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r Evento realizado através da Secretária de Relações Institucionais do
município de Araci, em parceria com o Sindicato Rural de Araci.

O Sindicato Rural de Araci, em Parceria coma Prefeitura Municipal de Araci,
proporcionou o evento direcionado para a manutenção do desenvolvimento dos
agricultores de Araci, na tentativa de qualificá-los profissionalmente.
Esse evento teve parceria com a CNA- Confederação Nacional da Agricultura e
Pecuária do Brasil, a FAEB- Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, e o
SENAR- Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
A cerimônia do evento aconteceu no dia 10 de outubro de 2019, na sede do Sindicato,
localizado na rua Domiciano Oliveira, Centro de Araci. Com a presença das autoridade
locais, como, Prefeito Silva Neto, Vice Prefeita Maria Betivania, Presidente do
Sindicato Rural de Araci e Secretário de Relações Institucionais do município,William
dos Anjos, Secretário de Agricultura Anastácio Carvalho, Vereadores, José Augusto de
Moura, Jefson Carneiro, (Presidente da Câmara Municipal), Presidentes das
associações e população local. Marcaram presença também, representantes do Poder
Legislativo Estadual e Federal, como, o Deputado Luciano Simões e o Deputado
Federal João Roma.
Humberto Miranda, Presidente da FAEB/SENAR, esteve presente juntamente com sua
comitiva para prestigiar o evento, assim também o Superintendente do DNOCS da
Bahia, Lucas Maciel.

ESSE EVENTO POSSIBILITOU O LANÇAMENTO DO PROGRAMA AGRONORDESTE PARA
OS PRODUTORES RURAIS DE ARACI;
LANÇAMENTO DO PROGRAMA ASISITÊNCIA TÉCNICA NO SEMIÁRIDO PARA OS
PRODUTORES RUARAIS DE ARACI;
LANÇAMENTO DO PROGRAMA ASSITÊNCIA TÉCNICA GERENCIAL (ATEG) PARA OS
PRODUTORES RUARAIS DE ARACI;
LANÇAMENTO DO PROGRAMA BEM+AGRO PARA OS PRODUTORES RURAIS DE
ARACI;
ENTREGA DE CERTIFICADOS PARA OS PRODUTORES E TRABALHADORES DE ARACI,
PARTICIPANTES DOS CURSOS DE FPR-FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL E PSPROMOÇÃO SOCIAL;
LANÇAMENTO DE NOVOS SERVIÇOS PARA OS PRODUTORES RURAIS DE ARACI;
APRESENTAÇÃO DOS VETERINÁRIOS, AGRÔNOMOS E TÉCNICOS AGROPECUÁRIOS
QUE ATENDERÃO ASO PRODUTORES RURAIS DE ARACI;
INAUGURAÇÃO DO AUDITÓRIO E DA NOVA ESTRUTURA DO SRA;
INAUGURAÇÃO DA SEDE DO INSS DIGITAL.
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As reuniões mensais do CMDS, norteada pela Secretaria de Relações Institucionais
juntamente com o Sindicato Rural de Araci, fomenta a importância da manutenção
desta Instituição, uma vez que, esta, tange o empoderamento dos Produtores Rurais
de Araci.

Assim verifica-se, a importância em que, a equipe da Secretaria de Relações
Institucionais, vem desenvolvendo apoio técnico para melhorar a dinâmica entre os
representantes das associações e as Instituições. Uma vez que, se faz necessário à
relação interpessoal dos presidentes e associados, concomitante com as Entidades.
Destarte, haverá mais comprometimento dos associados em meio a manutenção
contínua do CMDS.
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Presidente do Sindicato rural de Araci (SRA), William dos Anjos, intensificou a
proposta de melhorias na relação interpessoal entre instituição e associados, assim, no
intuito de promover o desenvolvimento dos agricultores.
Referiu-se, também sobre a relevância da sala virtual do INSS DIGITAL para
contemplar as inquietações dos agricultores. O órgão do INSS DIGITAL foi instalado na
Sede do Sindicato Rural de Araci, no intuito de oferecer mais informe em tempo real
para os agricultores. Uma vez que, conta com tecnologia avançada. Esse projeto foi
criado no intuito de proporcionar a manutenção da garantia dos direitos e deveres dos
associados. Dado que estes terão as informações necessárias para as possíveis
aposentadorias. Destacou-se da mesma forma, sobre novos projetos direcionados ao
agronordeste, voltado para a assistência técnica, assim como, sobre projetos em
parceria com o Banco do Nordeste.
O Secretário de Agricultura Anastácio Carvalho, divulgou a contemplação de 36, (trinta
e seis) grupos de produção, em parceria com a Prefeitura Municipal. Foi relatado
também, que terá limpeza de aguada, com 100 beneficiários, fortalecendo assim a
manutenção produtiva dos agricultores.
Tratou-se, também sobre o atendimento jurídico para os agricultores através da
associação de advogados Gomes Ribeiro, na tentativa de esclarecer os desassossegos
dos agricultores, como, formato de encaminhamento para aposentadoria,
requerimento do prazo de auxílio maternidade, a importância das associações em se
unirem na luta por melhorias dos seus direitos. A proposta do atendimento jurídico é
mais uma mão na investida de assistir os agricultores em meio suas dúvidas para a
manutenção de suas prerrogativas.
secretário de Relações Institucionais e Presidente do Sindicato Rural de Araci,
William dos Anjos, parabenizou a CERB, aos governos municipais atuais e anteriores,
de José Eliotério da Silva (Zé da Fó), Maria Edneide da Silva Pinho (Nenca), governos
estadual atual e anteriores, César Borges, Paulo Souto, Jaques Wagner. Dado que,
diante de todos os problemas que o município de Araci vive, o povo está de parabéns,
pois aos poucos se observa a superação diante das dificuldades com a escassez de
chuva e recursos. Uma vez que o projeto Araci/Norte, é um sonho da população de
Araci, e esse sonho está se realizando.
Anastácio relatou sobre o reflorestamento, uma vez que, está disponível algumas
mudas como, açaí urucu entre outras. Temos parceria com a Companhia Vale do Rio
Doce, (CVRD), onde disponibiliza plantas nativas para quem têm interesse.
Prefeito Silva Neto, afirmou que as demandas relacionadas com os associados, serão
mantidas dentro das possibilidades da Prefeitura. Falou também que os processos de
andamentos das aguadas vai ser concluído, visto que, a prefeitura está finalizando a
in uito de concretizar os trabalhos.
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