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2013: ano de inovações no SENAR e de melhor
comunicação com o campo e a cidade

Rede e-TEC SENAR
O SENAR aderiu à Rede e-Tec Brasil
e vai levar cursos técnicos de nível
médio a distância aos brasileiros do
meio rural. O primeiro curso será o
de Técnico em Agronegócio. O objetivo é formar uma rede nacional
com 100 polos de apoio presenciais
e com 20 mil vagas apenas para esse
primeiro curso.

SENAR terá escolas em 2014

O SENAR avançou rumo à inovação, em 2013. Para se comunicar, mais e melhor,
com o campo e a cidade, criou um portal na internet e deu o passo que define o
novo caminho que a entidade vai seguir em 2014: a implantação do Departamento de Inovação e Conhecimento.
Ao longo de 2013, o DIC iniciou a formatação de novos programas para o SENAR,
que investe para ofertar também cursos técnicos presenciais e a distância.

SENAR vai capacitar produtores em técnicas
de ABC
Em parceria com o Ministério da Agricultura e Embrapa, e recursos do Banco
Mundial, o SENAR vai capacitar produtores rurais em quatro tecnologias de
agricultura de baixo carbono: plantio direto na palha, recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura, pecuária e floresta (ILPF) e florestas
plantadas.
O projeto ABC será implantado em nove estados do bioma Cerrado.

O SENAR está firmando parcerias
e vai instalar Centros de Educação
Profissional e Assistência Técnica
Rural em todo o Brasil. Esses centros
vão oferecer cursos de Formação
Inicial e Continuada (FIC), e técnicos de nível médio, presenciais e a
distância, com foco nas principais
cadeias produtivas do agronegócio:
cafeicultura; dendeicultura; bovinocultura de leite; bovinocultura de
corte; cana-de-açúcar; fruticultura;
ovinocaprinocultura; silvicultura; e
grãos, fibras e oleaginosas, além de
um centro especializado em gestão
do agronegócio.

Precisão avança nos
campos brasileiros
Em 2013, o SENAR fez novas parcerias com indústrias de máquinas
de precisão, capacitou instrutores
e produziu as cartilhas necessárias
para levar cursos de Agricultura de
Precisão aos produtores. Algumas
regionais já estão capacitando produtores, caso do Rio Grande do Sul,
Paraná, Goiás e Bahia. A previsão é
que em 2014 as capacitações deslanchem e outros estados integrem
o programa de AP.

SENAR leva assistência técnica aos campos do Brasil
O programa de Assistência Técnica com Meritocracia do SENAR pretende reestabelecer o trabalho da assistência técnica no país e auxiliar, principalmente, os produtores
rurais das classes C, D e E que não têm acesso à extensão rural e às novas tecnologias.
A extensão rural do SENAR vai trabalhar com grupos de produtores selecionados e
será desenvolvido por metas. E a remuneração da equipe técnica vai depender do
cumprimento das metas de assistência técnica pactuadas.
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Empreender para um novo tempo no Semiárido
O Sistema CNA/SENAR lançou em
2013 o Programa Sertão Empreendedor: Um Novo Tempo para o Semiárido
para estimular o espírito empreendedor e elevar a qualidade de vida da
população do semiárido brasileiro.
O programa prevê o desenvolvimento
rural sustentável a partir da difusão e
aplicação de tecnologias de convivência com a seca e já começou em seis
municípios da Paraíba. Em 2014, o programa deve chegar a outros Estados.

Acesso a um computador
e vontade de aprender
É o que garante o sucesso dos cursos a
distância do SENAR, que fecha 2013 com
200 mil matrículas. O acesso às facilidades
da internet e novos conhecimentos promovem o desenvolvimento pessoal e das
propriedades, mantém o jovem no campo,
gera renda e mais qualidade de vida.

SENAR sempre ao lado
do produtor
Com o avanço Helicoverpa Armigera
nas lavouras brasileiras, o SENAR iniciou
campanha nacional sobre a lagarta, com a
produção de um vídeo informativo voltado aos produtores e trabalhadores rurais.
Altamente destrutiva, e nova no Brasil, a
praga está causando prejuízos em lavouras de vários Estados.
O vídeo, que está disponível no portal
do SENAR, foi enviado para todas as regionais e deve ser exibido nos cursos e
treinamentos que a entidade promove
em todo o País.

Pronatec: novos
parceiros, mais cursos
e vagas
O SENAR firmou novas parcerias,
ampliou o portfólio de cursos de 22
para 59, e fecha 2013 com mais de
45 mil matrículas no Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego e
oito parceiros.
A meta do SENAR para 2014 é ofertar mais de 80 mil vagas em seus cursos do Pronatec.

Manual para os
sindicatos brasileiros
Essa foi a grande novidade do programa Sindicato Forte do SENAR,
em 2013. A entidade lançou o Manual de Excelência Sindical, com 3
volumes, capacitou 457 sindicatos
e nacionalizou o programa Gestão
com Qualidade Sindical – o GQS, de
Minas Gerais.

Leite ainda melhor
Em parceria com o Sebrae, o SENAR
está capacitando produtores e
trabalhadores rurais na produção
de leite de qualidade, atendendo
aos padrões exigidos pela Instrução
Normativa nº 62/2011 – do Ministério
da Agricultura. A meta do programa
Produção de Leite de Qualidade é
capacitar 81 mil produtores, ao longo
de dois anos.

SENAR forma 1ª turma
de técnicos para o
mercado de florestas
O curso Técnico em Florestas é o primeiro promovido pelo SENAR nessa
modalidade. A primeira turma concluiu
a formação agora, em dezembro, e os
alunos receberão os diplomas em fevereiro. O curso acontece no município de
Araguacema, em Tocantins, e é desenvolvido pelo SENAR em parceria com a
Prefeitura Municipal e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Tocantins - Campus Palmas.

Investimento em
excelência
O SENAR investe na busca permanente da eficiência e da qualidade
dos serviços que presta aos produtores e trabalhadores rurais. Em 2013,
lançou a nova Série Metodológica,
em encontro que reuniu 50 técnicos
das 27 administrações regionais, em
São Paulo.
A série, com cinco volumes, é o norte
para todos os cursos e treinamentos
da entidade. Durante 2013, o SENAR
também realizou 133 treinamentos
para instrutores, mobilizadores, supervisores e equipe técnica na metodologia educacional da entidade.

Uma palavra, antes que
o ano acabe...
“Plantamos talento, criatividade,
competência, conhecimento e técnica
para avançar e atender cada vez
melhor os produtores, trabalhadores
rurais e suas famílias, em 2013. Que
venha 2014. Estamos prontos! Feliz
Natal e uma colheita rica e farta!”
Daniel Carrara

Secretário Executivo do SENAR
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