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Senar abre mercado promissor para
abacaxicultores de São Domingos
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Agronegócio

Novos profissionais do Agronegócio são lançados no mercado
maranhense pelo Senar, depois
de participarem de curso técnico
semipresencial.
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Entrevista

O Informativo Rural entrevista os
gestores do sistema Faema/Senar.
Ensinar o produtor rural a admi- Luiz Figueirêdo destaca os avannistrar seu negócio, é o principal ços alcançados por meio de ações
objetivo do programa Negócio efetivas desenvolvidas em 2017.
Certo Rural (NCR), desenvolvido Raimundo Coelho, fala dos aspecpelo Senar e Sebrae em todo o es- tos positivos do agronegócio no
tado.
Estado.
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de de vida ao homem do campo.
Acompanhe e fique por dentro.
Informativo Rural - Como o senhor avalia a atuação do SENAR em
2017?

Luiz Figueirêdo

Superintendente do SENAR/MA

O

Senar tem superado as
expectativas do setor rural
quando o assunto é capacitar o homem do campo
ou promover ações voltadas para
a melhoria da qualidade de vida. O
superintendente estadual do Senar,
Luiz Figueirêdo, em conversa com
o Informativo Rural, destaca os trabalhos desenvolvidos e os avanços
alcançados por meio de ações efetivas realizadas no meio rural, cujo
intuito é garantir renda e qualida-
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Figueirêdo – O SENAR como todas as outras entidades que têm vínculo direto com o setor produtivo rural, se ressentiu muito do reflexo das
dificuldades vividas em 2016, com o
malogro de safra, que interferiu diretamente nos recursos arrecadados e
minou parte da programação e das
metas previstas. Ainda que 2017 as
“coisas” tenham retomado o curso
normal do caminho percorrido pela
instituição, as políticas públicas do
governo federal, a situação econômica do país aliadas as instabilidades políticas partidárias que ainda
perduram, tem facultado um cenário pouco animador. Na realidade,
o que se espera é um quadro mais
promissor em 2018, com uma retomada gradual do desenvolvimento
do setor primário brasileiro. E, nesse
contexto, o SENAR possa estar inserido, desenvolvendo suas programações mais consubstanciadas na área
da capacitação e da assistência técnica ao rurícola maranhense.
Informativo Rural - O SENAR,
além de desenvolver ações de Formação Profissional Rural (FPR), Promoção Social (PS) e diversos outros
programas, dispõe agora da Assistência Técnica e Gerencial (ATEG) – que
tem sido um diferencial no atendimento ao homem do campo. Como
tem sido desenvolvido essa nova atividade no Maranhão?
Figueirêdo – A Assistência Técnica e Gerencial (ATEG) do SENAR é
bem peculiar e um pouco diferente
da Assistência Técnica tradicional
prestada por entidades que atuam
com essa política pública no Estado.
Enquanto a assistência técnica tradicional tem o ingrediente forte da
Extensão Rural (a preocupação básica é o social), a assistência técnica
e gerencial do SENAR está voltada

diretamente para o gerenciamento
do negócio, do empreendedorismo, da geração de lucro. Seu foco
é o lado empresarial da atividade
rural. Não importa se o negócio é
familiar, pequeno ou médio. A busca é fazer o produtor melhorar seu
padrão de renda. Está ligada não só
as ações que permeiam o processo produtivo (melhoria dos índices
de produtividade), mas, também,
do empreendedorismo e da gestão
do negócio. Trabalha a propriedade
rural como um todo, envolvendo as
ações de produção (do lado de dentro da porteira) e as ações de gestão
e comercialização (do lado de fora
da porteira). Estamos desenvolvendo no Estado, na atualidade, vários
programas na área de ATeG: O ABC
Cerrado, a Abacaxicultura, o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas da Amazônia – PRADAM e o
Programa Mais Produção. Ao todo
são mais de 2.000 propriedades que
estão sendo trabalhadas no fomento
às cadeias produtivas de Fruticultura, da Integração Lavoura x Pecuária
x Floresta, do Arroz, do Leite, da Carne/Couro, da Piscicultura e da Hortifruticultura. É importante frisar, que
os parceiros como o BIRD, a FAO e o
Governo do Estado (SAGRIMA), têm
sido os grandes financiadores desse
trabalho, que só tem alcançado bons
resultados e promovido o agronegócio maranhense.
Informativo Rural - As ações
de qualificação profissional rural da
entidade têm atingido o seu objetivo
que é capacitar produtores e trabalhadores, inclusive aqueles dos mais
distantes rincões do estado? As ações
têm promovido melhoria na qualidade de vida do homem do campo?
Figueirêdo – É verdade. Isso tem
acontecido em todas as fronteiras do
Estado. Só para que se tenha uma
ideia da vastidão territorial de atuação do SENAR-AR/MA, recentemente
atendemos demandas por ações de
capacitação no município de Vela Vista do Gurupi, onde atua um dos mais
novos sindicatos ligados ao sistema

FAEMA/SENAR – o Sindicato dos Produtores Rurais de Amapá (curso do
Programa Negócio Certo Rural) e no
extremo sul do Estado, via Sindicato
dos Produtores Rurais de Balsas –
SINDIBALSAS (curso de aplicação de
Agrotóxicos) em Alto Parnaíba. Cabe
realce nos objetivos alcançados com
as ações de qualificação profissional
rural, onde grande parte das pessoas
treinadas têm tido diferenciais mensuráveis de transformações, tanto no
processo de produção quanto de comercialização e gerenciamento dos
negócios. Graças as parcerias formalizadas com as entidades públicas e
privadas, o trabalho de capacitação e
assistência técnica e gerencial do SENAR tem logrado êxito e permitido a
instituição um espaço de crescimento no meio rural do Estado cada vez
maior.
Informativo rural - O que o produtor rural maranhense pode esperar
para 2018?
Figueirêdo – Acima de tudo,
muito empenho dos gestores da
instituição para que o nosso público-meta possa sempre estar melhorando suas atividades produtivas
e criando oportunidades cada vez
maiores de otimização da lucratividade. Em 2018 dimensionamos em
nossa programação alguns avanços
compatíveis com as nossas previsões
de crescimento da arrecadação (mais
ou menos 10%). Isso não foge ao nosso padrão de crescimento anual, até
muito pelo contrário. Apenas no ano
passado tivemos que nos contentar
com reduções significativas no curso
normal do nosso trabalho, dado os
problemas de estiagem que culminaram com reduções de quase 50%
na produção de grãos. Esperamos
que isso não mais ocorra, pois o que
imaginamos para 2018 serão retomadas no crescimento gradual e permanente, com a instituição voltando
a expandir e ampliar suas metas de
trabalho. Para o nosso produtor rural queremos deixa-lo contaminado
com as perspectivas de evolução da
instituição para a prestação de serviços, sempre de maior amplitude e de
melhor qualidade, atendendo os anseios da categoria.

Muitas ações e programas foram
realizados pelo sistema Faema/
Senar em 2017. Todas com foco
na capacitação, iniciativa determinante para a melhoria da qualidade de vida do homem do campo.
Destacamos aqui, algumas delas.
Acompanhe:

Agenda - Uma comitiva liderada

pelo presidente da Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), João Martins e pelo diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, se
reuniu em São Luís em fevereiro/17,
para cumprir agenda relacionada ao setor agropecuário. Dentre
os eventos realizados no período,
destacou-se a visita ao Porto do
Itaqui e a ao Palácio dos Leões,
quando a equipe foi recebida pelo
Governador Flávio Dino.

Integra - A diretoria do sistema

Faema/Senar recebeu em março/17 a coordenadora de Capacitação em Assistência Técnica e
Gerencial (ATeG), do Senar Brasil,
Janete de Almeida, para tratar do
alinhamento de atividades e ações
voltadas ao setor produtivo rural
por meio da ATeG. A iniciativa fez
parte do programa Integra Senar,
cuja finalidade é integrar as regionais, às diretorias da Administração
Central, quanto à assistência ao
produtor rural brasileiro.

pelo governador de Goiás, Marconi Pirilo. A condecoração é alusiva aos bons serviços prestados ao
agronegócio brasileiro por meio
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar e pela Federação de Agricultura e Pecuária
do Estado do Maranhão – Faema,
onde é presidente.

Polos - O Senar amplia sua atua-

ção por meio do curso técnico em
agronegócio do programa Rede
E-Tec, com a implantação de mais
cinco polos instalados nos municípios de Barão de Grajau, Pastos
Bons, Imperatriz, Caxias e Açailândia. Nessa iniciativa o Senar conta
com a parceria dos Sindicatos dos
Produtores Rurais locais e prefeituras que contribuem com estrutura
física e de pessoal de apoio.

Ásia - O presidente da Faema,
Raimundo Coelho, integrou a comitiva que visitou a China em setembro do ano passado. Durante a
passagem do grupo de empresários e representantes institucionais
pela Ásia, foram realizadas rodadas
de negócios entre o setor produtivo maranhense, governo estadual
e o governo chinês. O objetivo
foi promover avanço nas diversas
áreas de forma a contribuir diretamente para o desenvolvimento do
Maranhão.

Condecoração

- Raimundo
Coelho recebe na Cidade de Goiás,
comenda Anhanguera conferida
Informativo Rural
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Assistência Técnica e Gerencial do
SENAR abre mercado promissor para
abacaxicultores de São Domingos

pela equipe do Senar, em uma área
de 1 hectare cultivada em sistema
de fileira simples, com uma colheita
de 30.774 frutos, obteve-se um lucro
médio de R$ 1.844,56 comparado a
uma área de fileira dupla com colheita de 36.608 frutas resultando em
uma receita de R$ 29.286,40 com lucro médio de R$ 5.193,06.

O

Senar concluiu no final do
ano passado (2017), a capacitação em São Domingos
do Maranhão de cinquenta
produtores rurais que cultivam abacaxi. Durante dois anos, a entidade,
com apoio do Sindicato dos Produtores Rurais de São Domingos prestou assistência técnica e gerencial
(ATeG) com o objetivo de transferir
informações técnicas essenciais para
a aplicação de tecnologias nas áreas
de plantio e gestão da propriedade. O
trabalho constou de encontros teóricos mensais e acompanhamento
técnico de campo.
Os encontros com todos os produtores serviram para que fossem repassadas informações sobre o uso de
agroquímicos e de técnicas modernas para melhorar o cultivo de suas
lavouras. Também foi possível a troca
de informações entre os participantes sobre as atividades desenvolvidas
em suas propriedades.
Os produtores foram assistidos por dois agrônomos sob a
supervisão do mestre em agroecologia especialista em abacaxicultura, Rozalino Aguiar, que fez o
acompanhamento e direcionamento
de cada ação implantada no projeto.
Para melhor observar a evolução das
ferramentas tecnológicas utilizadas
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durante o período de assistência, foi
determinado o cultivo de um hectare
de abacaxi pérola em cada propriedade, conforme as recomendações
da equipe do Senar.
Insumos
Com o trabalho realizado, foi possível mostrar a importância da utilização de ferramentas simples e básicas que impactaram na qualidade
do produto, como por exemplo, a
adubação de fundação, a escolha
do tamanho das mudas, a separação
das áreas de plantio em talhões pelos tamanhos das mudas, a escolha
da época adequada de plantio, a utilização de insumos registrados para
cultura e a importância da compra
coletiva de insumos que leva à redução do custo de produção.
Outra iniciativa importante a ser
destacada, foi a capacitação dos produtores por intermédio do programa
Negócio Certo Rural (NCR), desenvolvido no estado pelo Senar em parceria com o Sebrae. O programa foi
montado para envolver os produtores de abacaxi que aprenderam sobre
a utilização de ferramentas simples
de gestão, para desenvolver e melhor
administrar suas propriedades rurais.
De acordo com dados registrados

Comparando-se o lucro de uma
área em fileira dupla de um hectare
de R$ 5.193,06 com uma área de 1
hectare em fileira simples com lucro
de 1.844, 56 reais, pode-se concluir
que o lucro do sistema de plantio em
fileira dupla e o que deve ser praticado, levando-se os melhores rendimentos por área para a cultura, pelo
simples fato da maior quantidade de
frutas produzidas.
Produção do abacaxi
Conforme o superintendente estadual do Senar, Luiz Figueirêdo,
esse trabalho de assistência técnica e
gerencial em São Domingos do Maranhão, frente aos abacaxicultores,
permitiu a avanço considerável dessa
exploração frutícola do Estado.
“A assistência técnica e gerencial
prestada pelo Senar, cria oportunidades para acesso a outros mercados,
quase inimagináveis, como São Paulo, Minas Gerais e outros”, acentuou o
gestor.
“A assistência técnica e gerencial
do Senar obteve êxito na abacaxicultura de São Domingos do Maranhão pelo fato dos produtores rurais
mostrarem interesse por informações
de qualidade. Com esse trabalho desenvolvido no município, foi possível
dar nova dimensão a importância da
produção de abacaxi não somente
para o Maranhão, mas também, para
o Brasil e para o mundo”, destacou
Rozalino Aguiar.
Astolfo Seabra, economista rural e
presidente do Sindicato dos Produ-

tores Rurais de São Domingos, muito
feliz pela iniciativa, agradeceu à Federação de Agricultura e ao Senar,
especialmente ao presidente Raimundo Coelho pela   oportunidade
de trazer o programa de ATeG a São
Domingos do Maranhão.
“O Senar foi preponderante no trabalho com os nossos produtores e
nós continuamos a acreditar na atividade, que representa quase que 50%
da nossa economia, gerando a maior
parte de nossos empregos e renda”,
disse ele.
Francisco Junes Lopes é um dos
produtores rurais assistidos pelo programa do desde 2015. Ele avalia de

forma bastante positiva e garante
que o conhecimento aplicado tem
feito grande diferença.

acho que vale muito a pena participar
de todas as iniciativas do Senar”, disse
ele.

“Destaco tudo que aprendemos e
que é de suma importância para o
meu investimento: Seleção de mudas, horários de aplicação de produtos, espaçamento, etc. Por tudo isso,

Indicadores econômicos de 1
hectare em sistema de plantio de sequeiro de abacaxi pérola em fileiras
simples e fileiras dupla, em São Domingos do Maranhão – 2017.

SISTEMA DE
PRODUÇÃO

DENSIDADE
(plantas/ha)

FRUTOS PRODUZIDOS

RECEITA
BRUTA

MARGEM
BRUTA

MARGEM
LÍQUIDA

LUCRO

FEIRA SIMPLES

37.000

30.784

24.627,2

10.136,90

R$4.816,24

R$1.844,56

FILEIRA DUPLA

44.000

36.608

29.286,4

13.485,40

8.164,74

5.193,06

Preço simulado de venda: R$0,80
Perdas: 16,80%

NÚMEROS
São Domingos do Maranhão é o maior produtor de abacaxi do estado, o 4º do Nordeste e
o 13º do Brasil. Já chegou a produzir 40 milhões
de frutos em uma de suas safras, chegou a ser
distribuído país a fora e mantém comercialização para os estados do Piauí, Ceará, Bahia, São
Paulo e Santa Catarina.
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Raimundo Coelho
Presidente da FAEMA

A

nalisando aspectos importantes do agronegócio no
estado em 2017, Raimundo Coelho destaca as principais ações praticadas em favor
do homem do campo pelo Senar/
Faema/CNA. Também destaca parcerias fundamentais, firmadas recentemente, com vistas ao fortalecimento do setor no Maranhão.
Fique por dentro.
Informativo Rural - Qual é o
quadro atual da agricultura no estado?

Raimundo Coelho - Se a gente
comparar o quadro atual com o do
ano passado que foi um ano atípico
onde tivemos uma estiagem prolongada e severa, podemos dizer que
melhorou muito. Para termos uma
ideia, a perda da safra passada em termos de grãos,
chegou a 40%. E em 2017,
houve uma recuperação
dessa perda com crescimento que não se deu por
expansão de áreas, mas o
percentual do crescimento em termos de produtividade foi muito maior.
Isso significa dizer que
nossos produtores rurais
motivados principalmente
pela possibilidade de boas
chuvas investiram basicamente em mais tecnologia em boas máquinas,
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se dedicaram mais a sua lavoura e
plantaram as duas safras: a safra e a
safrinha. Tais fatos fizeram com que
se tivesse uma produção de grãos
importante e também houve todo
o interesse do Governo do Estado,
por meio da Sagrima, da Faema e
do Senar junto com a Embrapa, em
desenvolver diversas ações, incluindo Dias de Campo, no sentido de
que se adotasse mais a tecnologia
Integração, Lavoura e Pecuária, (ILP)
o que permitiu também um avanço
na recuperação de pastagens por
meio dos programas ABC Cerrado e
Mais Produção. Outro setor que foi
bastante apoiado, tanto pelo Governo do Estado através do Mais Produção, quanto pelo Senar por meio
de capacitações e orientações técnicas, foi o setor da piscicultura que
cresceu bastante também no Maranhão. Numa avaliação geral se pode
afirmar que houve um crescimento
em todas as atividades agrícolas e
pecuárias do estado, principalmente
grãos, bovinocultura de corte e de
leite, hortaliças, fruticultura e também piscicultura. São setores que
comprovadamente avançaram bastante e esse crescimento na agropecuária maranhense nesse ano, colocou o Maranhão em segundo lugar
em crescimento percentual do PIB
em relação ao ano passado.
Informativo Rural - Na sua
visão, como está o Maranhão no
cumprimento da legislação am-

Numa
avaliação geral
se pode afirmar
que houve um
crescimento em
todas as atividades
agrícolas e
pecuárias do estado,
principalmente
grãos, bovinocultura
de corte e de
leite, hortaliças,
fruticultura
e também
piscicultura.
biental de conformidade com os
seus biomas: cerrado, Amazônia e
caatinga?
Raimundo Coelho - O Maranhão continua com alguns gargalos,
que tem atrapalhado o crescimento
da produção agropecuária no Estado. Um deles se refere à questão fundiária. Sei do esforço que o
Governo está fazendo por meio do
Iterma e do Incra, que juntos têm
aumentado o número de pequenos produtores rurais com títulos
de terra – para a partir daí, acessar
o crédito rural buscando
recursos e aplicando em
suas lavouras com vistas a
aumentar a sua produção
com recursos oriundos
da tecnologia transmitida
pelo Senar e Agerp. Com
relação à questão ambiental, podemos ressaltar
que o Maranhão avançou,
mas ainda não resolveu,
conforme o setor necessita. Até quatro módulos
fiscais - que se refere à
300 hectares, o Governo
criou um sistema de dis-

pensa da burocracia para poder ter
um licenciamento. Nesse processo,
o produtor prova que já fez o CAR
e que está em dia com as suas responsabilidades
ambientais, para
a partir daí, fazer a solicitação por
meio de uma declaração própria e
receber da Sagrima, um protocolo
que garante aos bancos oficiais que
a pessoa está ambientalmente correta. Feito isso, os bancos liberam
os recursos necessários para o seu
investimento. É um avanço muito
importante principalmente para os
pequenos produtores rurais., isso
contribuiu também para reduzir a
angústia jurídica dos produtores
rurais porque eles sabem que estão
produzindo com responsabilidade
ambiental dentro dessa simplificação que o Governo fez. Com relação à questão do conhecimento
tecnológico, nós temos o conhecimento, eles já estão produzidos pela
Embrapa, pelas universidades, pelos
institutos que cuidam da questão da
pesquisa e essas pesquisas não estão chegando ao pequeno produtor e nessa área de transferência de
tecnologia o Senar tem contribuído
muito junto com a Faema e os sindicatos dos Produtores Rurais lá nas
bases municipais levando conhecimento aos produtores. E o Governo
do Estado entrou nessa vontade de
implementar o desenvolvimento a
partir do conhecimento tecnológi-

co para os agricultores.
Informativo Rural - A Faema tem atendido o produtor rural
quanto à efetivação do CAR?
Raimundo Coelho - Através do
Senar e do CNA, capacitamos nossos técnicos envolvidos na questão
ambiental e com eles, capacitamos
cerca de seiscentos outros técnicos
do governo estadual em todas as
regiões do Maranhão, inclusive, São
Luís. Portanto, foi possível a gente
fazer um grande mutirão: realizamos com os orgãos governamentais
ligados ao setor - com isso, atingimos um número muito grande de
Cadastro Ambiental Rural (CAR). O
Maranhão está dentre os estados
que se destaca nessa ação. Além
disso, sempre que tem um evento
da agropecuária, o Senar mantém
uma equipe no local juntamente
com os parceiros para atender aos
produtores rurais. Estendemos esse
atendimento à nossa sede onde um
técnico qualificado, atende o produtor que nos visita.
Informativo Rural - O sistema
Faema/Senar tem cumprido o seu
papel perante o sindicato e o produtor rural do estado?
Raimundo Coelho – Sim. A proporção que o sistema Faema/Senar
integra o CEMA (Conselho Empre-

sarial Maranhense), se reunindo ao menos uma vez ao mês
com o governador ou com o
vice-governador, secretários estaduais ligados ao setor produtivo maranhense e o empresariado para discutir a economia
do Maranhão. E a Faema está lá,
cumprindo o seu papel, fazendo exatamente essas colocações para o governo do estado
e solicitando encaminhamento
de soluções para o setor rural
maranhense. Foi lá que nasceu
a proposta de atender aos produtores por meio de cadeias
produtivas essenciais como as
que estão atendendo ao produtor maranhense. Além disso,
a Faema tem acompanhado
todos os movimentos da CNA,
principalmente nas ações políticas dos parlamentares dentro
da Câmara Federal e do Senado,
defendendo os interesses da classe
produtora rural tanto no Maranhão
quanto em todo o Brasil. Junto aos
sindicatos também fazemos o mesmo trabalho por intermédio do Senar, principalmente o de mobilizar
os produtores e trabalhadores rurais
que necessitam ser capacitados e
alcançados por programas do governo, então tudo isso é feito por
meio dos nossos sindicatos. Além
disso, tem os programas lançados e
desenvolvidos nacionalmente pelo
Senar/notadamente de EAD (Ensino
à Distãncia), nós estamos também
na educação formal, com o curso
técnico em Agronegócio.

		
o Senar
tem contribuído
muito junto
com a Faema e
os sindicatos
dos Produtores
Rurais lá nas bases
municipais levando
conhecimento
aos produtores.
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Projeto ABC Cerrado encerra
2017 com saldo positivo
A Fase II do projeto continuará com as ações efetivas de capacitação e ATeG ao produtor maranhense

O

atendimento aos produtores rurais por meio do
projeto ABC Cerrado tem
rendido bons frutos. O
exemplo disso foi a participação de
Walter Júnior e Vanderléa Gomes
– proprietários da fazenda Canaan,
(Bacabal) no Workshop Lições Aprendidas realizado recentemente em
Brasília pelo Senar e parceiros - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Embrapa e Banco
Mundial. Os produtores foram acompanhados pela coordenadora do ABC
Cerrado no Maranhão, Aline Saldanha.

sobre as novas ferramentas.
“O trabalho realizado na fazenda
tem nos ajudado bastante. Com a presença constante do técnico de campo, temos melhorado a utilização do
pasto e de toda a área plantada”, disse
Vanderléa.

Fortalecimento

No local, o casal discorreu sobre a
experiência exitosa na fazenda vitrine, onde foi implantada a tecnologia
ILPF (Integração Lavoura, Pecuária e
Floresta), em especial, à valorização
da propriedade com o reflorestamento – o que ajudou substancialmente
no aumento da produção de leite e
no consequente aumento de ganho
financeiro à família Gomes.

O seminário abordou as ações relativas ao projeto ABC Cerrado em
todo o país em 2018, em especial à
continuidade do atendimento aos
produtores, incluindo capacitação e
assistência técnica no campo na Fase
I e agora, também, na Fase II – que
mantém firme todas as atividades focadas no fortalecimento da produção
rural via tecnologias apregoadas pelo
projeto, assim como: Recuperação
de Pastagens Degradadas, Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), A
tecnologia de Florestas Plantadas, e o
Sistema Plantio Direto.

Walter e Vanderléa destacaram, na
ocasião, o Dia de Campo realizado
pelo Senar em maio do ano passado, quando participaram centenas de
pessoas, interessadas em saber mais

Mais de 80 propriedades foram
inseridas na Fase II do projeto com
o programa de Assistência Técnica e
Gerencial (ATeG). Até agora foram 16
turmas de capacitação em recupera-
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ção de pastagens degradadas. Também foram realizadas pela equipe
do Senar, ações denominadas Dia de
Campo, tendo sido a primeira delas
em Bacabal (Fazenda Canaan) e em
seguida em Fortuna (São Sebastião e
Mata Fria) e por último em Presidente Dutra (Fazenda Alferes).
Para o Gerente de Assistência Técnica e Gerencial, Epitácio Rocha, o
projeto ABC Cerrado no Maranhão
vem alcançando todas as metas pactuadas. Ele destaca a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono
pelos produtores rurais, meta que é o
fator prioritário do projeto, em todas
as regiões atendidas.
“Nos deparamos com fazendas que
possuem ações de recuperação de
pastagens degradadas e implantação
do sistema ILPF”, disse, apontando
como um dos principais objetivos do
projeto - que já vem sendo alcançado- o avanço gerencial das propriedades. “onde já se observa ascensão
nos indicadores econômicos e produtivos, como aumento de produção,
produtividade e aumento nas margens brutas, liquidas e lucros líquidos”,
reforçou ele.

Pequenos empreendedores aquecem
o setor rural após capacitação pelo NCR
Os parceiros Senar e Sebrae ensinam produtores rurais a gerir seus negócios

D

esde que foi assinado convênio entre o Senar e o Sebrae
em 2014, com vistas a capacitar produtores por meio do
programa Negócio Certo Rural (NCR)
- centenas de pessoas fortaleceram
seus negócios por meio de ferramentas simples, nunca antes conhecidas,
empreendidas pelo programa.
O NCR contribui diretamente para o
empreendedorismo e o planejamento
de gestão de propriedades rurais, cuja
meta é atender até o final deste ano,
um total de 320 turmas, o que corresponde a 4.815 produtores rurais, com
aumento de renda e melhor qualidade
de vida.
Adeilma Soares Mendonça é um
desses casos. Ela tem 24 anos e mora
na comunidade Meia Légua, no município de Matinha – região que tem se
destacado no cultivo de peixes em cativeiro, como tambaqui, por exemplo.
Assim como ela, mais de 200 famílias
estão investindo em piscicultura e os
resultados tem sido animadores.
A jovem participou do NCR em 2016
e pôs em prática tudo o que aprendeu
em sala de aula. Como planejamento
da atividade e apoio de seus familiares,
investiu a priori, em dois tanques grandes e já vislumbra uma vida melhor.

“Achei ótimo o curso. Sem conhecimento a gente não chega a lugar nenhum. Indico o curso porque ele abre
o leque para muitos outros que pretendo fazer”, disse a ex-balconista, determinada e satisfeita com o seu novo
trabalho.

Afinco
As entidades parceiras seguem firmes no propósito de qualificar pequenos empreendedores rurais. Em 2017
foram pactuadas 80 turmas e até agora
mais de 1.700 pessoas foram contempladas por intermédio das regionais do
Sebrae e dos Sindicatos Rurais.

“Os produtores são carentes no aspecto do planejamento. A maioria deles deseja melhor gerir seus negócios,
mas não sabem por onde começar e
o Senar e o Sebrae acertaram em levar em todas as regionais do estado,
o Negócio Certo Rural – responsável
pela capacitação do produtor rural”,
ressaltou o gerente técnico do Senar,
Carlos Antônio Feitosa.
O diretor superintendente do Sebrae no Maranhão, João Martins, disse que o NCR tem cumprido o seu
papel socioeconômico em todos
os municípios e localidades onde é
executado no Maranhão. Para ele, à
medida que repassa conhecimento e
novas maneiras de realizar os processos, o programa capacita o pequeno
produtor rural e o ensina a fazer mais
e melhor o que tradicionalmente já
fazia.
“É um programa significativo de
melhoria do trabalho e geração de
renda que traz como principais benefícios a valorização da atividade e
a redução do exodo rural dos mais
jovens para as cidades em busca de
emprego e novas perspectivas. É por
esta razão que o Sebrae é um grande parceiro do Senar na execução do
NCR”, diz, exaltando a parceira.
Informativo Rural
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SENAR lança no mercado dezenas de alunos
do curso Técnico em Agronegócio
O curso foi desenvolvido em parceria com sindicatos e prefeituras municipais

S

essenta alunos do programa Rede E-Tec da parceria
Senar/MEC entram no mercado de trabalho em 2018.
É que o Senar concluiu com êxito o
curso e concedeu diploma aos alunos das turmas de Balsas, Colinas e
Chapadinha, iniciadas em 2015. Esse
é o resultado de um trabalho feito
pela coordenadoria pedagógica do
programa e pela Gerência de Educação Formal/Promoção Social do
Senar, que em parceria com os Sindicatos de Produtores Rurais e prefeituras locais, tem se fortalecido nos
municípios onde os polos atuam.
O título de técnico em agronegócio, habilita os jovens a trabalharem
nos diferentes segmentos agrossilvipastoris e cadeias produtivas da atividade rural brasileira, especialmente
nas regiões de atuação dos polos da
rede e-Tec, em grande parte carente
deste tipo de profissional.
O curso Técnico em Agronegócio
é ofertado de forma semipresencial,
à distância, com carga horária de
1.230 horas-aula. Nas atividades presenciais que envolve 20% da carga
horária do curso, são desenvolvidos
conteúdos teóricos e práticos, nas
sedes dos polos, com acompanhamento de tutores e orientadores ligados ao Senar.
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Por articulação do presidente Raimundo Coelho, o Senar possui atualmente em funcionamento seis polos,
sediados em Balsas, Colinas, Chapadinha, Imperatriz, Pastos Bons e Barão de Grajaú, com turmas do curso
nos módulos I, II, III e IV. Além dessas
turmas concluídas, encontram-se
em processo de finalização para este
ano, outras, iniciadas no primeiro semestre de 2017, em Imperatriz, Pastos Bons e Barão de Grajaú.
Tiago Tomm tem 22 anos, é natural do Rio Grande do Sul (RS) e atualmente mora em Chapadinha por
conta de seus estudos. Tomm é filho
de produtor rural que possui plantação de soja e milho. Seu sonho
é poder aprimorar a gestão da propriedade da família, e ainda, seguir
em frente, buscando sempre novos
horizontes. Por isso investiu paralelamente nos cursos de Técnico em
Agronegócio e de Engenharia Agronômica, pela Universidade Federal
do Maranhão (UFMA).
O estudante aponta uma considerada escassez de profissionais no
segmento rural do estado e diz que
a participação no curso foi uma experiência enriquecedora. Segundo
ele, muito em função da boa estruturação do curso, com tutores qualificados, bons materiais de apoio

didáticos e diversas visitas técnicas
à propriedades e empresas do segmento agropecuário, contribui para
proporcionar um elo mais consistente entre conceitos teóricos e experiências práticas, que fomentam
uma adequada formação técnica dos
profissionais que agora estão aptos a
atuar no agronegócio local.
“A intenção é poder contribuir
para um melhor gerenciamento das
empresas agrícolas, com adoção de
adequados procedimentos de planejamento, organização, direção e
controle, de modo a aumentar a produtividade, a estabilidade e a rentabilidade dos empreendimentos rurais,
e contribuir para que o Agronegócio
no Maranhão se torne mais eficiente
e autossustentável”, destacou ele.
Para o gestor do Senar no Maranhão, Luiz Figueirêdo, o preparo adequado pelo Senar desses 60 profissionais do agronegócio, vai permitir
ao Estado, crescer mais e desenvolver melhor seu setor produtivo rural.
“A capacitação vai alavancar as atividades agrossilvipastoris e criar novos horizontes para o agronegócio
maranhense, que hoje, também, vem
sendo bem apoiado pelo poder público estadual”, ressaltou ele.

Programa Saúde da Mulher Rural atende
produtoras rurais com diversas ações de saúde

S

ete edições do Programa
Saúde da Mulher Rural, com
um total de 523 produtoras
rurais atendidas, marcaram
o calendário 2017 do sistema Faema/Senar – com realizações em
vários pontos do Maranhão.
Dessa forma, foram beneficiados os municípios de: Vitorino
Freire, Loreto, São José do Basílio,
Lago da Pedra e Tasso Fragoso,
com atendimentos que foram de
exame Papanicolau
(preventivo de câncer de colo
do útero), testes rápidos para
detecção de HIV, hepatite e
diabetes, a ações de embelezamento com entrega de
kit de higiene e beleza, verificação de pressão, saúde
bucal e palestras educativas,
sobre doenças sexualmente
transmissíveis (DST’s).

Saúde para dar continuidade ao
tratamento em caso positivo”, disse a gerente de Promoção Social e
Educação Formal, Yolanda Gomes,
assegurando que o Senar procura
desenvolver essas ações, próximo
da mulher rural em função de dificuldades para seu deslocamento e também conscientizando-a
da necessidade de cuidar da sua
saúde, mantendo-se bem para o
desempenho de suas funções no

campo, realçou ela.
Para Nilcilene Borges, produtora rural, atendida pelo programa,
os exames são fundamentais para
a saúde da mulher, assim como
as capacitações. Algumas delas já
aplicadas no povoado com sucesso. “O Senar está de parabéns. Fico
maravilhada e espero que muitas
outras ações da entidade possam
vir pra cá, pois serão muito bem
vindas”.

O programa faz parte das
ações de Promoção Social
social do Senar e reúne um
conjunto de atividades com
enfoque educativo, que possibilita ao trabalhador, ao
produtor rural e às suas famílias a aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades pessoais,
sociais e mudanças de atitudes, favorecendo, assim,
uma melhor qualidade de
vida e participação na comunidade rural.
Para a sua efetivação, o
Senar conta com diversos
parceiros, que vão desde
Sindicatos de Produtores Rurais, Secretarias Municipais
de Saúde e Educação, Sociedade Brasileira de Urologia e
Associações, bem como de
outras parcerias.
“O Senar faz o exame e
encaminha à Secretaria de
Informativo Rural
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