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Projeto ABC Cerrado definido

A segunda missão de técnicos do Banco Mundial ao Brasil terminou com a assinatura do acordo de doação de US$ 10,6 milhões para a execução do Projeto
ABC Cerrado. O documento foi assinado pelo secretário executivo do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Daniel Carrara, e pelo coordenador-geral de operações do Banco Mundial no Brasil, Boris Utria. O programa será
desenvolvido pelo SENAR, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) e pela Embrapa.
Durante a última semana de julho, os representantes do BIRD visitaram duas
fazendas em Minas Gerais e a Embrapa Cerrado, no Distrito Federal, para conhecer tecnologias de baixa emissão de carbono que serão disseminadas pelo
projeto ABC Cerrado. Em Brasília, eles participaram de reuniões de trabalho
e de uma oﬁcina de implementação do projeto com as nove Administrações
Regionais do SENAR envolvidas no programa.
A próxima etapa será a elaboração do material didático e dos conteúdos das
capacitações, junto com a Embrapa. A seleção dos consultores responsáveis
pelo treinamento dos instrutores, supervisores e dos técnicos de campo também deve começar neste segundo semestre para que o ABC Cerrado seja executado a partir de 2015.
Ao todo, 12 mil propriedades vão ser capacitadas e desse total, 1.200 nos
estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Mato Grosso do Sul receberão,
também, assistência técnica. Essas propriedades terão o compromisso de executar uma das tecnologias aprendidas que serão transformadas em cases de
estudo e vitrines tecnológicas.

Área de ATER em
expansão

A segunda turma de instrutores do Programa de Assistência Técnica e Extensão
Rural com Meritocracia do SENAR concluiu o Curso de Gestão Técnica e Econômica de propriedades rurais, com ênfase
em Projetos de ATER - PRONATEC 2014,
no dia 31 de julho. Agora, a entidade já
conta com 85 multiplicadores da sua metodologia de ATER.
A turma, formada por 34 representantes
de Sergipe, Piauí, Bahia, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Goiás, Pará, Rio Grande do
Sul e Rio de Janeiro, participou de treinamento de 10 dias, em um hotel fazenda
próximo de Brasília.
Com o propósito de contribuir com a atualização dos instrutores, o SENAR poderá
oferecer uma capacitação tecnológica nas
cadeias especíﬁcas de cada instrutor, no
formato de educação a distância (EaD).
A meta é formar 250 instrutores/multiplicadores para todo Brasil no curso de Agente de ATER do Pronatec do SENAR.

Instrutores preparados
para o PER
Vinte e dois instrutores do Programa Empreendedor Rural (PER) estão capacitados
para atender produtores rurais dos estados
do Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, Mato Grosso, Santa Catarina e Distrito Federal.
A capacitação dos proﬁssionais aconteceu
em três módulos e o último foi realizado em
julho, totalizando 168 horas/aula. “O Empreendedor Rural é um programa desenvolvido e realizado desde 2007 pelo SENAR e
vem apresentando um aumento na demanda em vários estados, por se tratar de uma
ferramenta de gestão e empreendedorismo
importante, em que o produtor rural passa a
tratar sua propriedade como uma verdadeira empresa”, desataca a coordenadora de
Projetos e Programas Especiais da entidade,
Patrícia Machado.
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Produção assistida já é realidade no MS
O SENAR-MS já oferta dois programas
com produção assistida, o Mais Inovação e
o Mais Leite. Produtores rurais do norte do
estado que participaram dos programas
contam os resultados conquistados.
Rogério Rosalin, administrador da Fazenda 3R que participou do Mais Inovação
no município de Figueirão, aﬁrma que a
produção na propriedade aumentou 30%
após o programa. “Nosso objetivo é ter
melhor rentabilidade na propriedade e
mais animais por hectare e o Mais Inovação veio dar essa orientação, com técnicos
extremamente capacitados e consultoria
de qualidade.”
Produtor de leite, Nivaldo Lúcio Alves, de
Terenos, também contabiliza resultados
positivos após participar do programa Mais
Leite. A produção passou a ser comercializada via cooperativa para uma empresa de
laticínios nacional. “Mesmo com a propriedade pequena, produzindo de 80 a 100
litros por mês, ganhamos em qualidade no

Sertão Empreendedor
cresce na Paraíba
O Programa Sertão Empreendedor segue
avançando no semiárido paraibano e deverá
alcançar 18 municípios até o ﬁnal deste ano.
Para atingir essa meta, foi realizada uma reunião de mobilização com representantes de
12 cidades das microrregiões do Curimataú,
Cariri e Agreste, na sede do Sebrae, em Campina Grande, no início do mês.
O programa foi divulgado para as lideranças das cidades que vão trabalhar com as
cadeias produtivas da Bovinocultura e Caprinocultura de leite, Avicultura alternativa e
Suinocultura. Durante o evento, eles conheceram alternativas de desenvolvimento sustentável e aplicação de novas tecnologias de
convivência com a seca nestas regiões. Com
a implantação de novas ações e mudança de
comportamento do produtor, o Sertão Empreendedor atende, desde 2013, seis cidades da Paraíba e proporciona mais qualidade
de vida a 120 produtores rurais.

Pronatec do SENAR é
destaque na TV

preço do leite devido ao acompanhamento realizado pelo SENAR e Sebrae.
Na realidade, várias pequenas propriedades do Assentamento participaram
do programa, de 40 a 50 produtores e
juntos, montamos a Cooperativa Agrícola Mista da Pecuária de Corte e Leiteira Familiar (Cooplaf).
Saiba mais sobre os programas
e conheça outros resultados da
produção assistida do SENAR-MS:
http://bit.ly/UE6N3L

Visitas técnicas do NCR
O SENAR iniciou uma série de supervisões técnicas no mês de julho para avaliar
o cenário de cada região que oferta o Negócio Certo Rural. A ideia é identiﬁcar como o programa está sendo realizado, além
de receber sugestões das Regionais para
melhorar a operacionalização do NCR. Os
estados visitados este mês foram Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. “Essa ação
é inédita e pretende veriﬁcar as possíveis
adaptações que podem ser feitas para melhorar cada vez mais o programa”, explica
Thaís Gomes Carrazza, gestora do NCR e
assistente técnica do SENAR. Em agosto e
setembro a proposta é visitar os estados
das regiões Norte e Nordeste.

O canal Terraviva, especializado em
agronegócio, divulgou o Pronatec do SENAR em ampla reportagem, também reprisada no site UOL. A matéria mostrou a
importância do programa para ampliar a
qualiﬁcação proﬁssional no meio rural e
trazer novas perspectivas para quem vive
no campo a partir do exemplo dos alunos
do curso de Preparador de Pescado, realizado pelo SENAR-DF no Assentamento
Grito da Terra Brasil, em São Sebastião
(DF), a 26 km de Brasília.
Durante as 200 horas de aula, os 30 participantes aprenderam a fazer ﬁletagem
de peixes e a preparar produtos como
bolinho de tilápia.
Conﬁra
a
reportagem
no
link:
http://bit.ly/1pu0drK

Clique no link abaixo e inscreva-se:
http://www.senar.org.br/4o-concurso-fotografico-do-sistema-cnasenar
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