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Novo ano, novos processos seletivos e motivos para comemorar
O SENAR abriu o ano com o lançamento de dois processos seletivos para
cursos técnicos. O primeiro, no dia 4
de janeiro, para o Técnico em Florestas, oferecido em Palmas, no Tocantins.
Foram selecionados 50, dos mais de
200 inscritos. Oferecido na modalidade presencial e com uma carga horária
total de 1.565 horas (1.200 horas de
aulas e 365 horas de estágio supervisionado), o curso Técnico em Florestas
proporciona novas oportunidades aos
jovens e novos caminhos para aumentar a renda nas propriedades rurais.
O segundo processo seletivo é motivo
de comemoração para o SENAR. Rio
Grande do Sul, Bahia, Rondônia e
Roraima também passaram a integrar
a Rede e-Tec Brasil no SENAR e
participam do novo processo seletivo
para o curso Técnico em Agronegócio,

aberto no dia 15. Agora já são 62 polos
de apoio presencial, em 20 Estados e
no Distrito Federal.
Como aconteceu nos dois processos
seletivos anteriores, a Assessoria de
Comunicação fez uma divulgação integrada com as assessorias das regionais. Produziu peças para os portais
e Redes Sociais que foram compartilhamos com as ARs. Também produziu
releases e distribuiu para todo o País,
com informações sobre o processo seletivo e depoimentos de alunos, que
servem de estímulo para quem pensa
em seguir carreira no setor. A repercussão na mídia também merece comemoração pela visibilidade que os
quatro releases do SENAR Brasil alcançaram em veículos como as revistas
Exame e Globo Rural, Canal Rural, R7 e
G1, totalizando 391.500 resultado na

pesquisa do Google.
As 7 publicações na página do Facebook alcançaram 1.338.869 pessoas e
registraram 3.416 compartilhamentos,
até o final de janeiro.

ABC Cerrado mais perto do produtor
Desde o dia 18 estão abertas as inscrições de produtores e técnicos ligados
ao setor agropecuário para as capacitações do projeto ABC Cerrado. Os
cursos são gratuitos e o participante
poderá escolher uma das quatro tecnologias sustentáveis de produção:
recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta, sistema plantio direto e florestas plantadas.
A coordenação do projeto no
SENAR definiu com a Assessoria
de Comunicação uma estratégia
de divulgação que envolveu os
gestores nos 8 Estados participantes
e as assessorias das Regionais. Foram
produzidos SPOT de rádio, banners para
os portais, peças para as Redes Sociais,
além de e-mail marketing, enviado
para os produtores que participaram
dos seminários de sensibilização em
2015, e outros mailings do Sistema

CNA/SENAR/ICNA. O blog ABC no SENAR
foi alterado para destacar na home
as inscrições e foi criada uma área
específica sobre o assunto.
As inscrições para as capacitações do ABC
Cerrado devem ser feitas exclusivamente
no portal do SENAR http://bit.ly/1QiXIaB.

Os treinamentos têm carga horária de 56
horas, divididos em quatro encontros. As
vagas são limitadas e a previsão é que
as capacitações comecem em março. A
expectativa é que até o final do primeiro semestre de 2016 sejam atendidos,
aproximadamente, 4.200 produtores e
técnicos.
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Parceria com a Escola Superior do Agronegócio
Internacional
intenções. O acordo prevê uma parceria
técnico-científica, educacional e cultural
para a realização de atividades práticas,
cursos e treinamentos no local, além
de desenvolver ações de intercâmbio e
cooperação internacional.

Uma iniciativa inédita no Brasil - a Escola
Superior do Agronegócio Internacional
(ESAI) – tem, agora, o Sistema CNA/
SENAR como parceiro. No dia 25 de
janeiro, o Secretário Executivo do
SENAR, Daniel Carrara, e o proprietário
da fazenda Sanga Puitã Bioglobal, que
hospeda a escola, Wilfrido Augusto
Marques, assinaram o protocolo de

Na mesma semana, dia 30, uma comitiva do Sistema CNA/SENAR visitou a
fazenda para participar do lançamento
do Programa de Extensão da Faculdade de Tecnologia CNA (FATECNA). O
programa faz parte do Projeto Pedagógico Institucional que proporciona aos
alunos atividades externas para que
coloquem em prática os conhecimentos teóricos adquiridos.

CNA Jovem emplaca
dirigente no SENAR
O participante da primeira turma do
CNA Jovem, Otávio Celidonio, foi surpreendido com a maior tarefa de sua
carreira profissional no início de janeiro: assumir a superintendência do
SENAR-MT em substituição a Tiago
Mattosinho, que ocupava o cargo desde novembro de 2010. Celidonio, que
foi superintendente do Imea, acredita que os maiores desafios daqui pra
frente serão inserir novas tecnologias
nos processos de ensino e oferecer
ferramentas para auxiliar os produtores nesse processo, como aplicativos e
softwares, por exemplo.

Outro é dar continuidade à expansão
da Assistência Técnica e Gerencial
(ATeG), que teve início no Estado no
ano passado.

Mais espaço para a equideocultura
O SENAR poderá ampliar
as capacitações na área de
equideocultura por meio
de uma parceria com a
Associação Brasileira dos
Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM). A informação foi
divulgada pelo Secretário
Executivo do SENAR, Daniel Carrara, em entrevista
ao programa MMarchador
TV, com o jornalista Álvaro Pereira. Atualmente, o

SENAR forma uma média de 15 mil
pessoas por ano em cursos de curta
duração voltados para quem atua no
segmento, como casqueamento, ferrageamento, rédea, doma racional de
equinos e confecção de artefatos como arreios e cabeçadas, entre outros.
A ideia é firmar um acordo de cooperação técnica para, por exemplo, cessão de animais para cursos e desenvolvimento de conteúdos conjuntos,
mas antes é preciso conversar com as
Regionais do SENAR, que são os executores das ações.
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