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eSocial

Centro do SENAR no
Oeste da Bahia
O Oeste da Bahia, uma das áreas mais
produtivas e promissoras do Estado, conta agora com o Centro de Coordenação
Regional Senadora Kátia Abreu para promover o desenvolvimento da região e
viabilizar com mais agilidade as principais
demandas dos produtores rurais. Instalada
no município de Luís Eduardo Magalhães,
a estrutura do SENAR vai acompanhar as
atividades da entidade e promover a articulação com os sindicatos rurais e com as
instituições locais do setor.

O coordenador de Sistemas da Atividade
Fiscal da Coordenação-Geral de Fiscalização da Receita Federal, Daniel Belmiro
Fontes, esclareceu dúvidas sobre o novo
programa de arrecadação do Governo Federal chamado eSocial - Escrituração Fiscal
Digital Social durante uma reunião realizada na sede do Sistema CNA/SENAR, no dia
14 de março.

A presidente do Sistema CNA/SENAR,
Kátia Abreu, agradeceu a homenagem
e destacou a importância de construir o
Centro para contribuir com a agropecuária local e a satisfação em participar da
inauguração, que aconteceu no dia 28 de
março. “Daremos todo apoio e suporte
para que esse Centro seja uma referência
nacional e não só regional”, ressaltou.
“Estamos inaugurando uma nova maneira do SENAR atuar na região. Se formos
mais eficientes e pró-ativos, poderemos
trazer mais benefícios para o produtor
rural, que é o foco do nosso trabalho”,
ressaltou o presidente do Sistema FAEB/
SENAR e 1o vice-presidente da CNA, João
Martins da Silva Junior.

A inauguração também contou com
a presença do Secretário Executivo do
SENAR, Daniel Carrara; diretoria da FAEB;
do superintendente do SENAR/BA, Geraldo Machado; do diretor da CNA, Torres de
Melo Filho, além de outras autoridades
e mais 24 presidentes de Sindicatos de
Produtores Rurais do Estado.

O encontro contou com a participação de
representantes do SENAR, SESCOOP, SESC/
SENAC, SEBRAE, SESI/SENAI, ABDI, ANAC,
DPC e FNDE.
Para orientar produtores e contabilistas
a se adaptarem à novidade, o SENAR está
preparando uma cartilha com linguagem
simples e didática. A publicação esclarece
o que é o eSocial, o que vai mudar, quais as
vantagens, quais os órgãos envolvidos no
projeto e qual é o impacto no setor rural.

Desafios do leite
Representantes de 11 regionais que
participam do Programa Produção de
Leite de Qualidade (Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul,
Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do
Sul, Espírito Santo, Ceará, Tocantins e
Rio de Janeiro) estiveram reunidos no
dia 19/3, em Brasília, para avaliar o andamento do projeto.
No encontro – que também contou com
a presença do secretário executivo do
SENAR, Daniel, Carrara, de técnicos do
Departamento de Educação Profissional e
Promoção Social (DEPPS) e do presidente
da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA, Rodrigo Alvim – foi feito um balanço do programa e definidos os principais desafios até setembro, prazo previsto
para o encerramento da primeira etapa.
A meta é capacitar 81 mil produtores
dentro dos padrões exigidos pela Instrução Normativa nº 62/2011, do Ministério da Agricultura.
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Integração contra pragas

SENAR na Caravana

Depois da Helicoverpa armigera, outras
duas pragas estão trazendo prejuízos para
os produtores rurais: a lagarta falsa-medideira e a mosca-branca. Para saber mais
como ajudar o produtor a controlá-las, o
SENAR ouviu o pesquisador da Embrapa
Cerrados, Sergio Abud.
O especialista recomenda o manejo integrado com a preservação dos inimigos naturais, além de ações conjuntas nas regiões.
Ele também alertou sobre um estudo da Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária
(SBDA) que aponta a existência de 150 pragas exóticas invasoras distribuídas na América do Sul, 10 tipos delas com chances reais
de chegarem às lavouras brasileiras.
Justamente para evitar maiores ataques as
nossas lavouras, o SENAR está firmando uma
parceria com a Embrapa para produzir um vídeo sobre manejo correto de pragas.
Para Abud, iniciativas como o vídeo lançado pelo SENAR para informar os produtores
rurais sobre a Helicoverpa armigera são extremamente importantes para que os produtores tenham conhecimento e possam
identificá-la em qualquer lugar do País.

Instrutores preparados
para o NCR

O SENAR participou de mais uma etapa
da Caravana Embrapa de Alerta às Ameaças Fitossanitárias, desta vez no município de Luís Eduardo Magalhães (BA).
A entidade foi representada pelo assessor técnico do Departamento de Educação Profissional e Promoção Social (DEPPS), Rafael Nascimento da Costa, que
participou das atividades desenvolvidas
na Fazenda São Francisco e no auditório
da Fundação Bahia. Assim como ocorreu
nos 16 estados por onde passou, além
do Distrito Federal, a campanha compartilhou informações com técnicos e
produtores rurais sobre o manejo das
principais pragas existentes, tendo como foco a Helicoverpa armigera.

Lagarta falsa-medideira
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Instrutores do Programa Negócio Certo
Rural de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Pernambuco, Paraíba, Tocantins,
Alagoas, Sergipe e Bahia vivenciaram na
prática as dinâmicas aplicadas ao produtor
rural sobre gestão da propriedade e empreendedorismo durante as capacitações
do programa que aconteceu em março.
Nova no programa, a instrutora de Tocantins, Lívia Gomide, afirma que além do
seu conhecimento profissional, quer levar
para o campo a sensibilidade feminina. “A
mulher tem uma força aliada à sensibilidade. Vê e faz as coisas com olhos diferentes.
Com isso, quero poder ajudar os produtores de cada região a mudarem a sua situação por meio do conhecimento.”
O NCR é uma parceria do SENAR com o
SEBRAE e a expectativa é capacitar 1.563
produtores até o fim do ano, quando se
encerra o convênio 2012/2014.

Vídeo nacional do Pronatec no ar!
Com o crescimento do Pronatec ano a ano, o SENAR produziu um vídeo nacional sobre o programa, com depoimentos de alunos e instrutores de vários
cursos, nas cinco regiões do País. O vídeo foi publicado no portal do SENAR
e já distribuído para as Administrações Regionais usarem nas mobilizações do
programa nos estados. Este ano, o Pronatec vai ofertar mais de 62 mil vagas,
sendo 34,3 mil apenas no primeiro semestre. Até fevereiro, 3,7 mil alunos foram
beneficiados pelo Pronatec do SENAR. A procura maior pelo programa vem da
região Norte, concentrada principalmente no estado do Tocantins, com demanda
de 22.975 mil vagas para 2014.
Além das vagas, o número de municípios também aumentou, chegando a 1012
atendidos pelo Pronatec do SENAR em parceria com ministérios e secretarias de
educação. Atualmente, os Ministérios da Pesca, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e as Secretarias de Educação (Seduc’s) são os principais demandantes do SENAR, somando juntos, um volume de 30,8 mil vagas para 2014.
Se ainda não assistiu o vídeo do programa, acesse agora no portal do SENAR
no endereço:
http://www.senar.org.br/noticias/videos/o-brasil-que-aprende-e-realiza-com-o-pronatec-do-senar
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