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A LINHA COMPLETA 
DE PRODUTOS 
PARA CERCAS, 
PORTEIRAS E 

CURRAIS.
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EDITORIAL

  Neste mês, chegamos ao segundo evento da ABQM (Asso-
ciação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha) em Ara-
çatuba (SP), e com mais recordes, como ocorreu em julho, no Cam-
peonato Nacional. Desta vez, o 40º Potro do Futuro, 13ª Copa dos 
Campeões, 5º Derby e 2º Juvenil, que ocorrem de 6 a 13 de outubro, 
receberam 7.589 inscrições. O crescimento em relação às competições 

de 2018, realizadas em Londrina (PR), foi de 3,4%.

 Trata-se da con� rmação de que o maior complexo esportivo equestre da América Latina 
é um local diferenciado que levou a Araçatuba a um novo patamar em relação a possibilidades de 
eventos de entretenimento. Tanto entre competidores quanto empresários de todos os setores, assim 
como autoridades, é generalizada a percepção de que o recinto se transformou em um espaço para 
todo o tipo de evento. Podemos a� rmar que agora Araçatuba conta com uma estrutura a sua altura, 
que certamente vai contribuir muito com o seu desenvolvimento.

 Também abordamos neste informativo a necessidade de os produtores rurais efetuarem re-
cadastramento junto à CPFL, para continuidade do recebimento do desconto de ICMS nas faturas 
de energia elétrica de suas propriedades. Para se recadastrar, o cliente deverá acessar o site https://
www.cp� .com.br/atualizacaocadastral, no qual consta a lista dos documentos necessários. No site da 
FAESP estão disponíveis algumas notícias publicadas sobre esse tema.

 Outro dado importante diz respeito ao fato de a Receita Federal ter alterado para R$ 4,8 
milhões o limite do faturamento mínimo anual para a entrega obrigatória do Livro Caixa Digital do 
Produtor Rural (LCDPR). O limite anterior era de R$ 3,6 milhões. A regra vale a partir do ano que 
vem. Para 2019, o valor será, excepcionalmente, de R$ 7,2 milhões. Para facilitar o acesso às orienta-
ções, disponibilizamos o documento no nosso site www.siran.com.br.        

Boa leitura!
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RECEITA FEDERAL

Obrigatoriedade do Livro Caixa tem 
novo Limite de receita bruta

Para assessorar o produtor no cumprimento dessa exigência, o SIRAN disponibiliza o 
serviço de contabilidade, no departamento Expediente

 A Receita Federal al-
terou para R$ 4,8 milhões o 
limite do faturamento mínimo 
anual para a entrega obrigató-
ria do Livro Caixa Digital do 
Produtor Rural (LCDPR). O 
limite anterior era de R$ 3,6 
milhões. A regra vale a partir 
do ano que vem. Para 2019, o 
valor será, excepcionalmente, 
de R$ 7,2 milhões. A Receita 
informou que a mudança aten-
de a pedido da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), que relatou di� -
culdades enfrentadas no preen-
chimento do documento pelos 
seus associados.

 O LCDPR é uma pres-
tação de contas do produtor 
rural das principais informa-
ções tributárias e � nanceiras 
referentes às atividades agrope-
cuárias. O novo valor equipara 
o limite do produtor rural ao 
de micro e pequenas empresas, 
que também é de R$ 4,8 mi-

lhões. Recentemente, a Recei-
ta Federal também aprovou o 
layout e o manual de preenchi-
mento do LCDPR. O contabi-
lista do SIRAN (Sindicato Ru-
ral da Alta Noroeste), Antônio 
Carlos Goveia, explica que am-
bos já foram divulgados pela 
Coordenação-Geral de Progra-
mação e Estudos (Copes), por 
meio de Ato Declaratório Exe-
cutivo (ADE). 

 Para facilitar o acesso 
às orientações, o SIRAN tam-
bém disponibiliza o documen-
to no seu site: www.siran.com.
br. “O documento deve ser assi-
nado digitalmente, por meio de 
certi� cado digital válido, emi-
tido por entidade credenciada 
pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Bra-
sil), a � m de garantir a autoria 
do documento digital. A entre-
ga do arquivo digital que con-
tém o LCDPR escriturado e as-
sinado em conformidade com 

o disposto na norma à Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) deverá ser realizada até 
o � nal do prazo de entrega da 
declaração do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física no res-
pectivo ano-calendário”, expli-
ca o contabilista. 

 Goveia também ressal-
ta que o contribuinte que aufe-
rir, no ano-calendário, receita 
bruta total da atividade rural 
inferior à prevista, poderá es-
criturar e entregar o LCDPR. 
“No SIRAN, nós disponibiliza-
mos o serviço de contabilidade, 
que oferece toda a assessoria 
necessária ao associado”, co-
menta. O produtor rural pessoa 
física que, obrigado a apresen-
tar o LCDPR, deixar de apre-
sentar no prazo estabelecido ou 
apresentá-lo com incorreções 
ou omissões, estará sujeito às 
multas previstas no art. 57 da 
Medida Provisória nº 2.158-
35/2001.
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SENAR-SP

Asilos recebem doações
da Feira do Produtor Rural

Produtores estiveram no asilo São Vicente, de Araçatuba, e no Recanto do Vovô, de 
Birigui, onde entregaram papel higiênico e produtos comercializados na Feira

 Os participantes do 
programa Feira do Produtor 
Rural de Araçatuba (SP) e de 
Birigui (SP) participaram de 
duas ações solidárias, uma em 
cada cidade. No dia 10 de se-
tembro, o grupo de Araçatuba 
dou papel higiênico e alimen-
tos ao Asilo São Vicente de 

Paulo, e, no dia 2 de outubro, o 
de Birigui fez o mesmo no Re-
canto do Vovô.

 Nos dois casos, foram 
entregues diversos itens, como 
alface, salsa, cebolinha, tomate, 
banana, leite e derivados, assim 
como doces, todos produzidos 

nas propriedades dos partici-
pantes. O programa é organi-
zado por meio de uma parceria 
entre o SIRAN (Sindicato Rural 
da Alta Noroeste) e o Senar-SP 
(Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural - São Paulo), com 
o apoio fundamental das pre-
feituras.
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SENAR-SP

 De acordo com a ins-
trutora do Senar-SP, Maria Fer-
nanda de Almeida Rodrigues, 
as ações têm como objetivo 
aproximar o produtor rural da 
comunidade. “Queremos co-
locar o participante em conta-
to direto com o consumidor, 
conscientizando-o que essa 
proximidade cria uma relação 
de con� ança”, explica.

 O presidente do asi-
lo São Vicente, Vítor Checon, 
agradeceu pela doação e dis-
se que os produtos são muito 
bem-vindos, pois é grande o 
consumo diário de alimentos 
para os 50 idosos que atual-
mente vivem na entidade. “De-
pendemos muito de doações e 
de campanhas junto à comu-
nidade para arcar as nossas 
despesas, que são altas, e agra-
decemos imensamente o envol-
vimento da sociedade, como 
neste caso dos produtores ru-
rais”, disse Checon. Com mais 
de 40 anos de fundação, o Re-
canto do Vovô também atende 
quase 50 idosos.

ARAÇATUBA

 Esta é a segunda vez 
que o programa Feria do Pro-
dutor Rural é realizado em 
Araçatuba (SP). A duração do 
programa é de oito meses, e as 
aulas ocorrerem a cada 15 dias, 
duas vezes por semana.

 Ao � nal do programa, 
os participantes participam de 
aulas práticas de comercializa-
ção, onde aprenderão a montar 
um estande e a comercializar 
os seus produtos na Feira do 
Produtor Rural, que ocorre na 
praça Getúlio Vargas (Centro), 
todas as terças-feiras, das 16h 
às 20h.

 Segundo Maria Fer-
nanda, a expectativa é que até 
este mês mais seis estandes es-
tejam preparados para comer-
cializar produtos fresquinhos 
e de qualidade. “Sem dúvida, 
é uma ótima oportunidade de 
criar uma fonte de renda a mais 
para o produtor rural”, a� rma a 
instrutora.

BIRIGUI

 Em sua segunda edi-
ção em Birigui, o programa 
conta com 13 participantes. Na 
cidade, a feira ocorre todas as 
terças e sextas, das 16h às 20h, 
na praça Governador Pedro de 
Toledo (Centro).

 Para o diretor do De-
partamento de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Fá-
bio Moreno, “a ampliação da 
Feira do Produtor Rural trará 
maior diversidade de produtos 
e aumento nas vendas, além de 
proporcionar o maior estreita-
mento da relação entre produ-
tor e consumidor”.

 “No dia 11 de outubro, 
mais cinco estandes de comer-
cialização serão colocados em 
funcionamento, trazendo as-
sim, uma maior diversidade de 
produtos a serem comerciali-
zados na Feira, o que também 
acaba sendo muito bom para 
o consumidor”, � naliza Maria 
Fernanda.
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40° Potro do Futuro bate
recorde de inscrições

Evento, que ocorre de 6 a 13 de outubro, em Araçatuba (SP),
supera edições anteriores em número de inscritos, cavalos e competidores

 Mais um recorde do 
cavalo Quarto de Milha, em 
Araçatuba (SP). O 40º Potro 
do Futuro, 13ª Copa dos Cam-
peões, 5º Derby e 2º Juvenil da 
ABQM (Associação Brasileira 
de Criadores de Cavalo Quar-
to de Milha), que ocorrem de 
6 a 13 de outubro, receberam 
7.589 inscrições. O crescimen-
to em relação às competições 
de 2018, realizadas em Londri-
na (PR), foi de 3,4%.

 A participação de com-
petidores e animais também 
aumentou. Participarão 1.468 
atletas pro� ssionais e amadores 
– crescimento de 10% no com-
parativo com 2018 –, e 2.598 ca-
valos, 11% a mais. Provas de 18 
modalidades serão disputadas 
nas arenas no Recinto de Expo-
sições Clibas de Almeida Prado 

– Maior Complexo Equestre da 
América Latina – inauguradas 
em julho deste ano, no primei-
ro evento da raça no recinto.

 “Registramos um au-
mento de 8% nas inscrições 
do Potro do Futuro e de 7% no 
Derby. Esta é uma competição 
de extrema importância para 

os quartistas, pois é no Potro 
do Futuro que conhecemos 
uma nova geração de cavalos 
atletas e as linhagens que se 
destacarão no futuro. Já o Der-
by, é uma nova chance para os 
animais se comprovarem em 
pista”, a� rma, entusiasmado, 
Cicinho Varejão, presidente da 
ABQM.

QUARTO DE MILHA
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QUARTO DE MILHA

  Para o presidente do 
SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste), Fábio Brancato, 
o recorde é a con� rmação de 
que o complexo equestre é um 
equipamento diferenciado que 
levou a Araçatuba a um novo 
patamar em relação a provas 
equestres e possibilidades de 
eventos de entretenimento. 
“Tanto entre competidores 
quanto empresários de todos os 
setores, assim como autorida-
des, é generalizada a percepção 
de que o recinto se transformou 
em um espaço para todo o tipo 
de evento. Podemos a� rmar 
que agora Araçatuba conta com 
uma estrutura a sua altura, que 
certamente vai contribuir mui-
to com o seu desenvolvimento”, 
a� rma Brancato.

EVOLUÇÃO

 Entre as modalidades 
do Potro do Futuro do Quar-
to de Milha que registraram 
aumento no número de ins-

crições, destaque para o Ran-
ch Sorting, que apresentou 
um crescimento de 55%, em 
relação ao evento realizado em 
2018, saltando de 183 para 283 
conjuntos inscritos. Em segui-
da está o Team Penning, com 
acréscimo de 52% nas inscri-
ções, passando de 77 para 117.

  Já na Copa dos Cam-
peões, a modalidade que apre-
sentou a maior evolução foi o 

Breakaway Ropping, que no 
último ano teve quatro partici-
pações e neste ano terá 19. Ou 
seja, um aumento de 375%. 

 Destaque ainda para 
Rédeas, com incremento de 
65% nas inscrições, passando 
de 65 para 107 inscrições. A 
modalidade também se mos-
trou forte no Derby. Saltando 
de 10 para 22 inscritos, cresci-
mento de 120%.
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Puxado por pecuária, PIB do
agro brasileiro avança 0,53%

O resultado positivo do primeiro semestre, registrado pelo Cepea,
ofusca a baixa de 0,8% registrada pelo PIB do agronegócio em junho

 O PIB (Produto In-
terno Bruto) do agronegócio 
brasileiro avançou 0,53% no 
primeiro semestre de 2019 em 
comparação anual, impulsio-
nado especialmente pelos re-
sultados da pecuária, informou 
nesta quinta-feira o Centro de 
Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea), que rea-
liza o estudo em parceria com a 
Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA).

 O setor de carne do 
Brasil foi estimulado em 2019 
em parte pelo surto de peste 
suína africana na China, que 
contribuiu para o avanço dos 
preços e elevou a procura chi-

nesa por proteínas provenien-
tes de outros países.

 “O principal impulso 
à renda do ramo pecuário tem 
sido o aumento dos preços, 
que, por sua vez, re� ete sobre-
tudo a demanda internacional 
mais aquecida pelos produtos 
pecuários brasileiros”, disse o 
órgão da Esalq/USP em comu-
nicado.

 Ao lado dos avanços 
em insumos (+7,26%), agroin-
dústria (+1,26%) e serviços 
(+0,65%), os ganhos agropecu-
ários compensaram uma queda 
de 2,04% acumulada pelo setor 
primário no período, pressio-

nado pelo recuo de 7,71% do 
ramo agrícola.

 “A redução no seg-
mento primário da agricultura 
decorre de preços em queda 
combinados a maiores custos 
de produção, o que tem pres-
sionado a renda”, disseram os 
pesquisadores do Cepea.

 O resultado positivo 
nos seis primeiros meses de 
2019 também ofusca a baixa 
de 0,8% registrada pelo PIB do 
agronegócio em junho, ainda 
segundo dados do Cepea.

(Fonte: Revista Época Negócios – Por Ga-

briel Araujo; edição de Roberto Samora)

ECONOMIA
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ENERGIA ELÉTRICA

Distribuidoras da CPFL alertam para o 
recadastramento de clientes rurais

Necessidade da revisão cadastral está prevista na Resolução nº 800/2017, da Aneel

 Desde 13 de junho, as 
distribuidoras do Grupo CPFL 
deram início ao processo de 
revisão cadastral dos seus 357 
mil clientes rurais em São Pau-
lo, Rio Grande do Sul, Paraná e 
Minas Gerais. A necessidade da 
revisão cadastral está prevista 
na Resolução nº 800/2017, da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), e vale para to-
das as empresas de distribuição 
de energia elétrica do País.

 A resolução regula-
menta a manutenção dos be-
nefícios tarifários concedidos 
para os clientes da Classe Rural 
e Classe Serviço Público água/
esgoto/saneamento, estabele-
cendo que, a cada três anos, seja 
realizada uma revisão cadastral 
para identi� car quem segue 
nas respectivas atividades. Os 
clientes que comprovarem a 
atuação no ramo serão man-
tidos na Classe Rural e Classe 
Serviço Público água/esgoto/
saneamento e não perderão os 
benefícios. O objetivo da me-
dida é conceder o benefício a 
quem tem direito.

 O processo de revisão 
cadastral dos consumidores 
das quatro distribuidoras do 
Grupo CPFL (CPFL Paulista, 
CPFL Piratininga, CPFL San-
ta Cruz e RGE) ocorrerá entre 
2019 a 2021, conforme deter-

mina a Aneel. Em cada ano, um 
terço dos clientes deverá passar 
pela revisão cadastral. Os pri-
meiros 120 mil serão comuni-
cados ainda este ano, por meio 
da conta de energia, por SMS, 
entre outros meios de comu-
nicação. Há uma página expli-
cativa no site https://www.cp� .
com.br/atualizacaocadastral 
com todos os detalhes sobre o 
recadastramento.

COMO FAZER

 Para se recadastrar, o 
cliente deverá acessar o site ht-
tps://www.cpfl.com.br/atuali-
zacaocadastral, no qual consta 
a lista dos documentos neces-
sários. O prazo para envio é de 
seis meses a partir do recebi-
mento do aviso e pode ser feito 
pela internet, no mesmo site, 
ou entregue em cópias simples 
em qualquer agência de atendi-

mento das distribuidoras, as-
sim como nas unidades da rede 
credenciada.

 Para enviar pela inter-
net, basta o consumidor aces-
sar o site. Se o cliente optar por 
entregar a documentação em 
uma agência, é necessário apre-
sentar uma fatura de energia. 
Após a análise, que será feita 
no prazo de até cinco dias úteis, 
o cliente será comunicado por 
carta, caso haja alguma impro-
cedência.

 O Grupo CPFL alerta 
para essa obrigação de absolu-
tamente todos os clientes rurais 
e clientes serviço público água/
esgoto/saneamento, recomen-
dando que � quem atentos aos 
avisos, mensagens e prazos 
para evitar a perda de benefí-
cios, conforme determina a Re-
solução da Aneel.
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Sancionada Lei nº 13.873/19 que
reconhece rodeio, vaquejada e laço 

como manifestações culturais no Brasil
Stéphanie de Paiva Parrilha e Felipe Toqueton Trentin

(Parrilha & Trentin Advocacia e Consultoria)

 O Presidente da Repú-
blica, Jair Messias Bolsonaro, 
sancionou no último dia 17 de 
setembro a Lei 13.873/19 que 
regulamenta o rodeio, a vaque-
jada e o laço no país. Criada 
para alterar a Lei 13.364/16, 
a nova lei inclui o laço, assim 
como as respectivas expressões 
artísticas e esportivas como 
forma de manifestação cultu-
ral, elevando essas atividades 
à condição de bem de natureza 
imaterial integrante do patri-
mônio cultural brasileiro. Na 
mesma lei, dispôs sobre as mo-
dalidades esportivas equestres 
tradicionais e sobre a proteção 
ao bem-estar animal.

 Assim, rodeio, vaque-
jada e o laço passam a fazer 

parte do patrimônio cultural 
brasileiro. Além daquilo que a 
lei anterior já previa como ma-
nifestação artística e esportiva, 
foram incluídas novas modali-
dades esportivas equestres tra-
dicionais, tais como apartação, 
prova de laço, prova de veloci-
dade, dentre outras.

 Trata-se de um impor-
tante avanço no reconhecimen-
to do laço como manifestação 
cultural, além de prever que 
serão aprovados regulamen-
tos especí� cos para o rodeio, a 
vaquejada, o laço e as modali-
dades esportivas equestres por 
suas respectivas associações ou 
entidades legais reconhecidas 
pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 

 O bem-estar animal 
também foi alvo de preocupa-
ção, com a previsão de sanções 
em caso de descumprimento 
de regras que assegurem a pro-
teção aos animais.
  
 A � m de garantir o 
bem-estar dos animais, estes 
deverão ter à disposição água, 
alimentação, local adequado 
para descanso e atendimento 
veterinário, além de prevenção 
de ferimentos e doenças. 

 Desse modo, a lei re-
presenta uma conquista para os 
praticantes de tais modalidades 
artísticas e esportivas, visto que 
a partir de agora contarão com 
a proteção legal para o desen-
volvimento dessas atividades. 

ARTIGO

Dr. Felipe Toqueton Trentin
OAB/SP 424.422

Dra. Stéphanie de P. Parrilha
OAB/SP 424.834
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Dr. Felipe Toqueton Trentin
OAB/SP 424.422
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Para o produtor rural
Confira os cursos que o SIRAN e o SENAR-SP têm programado para Setembro

SENAR-SP

Veja também as próximas datas de licenciamentos de veículos automotores

CURSOS LOCAL DATA

APICULTURA - IMPLANTAÇÃO DO APIÁRIO (MÓDULO I) ARACATUBA 05/10/2019 até 13/10/2019

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - FEIRA (MÓDULO VII) ARACATUBA 08/10/2019 até 30/10/2019

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO VII NOVA LUZITANIA 07/10/2019 até 28/10/2019

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO VII PIACATU 07/10/2019 até 28/10/2019

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO VII GASTAO VIDIGAL 07/10/2019 até 28/10/2019

OLERICULTURA ORGÂNICA - CUSTO DE PRODUÇÃO (MÓDULO VIII) RUBIACEA 04/10/2019 até 04/10/2019

OLERICULTURA ORGÂNICA - COMERCIALIZAÇÃO (MÓDULO IX) RUBIACEA 18/10/2019 até 18/10/2019

OLERICULTURA ORGÂNICA - CUSTO DE PRODUÇÃO (MÓDULO VIII) BIRIGUI 08/10/2019 até 08/10/2019

OLERICULTURA ORGÂNICA - COMERCIALIZAÇÃO (MÓDULO IX) BIRIGUI 22/10/2019 até 22/10/2019

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS BURITAMA 02/10/2019 até 06/10/2019

OVINOCULTURA - PASTAGENS E CAPINEIRAS (MÓDULO VIII) ARACATUBA 25/10/2019 até 27/10/2019

PEDREIRO - PAREDES E FORROS (MÓDULO III) BURITAMA 01/10/2019 até 09/10/2019

PROER - ESTUDO DE MERCADO I (MÓDULO VII )
SANTO ANTONIO DO 

ARACANGUA
09/10/2019 até 11/10/2019

PROER - ESTUDO DE MERCADO I (MÓDULO VII ) ARACATUBA 06/10/2019 até 13/10/2019

PROER - ESTUDO MERCADO II (MÓDULO VIII) ARACATUBA 12/10/2019 até 13/10/2019

PROER - ENGENHARIA DO PROJETO (MÓDULO IX) ARACATUBA 26/10/2019 até 26/10/2019

PROLEITE - MANEJO DE PASTAGEM (MÓDULO XIV) BIRIGUI 01/10/2019 até 03/10/2019

PROLEITE - MANEJO REPRODUTIVO (MÓDULO XV) BIRIGUI 10/10/2019 até 18/10/2019

PROLEITE - MANEJO DE PASTAGEM (MÓDULO XIV) COROADOS 05/10/2019 até 12/10/2019

PROLEITE - MANEJO REPRODUTIVO (MÓDULO XV) COROADOS 18/10/2019 até 26/10/2019

TURISMO PEDAGÓGICO NO MEIO RURAL BURITAMA 14/10/2019 até 22/10/2019

UVA - COLHEITA, PÓS COLHEITA E COMERCIALIZAÇÃO (MÓDULO VI) ARACATUBA 14/10/2019 até 16/10/2019

UVA - COLHEITA, PÓS COLHEITA E COMERCIALIZAÇÃO (MÓDULO VI) BILAC 17/10/2019 até 19/10/2019



1515

CURSOS LOCAL DATA

APICULTURA - IMPLANTAÇÃO DO APIÁRIO (MÓDULO I) ARACATUBA 05/10/2019 até 13/10/2019

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - FEIRA (MÓDULO VII) ARACATUBA 08/10/2019 até 30/10/2019

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO VII NOVA LUZITANIA 07/10/2019 até 28/10/2019

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO VII PIACATU 07/10/2019 até 28/10/2019

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO VII GASTAO VIDIGAL 07/10/2019 até 28/10/2019

OLERICULTURA ORGÂNICA - CUSTO DE PRODUÇÃO (MÓDULO VIII) RUBIACEA 04/10/2019 até 04/10/2019

OLERICULTURA ORGÂNICA - COMERCIALIZAÇÃO (MÓDULO IX) RUBIACEA 18/10/2019 até 18/10/2019

OLERICULTURA ORGÂNICA - CUSTO DE PRODUÇÃO (MÓDULO VIII) BIRIGUI 08/10/2019 até 08/10/2019

OLERICULTURA ORGÂNICA - COMERCIALIZAÇÃO (MÓDULO IX) BIRIGUI 22/10/2019 até 22/10/2019

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS BURITAMA 02/10/2019 até 06/10/2019

OVINOCULTURA - PASTAGENS E CAPINEIRAS (MÓDULO VIII) ARACATUBA 25/10/2019 até 27/10/2019

PEDREIRO - PAREDES E FORROS (MÓDULO III) BURITAMA 01/10/2019 até 09/10/2019

PROER - ESTUDO DE MERCADO I (MÓDULO VII )
SANTO ANTONIO DO 

ARACANGUA
09/10/2019 até 11/10/2019

PROER - ESTUDO DE MERCADO I (MÓDULO VII ) ARACATUBA 06/10/2019 até 13/10/2019

PROER - ESTUDO MERCADO II (MÓDULO VIII) ARACATUBA 12/10/2019 até 13/10/2019

PROER - ENGENHARIA DO PROJETO (MÓDULO IX) ARACATUBA 26/10/2019 até 26/10/2019

PROLEITE - MANEJO DE PASTAGEM (MÓDULO XIV) BIRIGUI 01/10/2019 até 03/10/2019

PROLEITE - MANEJO REPRODUTIVO (MÓDULO XV) BIRIGUI 10/10/2019 até 18/10/2019

PROLEITE - MANEJO DE PASTAGEM (MÓDULO XIV) COROADOS 05/10/2019 até 12/10/2019

PROLEITE - MANEJO REPRODUTIVO (MÓDULO XV) COROADOS 18/10/2019 até 26/10/2019

TURISMO PEDAGÓGICO NO MEIO RURAL BURITAMA 14/10/2019 até 22/10/2019

UVA - COLHEITA, PÓS COLHEITA E COMERCIALIZAÇÃO (MÓDULO VI) ARACATUBA 14/10/2019 até 16/10/2019

UVA - COLHEITA, PÓS COLHEITA E COMERCIALIZAÇÃO (MÓDULO VI) BILAC 17/10/2019 até 19/10/2019
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Conheça as novidades da D. Carvalho, em Araçatuba. 
A disponibilidade e o suporte já reconhecidos da rede 
de concessionário John Deere, agora, em uma estrutura 
mais moderna. Visite-nos e aproveite para ampliar 
os seus resultados com as nossas soluções. 

MAIS DO QUE MÁQUINAS,
UM GRANDE PARCEIRO
EM ARAÇATUBA.


