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Escassez de mão de obra paralisa plantações de seringueira na Bahia 

01/03/2019

Camila Gusmão

A falta de mão de obra está atrapalhando a produção de borracha natural no Estado da Bahia. Segundo heveicultores baianos, os motivos são
vários, dentre eles o preço baixo da commodity e a busca dos trabalhadores por melhor renda, indo trabalhar em outros estados ou, ainda,
procurando emprego nas cidades.

O heveicultor Pierre Paul G. Vandenschrick que tem 80 mil pés de seringueira plantados no município de Una, a cerca de 60 quilômetros ao sul de
Ilhéus, conta que há três anos metade da sua propriedade, a Fazenda Ghislaine Esmeralda, estava sem ser explotada devido à falta de mão de
obra.

“Temos vagas para 26 sangradores. Hoje, falta cinco para fechar o quadro. Nos últimos anos, a situação em geral foi muito ruim. Estava sem renda
até para manter a propriedade”, conta.

O produtor, que também compra e revende coágulo para usinas de São Paulo e da Bahia, conta que, mesmo com o aumento para 50% nos
contratos de parceria ante os 30% pagos antigamente, não encontrava pessoas interessadas pela sangria.

“Tivemos 16 anos de um governo que atrapalhou muito. As pessoas ganhavam muitos benefícios (muitas das vezes) sem necessidade e, com
isso, não queriam trabalhar. Com o novo governo Bolsonaro, já começaram as fiscalizações dos benefícios, a ‘filtrar’ melhor a necessidade de cada
pessoa. Estamos confiantes de que vai melhorar”, comenta.

Segundo Vandenschrick, como as plantações de seringueira da Bahia são antigas, as primeiras do Brasil, e geralmente consorciadas com outras
culturas, como o cacau, o que vem acontecendo é que quando o preço da borracha cai os produtores deixam de sangrar e começam a trabalhar
mais na outra cultura, consorciada, voltando a sangrar apenas quando o preço melhora.

“A expectativa é que o preço suba em abril, animando mais. As plantações baianas não são tão organizadas e não têm clones tão produtivos
quanto as de São Paulo, e precisam ser renovadas”, finaliza.

Outras regiões da Bahia

Distante cerca de 200 quilômetros de Una, no município de Ituberá, o heveicultor Carlos André Viana sofre com a mesma situação. Com uma
plantação de 15 mil pés de seringueira, está com o seringal parado há quase um ano por falta de sangrador.

“Não estou sangrando por motivo de falta de mão de obra. Não estou tendo sorte com sangrador. Aí eu vou atrás de sangrador, o cara vai e corta
dois ou três dias, e vai embora. Eu vou pagar um salário, então não estou achando. Até para você fazer parceria hoje está ficando muito difícil.
Pelo valor que está a borracha, o povo não está nem dando importância”, lamenta.

Segundo Viana, a situação é geral em todo o Estado e deixa o heveicultor muito desanimado.

“O povo não está nem se interessando mais em lidar com a seringueira. Hoje, com esse preço horrível, que não tem nem mais graça, há anos com
esse preço. Tudo sobe: cacau sobe, gado sobe, e só a borracha que não está subindo nada, está piorando cada vez mais. E isso causa um
desânimo muito grande na mão de obra, e nos produtores também”, comenta.

Para Carlos Mattos, que é heveicultor no município de Igrapiúna, e integrante da Cooperativa Ouro Verde Bahia (Coopeverde), o motivo da falta de
mão de obra no Estado é a migração para outras regiões do país, como São Paulo.

“A disponibilidade de seringueiros na Bahia diminuiu bastante em função do forte recrutamento para trabalhar nos seringais de São Paulo no
sistema de parceria rural. É imoral, eu penso, visto que os heveicultores de São Paulo incentivaram o recrutamento, mas fazer o que, né?”, conta.

RELACIONADAS
 Terceirização da mão de obra no campo se torna oportunidade 

Falta de mão de obra prejudica seringais

 

Proibida a reprodução total ou parcial por qualquer meio.

 

 

Próximo >

  

javascript:history.go(-1)
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=22911&Itemid=98
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_agentes&Itemid=43
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=19
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=20
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=22
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_weather&Itemid=94
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=6&Itemid=10
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1&id=1&Itemid=103
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=11&Itemid=107
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=7&Itemid=11
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_painel&Itemid=3
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=15
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=5308&Itemid=69
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=16
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=31
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=37
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=16&Itemid=34
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=18
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=23
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=24
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=11460&Itemid=77
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=11461&Itemid=78
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=29
http://www.lateks.com.br/
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/agendas/agendas-estrategicas
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/plano-abc/plano-abc-agricultura-de-baixa-emissao-de-carbono
http://loja.lateks.com.br/assinaturas/borracha-natural
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_boletim&Itemid=115
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=29
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=1&Itemid=27
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=623&Itemid=45
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=edit&id=30906&Itemid=10&Returnid=10
http://borrachanatural.agr.br/cms/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=30906
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=29872&Itemid=10
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=18670&Itemid=10
http://borrachanatural.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=30885&Itemid=10

