
GUILHERME DE CASTRO MOURA
DANIELA LAGO
CARLOS ALBERTO SEIXAS RIO
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
HUMBEHUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA
ALOISIO JUNIOR
HUMBERTO MIRANDA OLIVERA
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA

PAULO RUWER, IVAN PINTO DA COSTA, JOÃO LOPES ARAÚJO



124



125

SINDICATOS


