SENAR CENTRAL I n f o r m a
Ano VIII - Nº 77 - Setembro de 2014

Mais instrutores para
assistência técnica

A formação de instrutores para atuar
no Programa de Assistência Técnica e
Gerencial do SENAR segue avançando. Até o momento, 106 multiplicadores da metodologia já concluíram
o curso preparatório de Gestão Técnica e Econômica de propriedades
rurais, com ênfase em Projetos de
ATER - PRONATEC 2014 e mais 42
profissionais iniciaram a capacitação
no dia 29 de setembro. A turma – formada por representantes de 13 Estados – vai concluir o treinamento no
dia 10 de outubro, em Brasília. Depois, eles irão capacitar os técnicos
de campo das suas regionais através
do curso de Assistente de Planejamento e Controle de Produção, do
Pronatec do SENAR, para poderem
atuar no programa da entidade.

Primeiros agentes
de ATER começam
formação no RJ

A primeira turma de agentes apta
a atuar dentro da metodologia do
Programa de Assistência Técnica e
Gerencial com Meritocracia do SENAR
começou a ser formada no dia 25 de
setembro. O grupo, composto por 21
alunos de nível médio, participa do
curso de Assistente de Planejamento
e Controle de Produção, oferecido
por meio do Pronatec do SENAR, no
Colégio Estadual Agrícola Rei Alberto
I, em Nova Friburgo (RJ). A capacitação
tem 240 horas de duração e está
sendo ministrada pela instrutora do
SENAR-Rio, Patrícia Diniz de Paula,
que participou do curso de Gestão
Técnica e Econômica de Propriedades
Rurais com ênfase em Projetos de
ATER, realizado em Brasília.

Estados se preparam para o ABC Cerrado
Representantes das três instituições responsáveis pelo Projeto ABC Cerrado
– o SENAR, a Embrapa e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) se reuniram nos dias 16 e 17 de setembro em uma oficina de trabalho, em
Brasília, para esclarecer pontos da execução técnica e administrativa-financeira,
nos nove Estados participantes do programa. A oficina foi realizada em duas
etapas: uma na sede do Sistema CNA/SENAR, apenas com os representantes das
Administrações Regionais do SENAR, e outra no auditório da Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia (Cenargen). A próxima etapa será a contratação dos
consultores masters para desenvolver o conteúdo técnico do material didático e
das capacitações.

Profissional para a
fruticultura

O Comitê Técnico Nacional da Fruticultura, formado por representantes de
vários segmentos do setor – empresas,
trabalhadores rurais, produtores rurais,
pesquisa, meio acadêmico – esteve
reunido em Brasília, de 23 a 25 de setembro, para ajudar a definir o perfil do
profissional que o mercado precisa e
que será formado no Centro de Excelência do SENAR em Fruticultura. A unidade será instalada em Juazeiro (BA). A
cidade – localizada no semiárido baiano – é uma das maiores produtoras de
uva e manga do Brasil, juntamente com
a vizinha Petrolina (PE), ambas às margens do Rio São Francisco. Além desse
Centro, o SENAR construirá outros nove
para atender as principais cadeias do
agronegócio brasileiro.

Agricultura irrigada
ganhará programa
A crescente demanda do setor rural por
mão de obra qualificada para trabalhar
com equipamentos de irrigação levou o
SENAR a desenvolver o Programa de Capacitação para Agricultura Irrigada, que está
em fase final de conclusão. A novidade foi
apresentada pelo chefe da Divisão Técnica
do SENAR-RS e presidente do Clube da Irrigação, João Augusto Telles, durante a abertura do 24º Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem (Conird), realizada no dia
8 de setembro. Telles revelou que o projeto
será inspirado no Programa de Agricultura
de Precisão do SENAR, pois assim como
acontece nessa área, os produtores e trabalhadores precisam aprender a manusear
equipamentos de grande complexidade
na irrigação. Para ele, as duas tecnologias
integradas irão beneficiar todas as cadeias
produtivas da agropecuária (grãos, pecuária, horticultura, etc) e ajudarão o Brasil a
produzir mais alimentos sem aumentar a
área cultivada, premissa da agricultura sustentável atual.
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Convite para organizar seminário internacional

O Centro Interamericano para o Desenvolvimento do Conhecimento na Formação Profissional da Organização Internacional do Trabalho (Cinterfor/OIT) quer a
parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) para organizar um
seminário internacional sobre educação profissional e inovação no setor rural. O
convite foi feito pelo diretor do Cinterfor/OIT, Enrique Deibe, e pelo especialista
em Formação Profissional da entidade, Fernando Vargas, durante uma visita à sede
do Sistema CNA/SENAR, no dia 9 de setembro. A ideia é reunir representantes de
instituições que trabalham com formação no âmbito rural de toda a América Latina
e Caribe em um evento a ser realizado no Brasil, entre março e abril de 2015. Os
dois representantes da entidade foram recebidos pela chefe do Departamento de
Educação Profissional e Promoção Social do SENAR, Andréa Barbosa; pelo chefe do
Departamento de Inovação e Conhecimento (DIC) do SENAR, Luís Tadeu Prudente Santos; pelo coordenador de Assistência Técnica e Extensão Rural do SENAR,
Matheus Ferreira Pinto da Silva; e pelo coordenador da área de Inovação do DIC,
Fernando Barcellos Ximenes.

Sistema sindical
mais forte

O Programa Sindicato Forte do SENAR
formou em setembro 24 assistentes
sindicais dos estados da Bahia, Ceará,
Distrito Federal, Maranhão, Pará, Paraíba, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul
e Tocantins para atender os sindicatos
rurais de seus respectivos estados.
A intenção do SENAR é melhorar as
ações ofertadas pelos sindicatos rurais
e fortalecer o sistema sindical rural,
comenta o coordenador do programa
Sindicato Forte, Celso Botelho. “Essa é
uma ação inovadora do SENAR e com
essa capacitação, nosso intuito é que
as Federações tenham alguém para assistir os sindicatos rurais e que também
ajudem nas ações do SENAR.”

Foco no uso
sustentável da árvore

Silvicultura Sustentável é a mais nova
capacitação tecnológica do SENAR. Com
foco no uso sustentável da árvore na propriedade rural e nas exigências do novo código florestal, instrutores de cinco
estados participaram, em setembro, da
capacitação realizada pela entidade em
parceria com a Embrapa. A ação faz parte
das atividades do Projeto Biomas, desenvolvido pela CNA e Embrapa. A capacitação em Silvicultura Sustentável tem duas
frentes: uma voltada para o bioma Mata
Atlântica, que capacitou profissionais do
Paraná, Pernambuco e Espírito Santo, e
outra para o bioma Cerrado, que atendeu instrutores de Mato Grosso do Sul e
Goiás. A ideia é capacitar tanto técnicos
quanto produtores rurais, para que eles
possam ter acesso às práticas testadas e
aprovadas pelas pesquisas desenvolvidas ao longo do Projeto Biomas e, com
isso, aplicá-las nas propriedades rurais.
As capacitações foram filmadas e vão ser
disponibilizadas na modalidade a distância no portal EaD SENAR.

SENA/Colômbia quer
parceria com SENAR
em 2015

No último dia 23, a chefe do
Departamento de Educação Profissional
e Promoção Social, Andréa Barbosa,
recebeu uma representante do Serviço
Nacional de Aprendizagem da Colômbia,
o SENA. A entidade busca parcerias com o
SENAR na área de formação profissional
voltada para assistência e extensão
rural. O foco: ajudar no fortalecimento
do agronegócio colombiano. Segundo a
assessora do SENA, a entidade pretende
capacitar 18 mil produtores no período
de quatro anos e, para isso, quer ajuda
do SENAR.
“Setenta por cento do que é consumido na Colômbia vem dos pequenos
produtores. Percebemos que eles não
têm conseguido competir no mercado
interno, por isso precisamos capacitá-los mais, daí nosso interesse no trabalho desenvolvido pelo SENAR” contou
Ângela Galeano.
O SENAR já enviou um termo de cooperação técnica para a entidade e
aguarda agora a elaboração dos planos
de trabalho de acordo com as áreas técnicas de interesse das duas entidades.

Agenda estratégica
para AP
O SENAR vai atender as demandas
da agenda estratégica para o setor de
agricultura de precisão lançada em
setembro pelo MAPA no Congresso
Brasileiro de Agricultura de Precisão
realizado em São Paulo. “Vamos ajudar
a promover a AP com a formação de
instrutores e produtores rurais por
meio do nosso programa nacional. A
ideia é suprir a carência do mercado
por profissionais qualificados em
gestão da propriedade e uso de novas
tecnologias”, explica o assessor técnico
do SENAR, Rafael Diego da Costa. Em
outubro, o SENAR vai capacitar 60
instrutores em parceria com a Embrapa
Instrumentação.
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