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Aprendizagem do SENAR em debate

O Departamento de Educação Profissional e Promoção Social do SENAR
realizou em maio o Encontro Nacional
de Gestores da Aprendizagem, em
Brasília, para promover a troca de experiências e debater formas de melhorar a oferta no meio rural. Ao todo 35
representantes das 27 Administrações
Regionais da entidade participaram.

O evento foi coordenado pela chefe do
DEPPS, Andréa Barbosa, e pela coordenadora da Área FIC, Fabiana Márcia de
Rezende Yehia. Além de paineis sobre
iniciativas desenvolvidas nos estados,
o encontro contou com a participação
de profissionais de outras entidades
do Sistema “S”, como o SENAC e o
SENAI, e da ex-coordenadora do Departamento de Políticas de Trabalho
e Emprego do Ministério do Trabalho,
Ana Alencastro.

Os depoimentos de dois aprendizes
que iniciaram as suas carreiras profissionais por meio da aprendizagem
do SENAR foi outro momento marcante do encontro. Endalos Rafael do
Nascimento Lima, de Pernambuco, e
Leandro dos Reis Santos (foto), do Espírito Santo, contaram um pouco de
suas trajetórias para os participantes.
O encontro também resultou na criação de um grupo de trabalho e estudos sobre aprendizagem profissional
no meio rural. A ideia é permitir o
intercâmbio de informações e experiências entre os estados por meio do
Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA). Atualmente, 17 Regionais do
SENAR desenvolvem programas de
Aprendizagem.

Entre os destaques da programação,
o superintendente do SENAR de
Pernambuco, Adriano Leite Moraes, e a
instrutora de aprendizagem no SENAR
do Espírito Santo, Ana Maria Ferreira.
Eles falaram sobre a importância e os
impactos positivos da aprendizagem
no meio rural e a prática docente e
estratégias educativas para a atuação
junto aos jovens, respectivamente.

Programa atualizado para as mulheres do campo
O SENAR reformulou o programa Com
Licença Vou à Luta que ganhou novo
nome e conteúdo atualizado. Agora
se chama Mulheres em Campo e está
com linguagem mais simples e objetiva. A atualização trouxe outras novidades para o programa como o manual
da facilitadora e a instrutoria somente
com mulheres.

Para as mudanças, o SENAR contou
com a parceria das Administrações
Regionais, que participaram ativamente com envio de sugestões, além das
turmas-piloto realizadas na Bahia e em
Santa Catarina nos meses de março e
abril.
“O Com Licença precisava continuar,
mas também precisava de uma atualiza-

ção. É um programa muito importante
para as mulheres do campo e agora
está mais simples e didático”, afirma
a chefe do Departamento de Educação Profissional e Promoção Social
(DEPPS) do SENAR, Andrea Barbosa.
O SENAR está promovendo um circuito de atualização para preparar,
na nova metodologia, as instrutoras
que já atuam no programa e formar
outra também. O Mulheres em Campo estará disponível para oferta com
todas as atualizações a partir de junho, quando o novo material didático
estiver finalizado.
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ABC Cerrado avança na segunda fase

Desde o início da segunda fase em
abril deste ano, o Projeto ABC Cerrado
já atendeu mais de dois mil produtores rurais com capacitações. Atualmente são 102 turmas em andamento na Bahia, Distrito Federal, Goiás,
Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso
do Sul, Piauí e Tocantins.
O SENAR está fazendo visitas técnicas
nos estados para acompanhar o andamento do projeto e também divulgar

as tecnologias para os produtores que
ainda não são beneficiários do ABC Cerrado. O coordenador Mateus Tavares
destaca que à medida que o ABC Cerrado é executado, mais produtores tomam conhecimento e se interessam
pelo Projeto. “A expectativa é que nessa fase tenhamos mais produtores sendo capacitados, recebendo Assistência
Técnica e Gerencial e com resultados
tão bons quanto os da primeira fase.”
A Assistência Técnica e Gerencial aos
produtores está prevista para iniciar
em agosto/2017.
Além das ações nos estados, o SENAR
também intensificou a divulgação do
projeto nas redes sociais com postagens semanais no Facebook e Twitter.

Programa de irrigação apresenta primeiros
resultados
O Programa Nacional de Irrigação do
SENAR já apresenta resultados. Em
Goiás, diversos produtores estão utilizando os sistemas de irrigação localizada e percebendo redução no
consumo de água e energia. “A nossa
principal dúvida em instalar um sistema de irrigação era saber que tipo de
bomba usar, a gasolina ou elétrica.

O coordenador do programa, Rafael
Diego da Costa, conta que o SENAR está
trabalhando na elaboração do material
didático que vai complementar as capacitações do programa. “Além do conhecimento prático, o produtor também terá um material complementar para ele
aplicar os conhecimentos adquiridos
mesmo depois de realizar o curso.”

Porém, durante a capacitação, o instrutor fez alguns cálculos e constatou que
a gasolina era mais econômica e foi a
que adquirimos. Hoje, percebemos as
folhas mais verdes porque agora temos
noção de quando e do quanto irrigar.
Sabemos, por exemplo, que 25 minutos com a bomba ligada é o suficiente
para irrigar melhor as hortaliças”, conta
Giovanni Fernandes de Araújo, produtor do município de Edéia.

O SENAR é parceiro do Instituto Lado
a Lado pela Vida na campanha Mulher
por Inteiro. A iniciativa quer chamar
atenção para os principais tumores femininos: mama, ovário e útero. O material informativo da campanha chegará às mulheres do campo durante
os eventos de Promoção Social, conta
Deimiluce Lopes Fontes Coaracy, coordenadora de Programas e Projetos na
Área de Saúde Rural.
“As mulheres vão receber informação de
qualidade,
com
embasamento
científico. Hoje nós estamos na era da
informação e não é justo que a mulher
do campo fique recebendo informações truncadas. O instituto é nosso
principal fornecedor de materiais didáticos na área da saúde. Materiais
que tem ótima aceitação nos nossos
eventos de promoção social e nos ajudam a levar informação atual e de qualidade para o campo.”
A médica oncologista clínica do comitê
científico do Instituto Lado a Lado, Graziela Zibetti Dal Molin, veio a Brasília
no dia 10 de maio e deu entrevista ao
Canal do Produtor TV sobre o tema.
Veja a entrevista: http://bit.ly/2qQxi77
Ela também ministrou a palestra Prevenção do Câncer de Colo de Útero e
de Ovário para os colaboradores do
Sistema CNA/SENAR/ICNA.

Oito mil vagas para o
NCR a distância

Receita Federal orienta regionais do SENAR
O auditor fiscal da Receita Federal
do Brasil (RFB) Moraes Júnior passou
orientações sobre o Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) para representantes da área de contabilidade das
Administrações Regionais do SENAR
de todo o Brasil, no dia 3 de maio. Du-

Parceria leva
informação sobre
tumores femininos às
mulheres do campo

rante a videoconferência, organizada
pelo Departamento de Administração e Finanças (DAF), Júnior explicou
as diferenças e esclareceu dúvidas a
respeito da Escrituração Contábil Digital (ECD) e da Escrituração Contábil
Fiscal (ECF).

O SENAR abriu em maio oito mil vagas
para o curso Negócio Certo Rural (NCR)
no portal de Educação a Distância. Já
são 6,8 mil matrículas distribuídas em
34 turmas. Ofertado pelo SENAR em
parceria com o Sebrae, o NCR é voltado para planejamento e gestão de
negócios rurais. A capacitação tem 40
horas/aula e dura 60 dias.

SENAR Administração Central - SGAN 601 - MÓDULO K - 1º ANDAR - Fone (61) 2109 1300 - acesse: www.senar.org.br

