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EDITORIAL

Diversidade que fortalece o
desenvolvimento sustentável

O

primeiro trimestre do
ano fecha com boas expectativas e a região
vem mostrando cada vez
mais seu potencial agrícola, rumo a uma diversidade que
gera sustentabilidade e equilíbrio
para a economia local. A cana-de
-açúcar continua liderando em áreas
plantadas, na região de Araçatuba,
mas um movimento positivo, motivado pela reforma de canaviais e à
intensificação da integração lavoura
-pecuária vem mudando o cenário.
A área plantada de soja na safra
de verão teve uma expansão de
6,2% em âmbito regional, como o
leitor poderá conferir nesta edição.
Os cálculos levam em conta 33,091
mil hectares de plantio da oleaginosa em 18 municípios da região
nesta temporada, contra 31,164 mil
hectares do ano passado no mes-
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mo território. E há potencial para
crescer mais. Embora a questão do
armazenamento ainda seja uma
problemática, a vinda de grandes
investimentos da Coopercitrus para
a região pode mudar essa história.
Além disso, os problemas climáticos sofridos pela Argentina já impactam nas cotações de milho e soja
e abrem oportunidades aos produtores que vêm investindo nas culturas. Porém, para avaliar se é oportuno aumentar produção ou manter
os patamares do ano anterior, é indispensável ter a gestão afiada, para
analisar com coerência a viabilidade e fechar bons negócios.
Outra boa notícia é o investimento em infraestrutura, tão necessário
para as áreas rurais. A Prefeitura de
Araçatuba conseguiu recurso de R$
400 mil, por meio do Programa Microbacias II, para a recuperação de
trechos críticos da estrada municipal Caran Rezek. Com esse valor, as
melhorias, que já estão acontecendo no trecho, aumentam mais quatro quilômetros.
O Siran esteve presente durante o
evento em que esse recurso foi forma-
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lizado e também participará do movimento em Brasília em prol do produtor e contra a cobrança do Funrural.
A representatividade do setor é
de extrema importância por meio
de seus sindicatos, por isso, na falta
da contribuição sindical, corre-se o
risco do produtor ficar “sem voz”
diante de buscas como essa.
Mediante a importância do assunto, o Siran, junto com a Usirop,
vem se reunindo com vários outros
representantes de sindicatos na
busca de soluções para que essa
força não se acabe com as dificuldades financeiras que alguns devem
atravessar por falta de recursos.
União é uma palavra que deveria
estar presente na rotina de todos os
segmentos, ainda mais o do agronegócio, que vem significativamente
mantendo a economia do país. Mesmo que os desafios sejam grandes,
a nossa vontade de contribuir é
imensa e não vamos nos limitar a
esperar. Ao lado do produtor, caminhamos em busca de dias melhores.
Uma boa leitura!

Fábio Brancato - Presidente do Siran
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GOVERNANÇA

Representantes
discutem soluções para
entidades sindicais

Com a falta
da contribuição
sindical,
muitos terão
problemas
financeiros
Foto: Micheli Amorim

A

União
dos
Sindicatos
Rurais da Oeste
Paulista (Usirop)
promoveu
no
dia 10 de março
em Araçatuba, uma reunião entre
representantes de sindicatos rurais
da região. O encontro aconteceu
no auditório do Recinto de
Exposições Clibas de Almeida
Prado e teve o apoio do Sindicato
Rural da Alta Noroeste (Siran).
Participaram 20 pessoas, o
objetivo foi discutir os principais
assuntos de interesse no momento
para o setor. “Nós falamos sobre
arrecadação e o que cada sindicato
está fazendo para sobreviver, pois
Página 4

com a falta da contribuição sindical,
muitos estão com problemas
financeiros. O que podemos fazer
hoje é ser criativo e tentar, por meios
de algumas iniciativas, como, por
exemplo, leilões ou ações coletivas
entre os participantes do grupo,
ser mais atrativo para o produtor
rural”, destacou o presidente do
Siran, Fábio Brancato.
Para ele, o fechamento de
alguns
sindicatos
impactará,
principalmente, na falta de
representatividade dos produtores
rurais. “Essas entidades são
importantes na negociação de
salários e na hora de acordos da
classe. Cada sindicato que fecha
é uma oportunidade a menos das

pessoas terem especialização,
cursos; cria-se um distanciamento
entre produtores e tecnologia”,
disse Brancato.
Outras pautas foram abordadas
na ocasião como Funrural,
contribuição
previdenciária,
incidente sobre o valor bruto
proveniente da comercialização
da produção rural; recolhimento
da Confederação Nacional da
Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) e o futuro da entidade
e organização da classe para
participação no Encontro Verde
Amarelo, que acontecerá em
Brasília, no dia 4 de abril. A
próxima reunião do grupo será em
maio, em Marília.

CURSO

Processamento artesanal de pães
é tema de curso em Piacatu
Bruna Alves
Eles aprenderam a tirar
proveito dos produtos
colhidos na própria roça

O

c u r s o
Processamento
Artesanal
de
Pães aconteceu
em Piacatu, nos
dias 20 e 21 de
fevereiro. Essa foi mais uma das
diversas capacitações que o Senar,
com o apoio do Siran, promoveu
nas cidades da região.
O instrutor do Senar João
Francisco
Gomes,
explicou
para os 17 participantes sobre a
manipulação da massa, além de
ensinar fazer o pão de maçã e a
rosca estrela.
Os alunos também tiveram a
oportunidade de saber sobre os
tipos de fermento (biológico e o
químico), qualidade de farinha e a
importância da higiene.
O processamento artesanal de
pães ensina o público rural a tirar
proveito dos produtos colhidos na
própria roça e orienta sobre o forno
adequado para que os pães tenham
uma finalização bem-sucedida.
“É necessário ter criatividade
para fazer novos formatos e usar
cores para as massas coloridas
sem utilizar produtos artificiais.
Tudo depende da pessoa que vai

produzir”, explica o instrutor.
Glúten
O instrutor Gomes explicou o
significado e a importância do
glúten, afinal, ela é a proteína
responsável por deixar a massa
mais elástica no processo de
preparação. O glúten também
ajuda no crescimento do pão. Ele
desenvolve uma proteção que não
deixa o gás carbônico formado

durante a fermentação escapar e é
esse gás que faz a massa crescer.
O curso também contou com
o apoio da Prefeitura de Piacatu
e Casa da Agricultura. Para se
informar a respeito dos horários
e locais onde os próximos
eventos serão realizados, o
interessado pode entrar em
contato com o Siran pelo
telefone 18 - 3607 7826.
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ATUALIZAÇÃO

Senar promove encontro
sobre Programa Jovem
Agricultor do Futuro

A capacitação
incentiva os jovens
para que permaneçam
no meio rural e
continuem o
trabalho dos pais

Bruna Alves

O

S e r v i ç o
Nacional
de
Aprendizagem
Rural (Senar),
em parceria com
o Sindicato Rural
da Alta Noroeste (Siran), realizou
no dia 7 de março, um encontro
com coordenadores e presidentes
dos sindicatos rurais da região. O
evento teve como objetivo discutir
e passar as normas dos programas

Jovem Agricultor do Futuro e
Alfabetização.
Fábio Brancato, presidente
do Siran, explicou sobre a
importância deste encontro.
“O apoio do Senar para nós é
fundamental, porque além de
trazer os instrutores, que são
pessoas supertreinadas e têm
capacidade de colocar isso ao
produtor rural, a linguagem
do Senar é bem entendida por

todos”, disse o presidente do
Siran, Fábio Brancato.
O programa Jovem Agricultor
do Futuro acontece desde 2006
e trabalha com adolescentes de
14 até 18 anos. É um incentivo
para que os jovens permaneçam
no meio rural e continuem o
trabalho dos pais. “Segurar um
jovem hoje na área rural traz certo
desafio, por isso, o programa
quer que esses jovens interajam

conosco dentro de uma disciplina
técnica, básica, com questões até
de cidadania, direitos e deveres e
despertar o empreendedorismo”,
explica Mario Antônio de Moraes
Biral, superintendente do Senar.
O número máximo de alunos é 35
e o mínimo 20 por turma e todos
devem ser filhos de produtores e/
ou trabalhadores rurais, além de
ter condições de frequentar 600
horas do programa.
Segundo Elton Koroiva, gestor
do Senar, são 120 turmas em todo

Estado. No mês de março, duas
cidades da região deram início
ao programa: Nova Luzitânia e
Piacatu. Ambas vão até novembro.

pedagoga do Senar, também
explicou que o analfabetismo
impedia
os
trabalhadores
rurais de participar dos cursos
profissionalizantes. “Visualizamos
este problema e procuramos
fazer o nosso papel para incluir e
melhorar o trabalho de cada um”,
afirmou Celeide.
O programa ajuda a incluir
todas as pessoas que precisam
se profissionalizar na área rural
e abre caminhos no mercado de
trabalho.
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ALFABETIZAÇÃO
O programa de alfabetização
foi criado pelo Senar em 1999,
com objetivo de erradicar o
analfabetismo em 20 anos. Com
base nas mais de 300 turmas
formadas até agora, este objetivo
está sendo alcançado.
Celeide Scalhante Martim,

CURSO

Produtores de Gastão
Vidigal aprendem técnicas
para cuidar de jardim

Jardinagem é um
mercado com boas
oportunidades, mas
ainda necessita
de profissionais
capacitados

Bruna Alves e Micheli Amorim

Principal erro é não
preparar solo adequadamente,
orienta instrutor

O

Serviço Nacional
de Aprendizagem
Rural
(Senar)
realizou, de 19 a
22 de fevereiro, o
curso “Jardineiro
- Implantação de Jardim”, em
Gastão Vidigal. A capacitação
teve o apoio do Sindicato Rural
da Alta Noroeste (Siran), Casa da
Agricultura e Prefeitura de Gastão
Vidigal.
Os 20 participantes receberam
orientações sobre todas as técnicas
para cuidar de um jardim, incluindo
adubação, tipos de plantas que
devem ser usadas e como é o preparo
do solo. As aulas práticas foram
realizadas na praça central da cidade.
Segundo o instrutor Gustavo
Crivelletti, a jardinagem é um
mercado com boas oportunidades,

mas necessita de profissionais
capacitados, pois existe muitas
falhas na realização deste trabalho.
“O principal erro é não preparar
o solo corretamente. Ele deve
receber adubo adequado para que
a planta se desenvolva bem. Se a
preparação não estiver benfeita, a
planta sempre vai ter problema”,
orienta Crivelletti.
Os participantes conheceram
diversos tipos de plantas, tais
como: palmeira, areca-triandra,
moreia, ixora e pleumele que,
segundo o instrutor, são plantas
nobres em um jardim.
Para Moacir Renan da Silva,
que trabalha há quatro anos como
jardineiro, essa foi uma grande
oportunidade de aprendizagem. “A
gente faz uma coisa há muito tempo
e, na verdade, não sabe o porquê está

fazendo. Hoje eu estou aprendendo
do jeito certo”, declarou.
A participante Joana Aparecida
de Andrade Duarte destaca que foi
bom perceber as técnicas erradas
que ela utilizava para cuidar do seu
jardim. “Eu não colocava adubo,
para mim, era só colocar terra,
plantar e tudo bem, mas, não. A
planta precisa de comida e eu não
sabia dessa parte. Agora pretendo
fazer minha horta, porque eu gosto
de tudo natural”.
Cuidar de um jardim exige
cuidados especiais. Uma das
lições ensinadas neste curso de
jardinagem é: fazer bom uso de
espécies que florescem torna o
jardim ainda mais belo. Essa é
uma maneira de proporcionar uma
paisagem que causa satisfação nos
olhos de quem admira.
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ECONOMIA

Condições no
mercado externo
elevam preços nas
negociações regionais

Seca da Argentina já
impacta nas cotações
de soja e milho e guerra
comercial entre Estados
Unidos e China pode trazer
novas oportunidades de
exportações da oleaginosa

Rafaela Tavares

E

mbora
os
prognósticos
para a produção
brasileira
de
grãos no atual
ciclo
agrícola
ainda não apontem para uma
superação dos recordes alcançados
na supersafra do ano anterior,
fatores no mercado externo
indicam um cenário favorável
para produtores de soja e milho
do país, com reflexos em âmbito

Para Rocco, a cotação de milho
superará o valor pelo qual o produto
foi negociado em agosto de 2017
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regional.
A seca na Argentina alavanca
os preços nas negociações dos
cereais colhidos no Brasil.
Paralelamente, a queda de braço
comercial entre os Estados Unidos
e a China sinaliza para uma
potencial oportunidade de ampliar
as vendas dos grãos produzidos
na região de Araçatuba para o
mercado externo.
De acordo com o presidente do
Siran, Fábio Brancato, o impacto
da quebra da safra argentina já é
visível. Ele calcula que, devido à
seca no país vizinho, houve um
incremento no preço da saca de 60
quilos de milho na comparação
entre
as
negociações
feitas na região ao

longo de março deste ano e as
comercializações do mesmo mês
de 2017.
ALTAS
O valor da saca nas vendas
locais subiu de R$ 35 para R$ 42
no período, conforme o presidente
do Siran. A alta na comparação
entre os preços dos dois anos é de
20%. No caso da cotação da soja,
ele relata que o preço da saca na
região saltou de R$ 70,85, em
março de 2017, para R$ 79,36,
no mesmo período deste ano. A
variação positiva é de 12%.
Enquanto
as
condições
climáticas da Argentina levam a
uma possibilidade de aumento de
renda para produtores de outras

ECONOMIA

nações, o país afetado por uma
estiagem que se estende desde
novembro e se intensificou a
partir de fevereiro terá uma
perda de US$ 8 milhões
devido à seca, de acordo
com a Confederação Rural
Argentina. No início de
março, o Usda (Departamento
de Agricultura dos Estados
Unidos) reavaliou as previsões
para a produção argentina de
soja.
Em levantamento anterior
feito um mês antes, as
estimativas do órgão norteamericano eram de que o
país do Cone Sul colhesse 54
milhões de toneladas do grão.
As projeções mais recentes
encolheram, apontando para
47 milhões de toneladas. A
diferença é de 7 milhões de
toneladas.
Conforme o jornal La
Nación, a região do “pampa
úmido”, considerada uma
das mais férteis da Argentina,
vive a seca mais forte dos
últimos 44 anos. A incidência
de chuvas já é 87,5% inferior
à média histórica em algumas
partes do país.

O
pesquisador
do
Cepea (Centro de Estudos
Avançados em Economia
Aplicada) e professor da
Esalq/USP (Escola Superior
de Agricultura Luiz de
Queiroz/Universidade de São
Paulo) Lucilio Alves explica
que os preços do milho e
da soja no Brasil tiveram
uma recuperação, devido
às perdas da Argentina,
atraso na colheita brasileira
e perspectiva de maior
demanda externa pelo produto
nacional.
“Este
cenário
deve melhorar a renda de
produtores. Há perspectivas
de preços médios maiores
em 2018, comparativamente
a 2017”, analisa o professor.
Ele acredita que caso a
redução de oferta do país
vizinho se intensifique, ainda
há espaço para continuidade
da sustentação doméstica.
PERSPECTIVA
O produtor de grãos e
diretor do Siran Thomas
Rocco, com propriedade
em Guararapes, também
percebe que a cada semana

os relatórios consolidam mais
perdas na produção argentina.
“Portanto, novas valorizações
estão por vir para os cereais”,
afirma o produtor. Ele destaca
que a quebra de safra da
Argentina proporcionou alta
nos preços de soja e milho
que, tanto nas bolsas quanto
no mercado físico, estão nos
melhores patamares do ano.
Para Rocco, a cotação de
milho superará o valor pelo
qual o produto foi negociado
em agosto de 2017. No caso da
soja, os valores são inferiores
aos de 2016, porém, melhores
que os preços durante a
colheita da safra anterior, de
acordo com o produtor. “Cabe
a cada produtor ter seu custo
de produção em mãos para
saber qual a melhor hora de
fechar negócios.”
No caso específico do
milho, Rocco acredita que
a combinação da seca da
Argentina, problemas de
atrasos de plantio no Brasil
e as exportações em alta
ainda podem trazer boas
oportunidades aos agricultores
no primeiro semestre deste ano.
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ECONOMIA
CHINA
Rocco avalia que a disputa
comercial entre os Estados
Unidos e a China deva ser
observada com muita atenção
pelos produtores, já que também
traz uma expectativa de aumento
das exportações de soja para o
país asiático e de melhores preços
para os agricultores brasileiros.
“Na esfera da demanda, a China
continua sendo o principal destino
das exportações de soja, portanto,
a demanda segue aquecida.”
O produtor explica ainda que,
como o Brasil está em meio a
um ano político,
há perspectivas de
incertezas no cenário
cambial
e
uma
apreciação poderia
trazer bons negócios.
De acordo com a
agência de notícias
internacionais
Reuters, a Associação
Americana de Soja
relata que autoridades
chinesas afirmaram
que a soja norteamericana
deverá
ser o principal alvo de retaliação
do país asiático como resposta à
tarifas impostas pelo presidente
Donald Trump sobre o aço e o
alumínio.
Segundo o pesquisador do
Cepea, Lucilio Alves, as políticas
externas americanas ainda são
incertas quanto ao impacto sobre
o Brasil. Ele ressalta que há boas
expectativas para a agricultura
nacional. Ainda que as estimativas
para a produção brasileira de soja
e milho neste ano agrícola sejam
inferiores ao volume colhido na
safra anterior, a oferta de grãos
deve se caracterizar como a
segunda maior da história.
No geral, a oferta deve possibilitar
Página 12

ao Brasil participar mais ativamente
das exportações mundiais, assim
como suprir o mercado interno de
forma satisfatória. “As recuperações
recentes de preços devem levar
compradores a ajustamentos de suas
estratégias de negociação e deve
favorecer a renda de produtores”,
afirma o pesquisador. Para ele,
tudo indica um crescimento do PIB
agrícola em 2018 em relação ao ano
anterior, sustentado por boa oferta e
preços maiores.
A Conab (Companhia Nacional
de Abastecimento) estima que a
produção de grãos na safra 2017/18

deva atingir 226,04 milhões de
toneladas, conforme levantamento
divulgado no último dia 8. A
projeção supera o número previsto
em fevereiro: 225,6 milhões de
toneladas. Se a estimativa se
concretizar, a produção deste ano
agrícola será 4,9% menor do que
a verificada na safra 2016/17, que
foi recorde de 237,67 milhões de
toneladas.
REGIÃO
O presidente do Siran, Fábio
Brancato, acredita que a área
plantada de soja na safra de verão
teve uma expansão de 6,2% em
âmbito regional. Os cálculos
levam em conta 33,091 mil

hectares de plantio da oleaginosa
em 18 municípios da região
nesta temporada, contra 31,164
mil hectares do ano passado no
mesmo território.
Segundo Brancato, a ampliação
do plantio se deve principalmente
à utilização de soja em área de
reforma de cana-de-açúcar e
à intensificação da integração
lavoura-pecuária na região.
Ele estima que a produtividade
de grãos na região em 2018 seja
muito semelhante à do ano anterior,
que girou em torno de 60 sacas
por hectare. “Este ano tivemos
bastante quantidade
de chuva na época
certa. Tivemos um
pequeno
veranico
em
dezembro,
que
não
afetou
a
produtividade.
Em relação ao ano
passado, o clima se
comportou da mesma
maneira, por isso as
produções dos dois
deverão ser muito
semelhantes”, afirma.
Para o produtor
Thomas Rocco, o relatório
da Conab, mesmo indicando
uma safra de grãos um pouco
menor à anterior, traz números
positivos para a produção
de grãos brasileira. “Nossa
produtividade vem aumentando
consideravelmente nas últimas
três safras. Anos sobre a influência
do fenômeno La Niña trazem
boas produtividades na maior
parte das regiões produtoras do
Brasil”, afirma. Ele acredita que
na região a situação não deverá
ser diferente. “Apesar de alguns
casos pontuais de perdas e baixas
produtividades, nossa safra será
igual ou maior do que a da última
safra 2016/2017”, analisa.

CONVÊNIO

Araçatuba e governo estadual assinam
convênio de equipamentos e mais
R$400 mil para Caran Rezek

O

prefeito
de
Araçatuba,
Dilador Borges,
esteve
no
Palácio
dos
Bandeirantes,
no dia 19 de março, para
participar do Ato Pela Agricultura
– Alimento, Renda e Futuro. O
evento também contou com a
presença do governador Geraldo
Alckmin, para assinar convênio
de implantação da Patrulha
Agrícola em Araçatuba.
O convênio irá permitir a

transferência da posse, da
secretaria estadual para o
município de Araçatuba, de
equipamentos
destinados
a
conservação do solo e lavoura com
fins comerciais. O programa visa
beneficiar o agricultor regional,
especialmente
o
familiar,
pequeno e médio produtor rural
e os equipamentos deverão
ser usados exclusivamente na
execução de atividades descritas
no convênio.
Na mesma oportunidade, o
prefeito de Araçatuba conseguiu

recurso de cerca de R$ 400
mil, por meio do Programa
Microbacias II, destinados à
recuperação de mais trechos
críticos da estrada municipal
Caran Rezek (ART-070). “Com
esse
recurso,
aumentamos
cerca de quatro quilômetros
as melhorias que já estamos
fazendo na estrada. É mais uma
boa notícia aos produtores rurais
e demais usuários da Caran
Rezek”, adianta Dilador.
Informações do site da
Prefeitura de Araçatuba
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TECNOLOGIA

Umbicura investe em
sustentabilidade e implanta
painéis fotovoltaicos para
geração de energia limpa

E

conomia por meio da
geração de energia
limpa. Este é o pilar
do
investimento
feito pela empresa
Pecuarista D’Oeste,
grupo proprietário do medicamento
Umbicura, para a implantação de
painéis fotovoltaicos na fábrica
do produto, em Araçatuba (SP).
O objetivo da empresa é produzir
100% de energia renovável, além
de incentivar o desenvolvimento
sustentável no agronegócio.
Instalada na região de maior
incidência de raios solares do
Estado de São Paulo, a fábrica
do medicamento recebeu, em
dezembro de 2017, 40 painéis
fotovoltaicos com capacidade
para geração de mais de 1,5 mil
quilowatt-hora de energia, por
mês. “Em dois meses, nossa conta
de energia teve uma redução de
100% do valor, com pagamento
apenas do mínimo exigido
pela concessionária.Isso vai ao
encontro da nossa política interna
de produzir mais gastando menos,
com atenção especial voltada ao
meio ambiente”, afirma o diretor
do grupo Pecuarista D’Oeste,
Felipe Calarge.
O engenheiro da empresa
NoonEnergy, Marcelo Silva,
responsável pela instalação do
sistema de energia solar na fábrica
do Umbicura, explica que até
mesmo a fabricação dos painéis é
sustentável. “A empresa optou por
utilizar módulos feitos de silício,
que é o segundo elemento químico
Página 14

em maior abundância na Terra.
Além de ser resistente, ele é de fácil
manejo e manunteção”, explica.
Segundo Silva, o pico de produção
de energia limpa na fábrica deve
ocorrer no mês de agosto, avaliando
a incidência de raios solares na
região e o consumo registrado pela
empresa, nos últimos anos. “Um dos
grandes benefícios da energia solar
é a exportação do excedente para a
operadora, no nosso caso, a CPFL.
É possível utilizar essa energia
acumulada em até cinco anos sem
prejuízo de investimento”, afirma o
engenheiro.
Nos três primeiros meses
de funcionamento, os painéis
fotovoltaicos já registraram energia
para o autoconsumo, inclusive
para reduzir a conta de energia
do
escritório
administrativo
do Umbicura e para abastecer
a região em que a fábrica está
instalada. “Nosso investimento

Em dois meses,
projeto já registrou
100% de economia
na conta de energia
elétrica da fábrica
do Umbicura
neste projeto deve ser pago em até
dez anos. Temos capacidade para
produzir 20 mil quilowatt-hora de
energia, por ano, um rendimento
que impactará positivamente em
todos os processos de fabricação
do Umbicura”, comenta o diretor,
Felipe Calarge.
A economia gerada na fábrica
do Umbicura, até o mês de março,
evitou a emissão de mais de dois mil
quilos de gás carbônico na atmosfera
e é equivalente à presevação de 60
árvores e ao combustível necessário
para um veículo percorrer 15 mil
quilômetros.
UmBICURA
O Umbicura foi desenvolvido
há mais de 50 anos com o objetivo
de reduzir o registro de doenças no
umbigo de bezerros. É utilizado
como antisséptico, nos primeiros
dias de vida do animal, auxiliando
na cicatrização do umbigo.

Em dois meses, a conta de energia da empresa
teve uma redução de 100% do valor

CAPACITAÇÃO

CURSOS DE ABRIL
MODALIDADE

CIDADE

DATA

Proer - Estoque de capitais (Módulo II)

Araçatuba

07/04/2018 até 08/04/2018

Piacatu

07/04/2018 até 15/04/2018

Buritama

07/04/2018 até 28/04/2018

Apicultura - Produção de mel e aproveitamento
de cera (Módulo II)
Programa promovendo a saúde no campo Drogas: uso e dependência

Turismo rural - Identidade e cultura (Módulo II) Santo Antônio

09/04/2018 até 11/04/2018

do Aracanguá
Jardineiro - implantação do jardim

Gabriel Monteiro

09/04/2018 até12/04/2018

automotriz - cana-de-açúcar

Guararapes

09/04/2018 até 12/04/2018

Doma racional

Araçatuba

09/04/2018 até 13/04/2018

Seleiro

Araçatuba

09/04/2018 até 13/04/2018

Tomate orgânico - plantio (Módulo II)

Buritama

09/04/2018 até 23/04/2018

PROER - Estoque de capitais II (Módulo II)

Guararapes

10/04/2018 até 11/04/2018

PROER - Estoque de capitais II (Módulo II)

Rubiácea

12/04/2018 até 13/04/2018

Olericultura orgânica - Compostagem

Santópolis

12/04/2018 até 26/04/2018

Operação de colhedeira

do Aguapeí
Tomate orgânico - plantio (Módulo II)

Araçatuba

15/04/2018 até 29/04/2018

do canavial (Módulo V)

Araçatuba

16/04/2018 até 18/04/2018

PROLEITE - Cana - de - açúcar - Manejo

Santópolis do

do canavial (Módulo V)

Aguapeí

PROLEITE - Cana - de - açúcar - Manejo

16/04/2018 até 18/04/2018

Turismo rural - Identidade e cultura (Módulo II) Buritama

16/04/2018 até 18/04/2018

Rédeas

Guararapes

16/04/2018 até 20/04/2018

Birigui

19/04/2018 até 21/04/2018

Rubiácea

24/04/2018 até 25/04/2018

empresa rural (Módulo III)

Guararapes

26/04/2018 até 27/04/2018

Ovinocultura - Manejo reprodutivo (Módulo II)

Araçatuba

27/04/2018 até 28/04/2018

Araçatuba

28/04/2018 até 29/04/2018

PROLEITE - Cana - de açúcar - Manejo
do canavial (Módulo V)
PROER - Contabilidade da
empresa rural (Módulo III)
PROER - Contabilidade da

PROER - Contabilidade da
empresa rural (Módulo III)
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Araçatuba
Andradina
Penápolis
Auriflama
Dracena
Presidente Prudente

-

(18)
(18)
(18)
(17)
(18)
(18)

2102-4000
3702-1321
3652-6033
3482-2820
3823-1315
3311-4100

www.dcarvalho.com.br
dcarvalhojohndeere

