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Cresce demanda por treinamento metodológico
Os treinamentos metodológicos para instrutores
iniciaram 2014 com um volume maior de procura por
parte das Administrações
Regionais. Em janeiro, o
SENAR realizou 10 turmas
de capacitação metodológica, treinando em torno de 250 instrutores em
cinco estados. Essa é uma
resposta ao crescimento
da demanda por cursos
do Pronatec do SENAR em
todo País. Segundo a coordenadora da Área de Formação Inicial e Continuada (FIC), Fabiana Márcia de
Rezende Yehia, este número vai dobrar.
“Com as metas do Pronatec subindo, as Regionais têm se preocupado em
atualizar seus instrutores na metodologia do SENAR e isso se traduz em mais
treinamentos metodológicos. Em fevereiro teremos mais 20 turmas para
atender nove estados. As Regionais que tiverem interesse podem enviar ofício para a Secretaria Executiva do SENAR e nos solicitar. Vamos agendar de
acordo com a necessidade da Regional e a capacidade operativa da Administração Central de atender.”

Todos contra a
Helicoverpa

O SENAR participou de mais uma etapa
da Caravana Embrapa de Alerta às Ameaças Fitossanitárias, que tem como foco
combater a Helicoverpa Armigera. Dessa
vez, as atividades aconteceram no município de Bom Jesus (PI), no dia 23 de janeiro. O superintendente do SENAR-Piauí,
Paulo Emílio do Rêgo Monteiro, apresentou, no evento, o material utilizado por
instrutores e alunos do curso Formação
Básica de Monitores de Praga – ênfase na
Helicoverpa Armigera.
A Regional do Piauí é a primeira a desenvolver um curso para ajudar os produtores
rurais a enfrentar os problemas causados
pela praga. Os treinamentos começaram
em dezembro do ano passado e já capacitaram, aproximadamente, 120 monitores.

Programa do SENAR é
destaque em revista da FGV

O Programa Sertão Empreendedor: Um
Novo tempo para o Semiárido ganhou
reconhecimento numa das mais conceituadas revistas de agronegócios do Brasil,
a Agroanalysis, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Na edição de janeiro de 2014,
uma declaração do coordenador técnico
do programa, Joaci Medeiros, foi destacada na coluna Frases e Comentários. O
depoimento – retirado de um release produzido pela Assessoria de Comunicação
do SENAR – dizia o seguinte: “Não adianta
ensinarmos as técnicas se o produtor não
quiser mudar. É preciso preparar-se para
conviver com a estiagem. Costumo falar
para eles pensarem que todo ano será
seco. Assim, sempre estarão prontos para
enfrentar e superar as diﬁculdades”.

Assistência na gestão
de granjas

O projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural com Meritocracia desenvolvido pelo SENAR, que já está em fase de
implementação em algumas cadeias produtivas, contemplará também a avicultura.
O assunto foi tema de um encontro entre
técnicos do SENAR, da União Brasileira de
Avicultura (Ubabef), das indústrias integradoras e representantes de produtores rurais no dia 23/1, na sede do Sistema CNA/
SENAR, em Brasília.
Durante a reunião foi debatida uma metodologia de assistência técnica voltada
para gestão de granjas no Brasil. Para avaliar a viabilidade do formato proposto e
fazer os ajustes necessários antes da sua
execução em todo o país, um projeto piloto será desenvolvido em Santa Catarina
e no Distrito Federal nos próximos meses.

NCR começa o ano com
instrutores atualizados

Trinta proﬁssionais entre gestores e
instrutores do Programa Negócio Certo
Rural participaram este mês da primeira
capacitação do ano, realizada em Natal
(RN). Com conteúdos especíﬁcos sobre
mercado, empreendedorismo e gestão de
propriedade rural, os participantes do Rio
Grande do Norte, Paraíba e Ceará puderem atualizar os conhecimentos para levar o programa aos produtores rurais dos
seus respectivos estados.
O SENAR prevê a realização de mais cinco
turmas como essa até março para capacitar
todos os instrutores do NCR no País. Os próximos treinamentos vão acontecer no Amazonas, Pará, Bahia, Goiás e Minas Gerais.

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

