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Estamos a caminho 
de mais um fecha-
mento de ciclo, 
depois de atraves-
sarmos um ano de-

safiador, cheio de incertezas e 
percalços para superar, é hora 
de renovarmos nossas espe-
ranças para criar novos planos 
e estabelecer novos objetivos.

Perante um momento de 
mudanças políticas e econô-
micas, os sindicatos se encon-
tram na difícil tarefa de conti-
nuarem na ativa, defendendo 
os interesses de suas classes e 
oferecendo soluções para que 
os setores, nos quais repre-
sentam, continuem com força 
e unidos. Essa não é uma mis-

são fácil e a diretoria do Siran 
sabe da responsabilidade de 
manter a história de uma enti-
dade forte e de grande impor-
tância regional. Por isso, novos 
caminhos têm sido traçados 
para garantir os trabalhos que 
já foram construídos até aqui 
e garantir um futuro positivo, 
onde possamos contar com 
novos projetos e ações em 
prol do fortalecimento e cres-
cimento dos ruralistas de nos-
sa região.

O cenário que já vai se mol-
dando para o ano que se apro-
xima é promissor para o setor 
do agronegócio e esperamos 
que o presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, possa cumprir com 
as promessas de eleição, em 
dar ao Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimen-
to um direcionamento mais 
técnico. Também aguardamos 

que as medidas e ações toma-
das, principalmente ao que 
tange ao mercado internacio-
nal, leve em consideração o 
bom senso, sobre as políticas 
já estabelecidas e relações tão 
difíceis de serem conquista-
das. Não é de se esperar que 
2019 seja mais fácil ou que 
tudo que foi desestruturado 
ao longo dos últimos anos seja 
resolvido de maneira rápida, 
mas é preciso que cada um 
abrace sua parte. Unindo for-
ças, com otimismo e com ver-
dadeira vontade de contribui-
ção para o bem comum, não 
há dúvidas de que podemos 
iniciar uma nova história, mais 
estável, mais segura e próspe-
ra. É com essa confiança que 
traçamos nossos próximos 
passos e seguimos em frente.

EDITORIAL

Renovação

Fábio Brancato - Presidente do Siran

EXPEDIENTE
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Siran firma nova parceria
DESPACHANTE

Micheli Amorim

Com o objetivo 
de aperfeiçoar 
cada vez mais 
o atendimento 
aos associados e 

sempre oferecer qualidade nos 
serviços prestados, o Sindicato 
Rural de Araçatuba (Siran) 
firmou uma nova parceria, dessa 
vez com o Rogê Despachante. 

O presidente da entidade, Fábio 
Brancato, explica que os preços 
dos serviços serão em valores 
inferiores aos praticados pelo 

mercado. Consulta de serviços ou 
outras informações referentes ao 

serviços de despachante, o telefone 
para contato é (18) 3607 7826.

Aprovado projeto que 
regulamenta eventos com 

bovinos e equinos em Araçatuba
Micheli Amorim

A Câmara de 
A r a ç a t u b a 
aprovou, no dia 
19 de novembro, 
o projeto de lei 

do Executivo que regulamenta as 
práticas esportivas, recreativas e 
culturais envolvendo bovinos e 
equinos no município. A proposta 
visa garantir o bem-estar dos 
animais. 

Para o competidor da prova 
equestre Laço em Dupla Rafael 
Correa  Paoliello  a   regulamentação 
é muito importante para que as 
provas sejam feitas conforme 
orienta a legislação. “As provas 
de hoje são bem diferentes 

das realizadas antigamente 
e é importante garantir que 
não vão judiar dos animais ou 
cometer irregularidades”, diz o 
competidor.

O presidente do Siran, Fábio 

Brancato, também vê de maneira 
positiva a lei. “Acredito que essa 
regulamentação trará segurança 
jurídica para a realização de eventos 
diversos em Araçatuba, inclusive 
atrair novos”, afirma Brancato.

LEGISLAÇÃO
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NEGÓCIOS

Agroindústria incentiva o 
cultivo de pimentas

Embora seja muito 
utilizada na culinária 
mexicana, a pimenta 
da variedade 
jalapeña é de 

origem brasileira e tem sido 
cada vez mais comum encontrar 
plantações dela pela região de 
Araçatuba. Em uma propriedade 
de Rubiácea, motivado pela 
instalação de uma indústria de 
molho, o produtor Nelson Pereira 
apostou na espécie.

Ele já cultivava outras culturas 
como quiabo e conta que está 
na expectativa pelo resultado da 

colheita desse primeiro ano 
com as pimentas. “Tenho um 
alqueire e meio com plantação 
de pimentas mexicanas 
da variedade jalapeña, 
uma fábrica de molhos de 
Guararapes subsidia toda a 
plantação, fornecendo todos 
os materiais necessários e a 
empresa compra a produção, 
pagando R$1 mil por tonelada, 
depois de já descontado todos os 
custos de produção que ela teve”, 
explica Pereira.

Para a colheita da planta houve a 
contratação de aproximadamente 

20 pessoas. Ele também diz que 
se trata de uma espécie indicada 
para ser plantada no início da 
estiagem, para ter sucesso no 
cultivo é preciso fazer um bom 
preparo de solo e manter  sempre 
irrigado.

Micheli Amorim

Araçatuba recebeu o 2º Fórum 
Serviço de Inspeção Municipal

O Siran abriu o seu espaço no Recinto 
Clibas de Almeida Prado para a 
realização do 2º Fórum Serviço de 
Inspeção Municipal. O evento que 
aconteceu no dia 5 de novembro, 

foi promovido pela Serviço de Inspeção Municipal 
(SIM), com a parceria da Prefeitura Municipal de 
Araçatuba e o Sebrae-SP.

O público recebeu informações sobre o Serviço 
de Inspeção, os objetivos e os estabelecimentos 
registrados, com o Dr. José Eduardo Zanon - 
SMDA - SIM/Araçatuba. Também foram dadas 
dicas sobre o mercado e publicidade para os 
estabelecimentos, com a consultora de marketing 
Vanessa Helena de Oliveira Alves, do Sebrae-SP.

A Professora Dr. Elisa Ponsano, da Unesp de 
Araçatuba, falou sobre os perigos envolvidos no 
preparo de alimentos e os cuidados a serem tomados 
para evitar as doenças de origem alimentar. 
Em seguida, o público recebeu orientações 
das formas de controle de contaminações em 
produtos vegetais e também noções de boas 
práticas de produção e manipulação, com a Dr. 
Sílvia Antoniali.

O Fórum recebeu o apoio do Siran, Unesp, 
Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba 
e da Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (APTA).  

Micheli Amorim
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A saúde bucal 
adequada é 
d e t e r m i n a n t e 
para causar uma 
ótima impressão 

no contato com as pessoas. Um 
sorriso bonito e saudável gera 
saúde, abre portas e aumenta a 
autoestima. Devido a importância 
do assunto, esse foi o tema de um 
curso promovido pelo Senar, em 
parceria com o Siran e Prefeitura 
de Buritama, em setembro.

As aulas aconteceram na escola 
Álvaro Alvim, de Buritama, com 
o instrutor Paulo Roberto Junior, 
que explicou sobre questões 
que envolvem a prevenção de 
problemas e doenças dentárias, 
tais como: cáries edoenças 
periodontais (gengivas).

Embora o acesso à informação 
tenha sido cada vez mais facilitado, 

o instrutor diz que a população 
ainda sofre com problemas de 
saúde dentária, com por falta de 
cuidados básicos.

“Em uma pesquisa recente, 
constatou-se que em 30% da 
população falta pelo menos um 
dente; então o nosso trabalho vem 
sendo de orientar e explicar como 
reduzir a perda dentária. Ainda 
existe muito daquelas pessoas 
que,ao ter problemas, já buscam 
arrancar o dente, outros acham que 
só precisam da escovação, mas na 
verdade a escova só limpa a parte 
de fora, e não usam o fio dental, 
então é muito comum se encontrar 
cáries entre os dentes”, explicou.

PREVENÇÃO
Roberto Junior disse que no 

período de gestação também 
é importante que a gestante 

mantenha uma boa saúde bucal 
para evitar cáries e doenças 
periodontais. Embora os primeiros 
dentes só apareçam na boca do 
bebê por volta dos seis meses de 
idade, eles começam a se formar 
na cavidade bucal a partir da 7ª 
semana de gestação. Os nutrientes 
necessários à formação desses 
dentes são retirados da corrente 
sanguínea da mãe, que deve estar 
sempre nutrida e saudável.

Para manter os dentes sempre 
saudáveis, o profissional orienta 
que as pessoas busquem um 
dentista a cada seis meses, mesmo 
sem ter dor, reduza a ingestão de 
doces, faça uma escovação após as 
refeições, passe fio dental, compre 
produtos com flúor e troque as 
escovas a cada três meses ou 
quando notar que há deformação 
das cerdas.

CAPACITAÇÃO

Micheli Amorim

Buritama recebe 
curso sobre 
saúde bucal
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O Brasil não é autossuficiente na produção de borracha 
e falta mão-de-obra especializada no campo

ECONOMIA

Heveicultura: 
rentável e sustentável

A cultura da 
seringueira, ou 
como também 
é conhecida, a 
heveicultura, é 

uma atividade com forte apelo 
socioeconômico e ambiental. 
Uma das cidades da região que se 
destaca nesse cultivo é Buritama, 
por isso, o Senar, em parceria 
com o Siran, Casa de Agricultura 
e Prefeitura de Buritama, realiza 
com frequência treinamentos 
para os produtores locais.

Uma dessas capacitações 
aconteceram em setembro sobre 
sangria de seringueira. O instrutor 
do Senar e engenheiro agrônomo 
Newton Fábio Teixeira, durante 
três dias de curso, explicou a 16 
participantes como o sangrador 
deve realizar esse tipo de trabalho 
da maneira correta e profissional.

Teixeira é especialista da 
área há mais de 30 anos e fala 
das peculiaridades da cultura. 
“Atualmente, o Brasil não é 
autossuficiente na produção de 
borracha e importa o produto, 
principalmente dos países 
asiáticos, por exemplo Tailândia 
e Indonésia. A matéria-prima 
extraída da seringueira pode ser 
vendida a dois tipos de usinas 
de beneficiamento: a do látex, 
onde é feita a centrifugação da 
matéria-prima e direcionado 
para a indústria farmacêutica, 
para fábricas de preservativos, 
chupetas, tintas, retentores, 
entre outras. Já as usinas de 
beneficiamento de coágulo, 
direcionam para a produção 
de pneus, solados de sapato, 
produtos mais brutos em geral”, 
detalha o instrutor.

Para a árvore poder ser 
sangrada, leva de seis a oito 
anos. Em Buritama predomina as 
variedades do grupo RRIM, no 
Estado de São Paulo, em geral, 
as variedades RRIM 600. Porém, 
existem outras do mesmo grupo 
e do Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC) sendo testados a 
nível de pesquisa, já com alguns 
plantios apresentando alto índice 
de produtividade.

INVESTIR OU NÃO?
A lucratividade é muito variável, 

depende muito da variedade optada 
e da qualidade da exploração, 
por se tratar de uma commodity, 
seu valor de comercialização 
também é influenciado pela 
economia internacional e preço 
do dólar. O especialista explica 
que a comercialização que 



Página 9

ECONOMIA
predomina hoje no Brasil é a do 
coágulo, porque o país ainda não 
conseguiu alcançar uma produção 
de látex com alta qualidade, 
principalmente, por falta de mão 
de obra qualificada no campo.

O preço do coágulo é reajustado 
bimestralmente, atualmente, 
está na média de R$2,40 o kg. 
Esse tipo de cultura é tida como 
familiar, então a área mínima 
ideal para iniciar o plantio, 
segundo o instrutor, é em torno 
de três a cinco mil plantas, numa 
área equivalente a três alqueires, e 
assim alcançar uma rentabilidade 
mínima de R$8 mil por mês, em 
média. Isso equivale a uma renda 
de R$2.700,00 por alqueire, a 
sangria ocorre acontece durante 
10 meses do ano.

EXPERIÊNCIA
O produtor de Buritama 

Gilberto Pelicerse considera 

satisfeito com o retorno da 
cultura, ele está no segmento 
há 21 anos, trabalha com as 
variedades RRIM 600, PB235 
e GT1e também atua na área 
de transporte de látex. “Nesses 
anos de atuação, desconheço 
outro tipo agrícola com a 
rentabilidade que a seringueira 
dá. Embora esteja há três ou 
quatro anos sofrendo com o 
mercado internacional em 
baixa, o dólar têm ajudado 
bastante e ainda é uma cultura 
que compensa muito. Ela não 
só é rentável, como também 
contribui consideravelmente 
para o meio ambiente”, acredita 
o produtor.

Do ponto de vista ecológico, 
a heveicultura é benéfica ao 
sistema climático, porque a 
seringueira é uma espécie 
florestal que armazena carbono 
na madeira, tirado da atmosfera.
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MEIO AMBIENTE

Produtores têm até 31 de dezembro para fazer o cadastro obrigatório

Fique atento ao prazo do CAR

Micheli Amorim com Carlupe Assessoria ambiental

O C a d a s t r o 
Ambiental Rural 
(CAR) é um 
cadastro eletrônico, 
obrigatório a todas 

as propriedades e posses rurais.
As informações do cadastro são 

declaratórias, de responsabilidade 
do proprietário ou possuidor 
rural, e farão parte do Sistema 
Nacional de Cadastro Ambiental 
Rural – o Sicar, que ficará sob 
responsabilidade do Ministério 
do Meio Ambiente e do Ibama.

Os proprietários de imóveis 
rurais que ainda não realizaram 
o cadastro têm até dia 31 de 
dezembro para cumprir a 
obrigatoriedade. A Carlupe, 
assessoria Amabiental, explica 

que o novo Código Florestal 
estabeleceu direitos e obrigações; 
e dois momentos para aplicação 
das normas:

1- O CAR, no comando do 
proprietário, momento apropriado 
para pleitear direitos, em especial 
relativos à reserva legal e revisão 
de TC ou TAC anteriores.

2- O PRA, no comando do 
órgão ambiental, todo produtor 
rural que precisa regularizar 
suas áreas de APP, Reserva 
Legal e de uso restrito e que tem 
multas anterior a 22 de julho 
de 2008 e que tenha termos de 
compromissos assinados devem 
fazer a intenção a de aderir o PRA 
no CAR.

A assessoria também explica 
que muito cadastros foram 
feitos de forma deficiente e em 
total descaso com as normas 
estabelecidas. “Foi feito por 
fazer, na crença de que nada 
iria acontecer. O principal 
questionamento e que trará 
sérios e onerosos problemas se 
relaciona com a reserva legal; que 
deverá ser regularizada de duas 
maneiras: por compensação ou 
por restauração, não há terceira 
opção”, explica....

A compensação por área em 
outro local é um procedimento 
simples e barato se feito no 
CAR e antes de “notificação” e 
assinatura de novo TC ou TAC; 
mantendo a produtividade e 
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MEIO AMBIENTE

valorizando o imóvel. Por se 
tratar de um direito, o momento 
apropriado para a opção é no 
CAR, quando imóvel é inscrito 
no Sicar retratando sua situação 
ambiental, informando estar 
fazendo uso de tal sistema 
quanto à falta de reserva legal e 
apresentando a área de mata que 
será utilizada.

Por ocasião da análise 
verificando o Sicar estar tudo 
regular e perfeito, as informações 
são homologadas e o CAR 
declarado ativo. 

Se, ao analisar o cadastro, 
for constatadas deficiências 
nas informações, o proprietário 
é “notificado” para prestar 
informações e complementações; 
no silêncio é chamado para aderir 
ao PRA, quando, no comando 
do órgão ambiental, e diante 
das omissões do CAR; o Sicar 
vai entender que o proprietário 
deixou à livre iniciativa do órgão 
fiscalizador os procedimentos 
para regularização ambiental do 
imóvel, em especial relativo à 
reserva legal. 

PROCESSO
O sistema estabelece o 

plano de ação que deverá ser 
executado de forma impositiva, 
com assinaturas de TC e TAC, 
de cumprimento obrigatório, 
irreversível e irrevogável; 
e dentro de uma orientação 
totalmente ambientalista, 
conduz a regularização da 
reserva legal para o sistema de 
restauração no próprio imóvel, 
formando corredores ecológicos 
juntamente com as APPs.

A prorrogação do prazo do 
CAR até 31.12.2018 só se aplica 
a quem não fez a inscrição. Para 
quem fez, que é a maioria, desde 
Julho de 2017 já estão ocorrendo 
as análises e conferências, com 
as consequentes “notificações”, 
caso constatadas irregularidades 
e deficiências nas informações. 
Não respondidas ou não 
atendidas as “notificações”, 
e nem ocorrendo o 
comparecimento para adesão ao 
PRA, o CAR deixa a posição de 
ativo, passando para pendente, 
suspenso ou cancelado, com as 

vantagens e consequências que 
acarretam cada posição.  

O uso da compensação de 
reserva legal não se restringe 
à simples aquisição da área 
de mata. Há necessidade 
de elaboração de projeto 
abrangendo todas as questões 
ambientais das propriedades 
que vai receber e que vai 
ceder, ambas necessitando ter 
medidas gerorreferenciadas; 
com CAR, ITR, CCIR, NIRF, 
etc. Totalmente regularizados em 
nome do usuário.

Para aprovação da compensação 
o projeto deve abranger também 
questões relativas a multas 
anteriores, áreas consolidadas em 
APP, cumprimento ou pedido de 
revisão de eventuais averbações 
de TC ou TAC assinados com base 
na antiga legislação; época de 
desmatamento, se antes ou depois 
de 2008; plano de restauração das 
APPs (nascentes, córregos e rios, 
banhados, encostas, etc.).  

Maiores informações no 
site:www.carlupe.com 
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CAPACITAÇÃO

Moradoras de bairro rural participam 
de oficina de trabalhos artesanais

A S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Assistência Social 
de Araçatuba 
(SMAS), através 

do Centro de Referência da 
Assistência Social (Cras) do 
bairro São José, realizou, 
em outubro e novembro, três 
encontros da oficina de trabalhos 
artesanais com fibra de bananeira. 
A atividade reuniu mulheres que 
fazem parte do Ponto de Apoio da 
Jacutinga, bairro rural atendido 
pelo Cras São José.

A oficina foi ministrada por 
profissionais da Quality Trabalho, 
através de recurso do Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral 
à Família (PAIF). É o que explica 
a assistente social e coordenadora 
do Cras São José, Ana Paula 
Rocha Soares, que esclarece 

que a grande intenção da ação é 
oferecer às mulheres do Ponto 
de Apoio Jacutinga autonomia 
pessoal através dos trabalhos que 
podem ser desenvolvidos com 
fibras de bananeira.

Ana Paula ainda explica, 

que no primeiro encontro da 
oficina, as mulheres aprenderam 

a retirar a fibra de bananeira e 
deixar para secar. No segundo, 
que elas aprenderam a preparar 
e tingir a fibra, no último, foi 
voltado à realização de técnicas e 
trabalhos indígenas com as fibras 
e produzidos enfeites, como 
cumbucas, jogos americanos e 
entre outros objetos.

“O motivo da escolha do 
Ponto de Apoio da Jacutinga 
para a realização desse trabalho 
é que, por se tratar de um bairro 
rural, as pessoas não conseguem 
se deslocar com facilidade à 
cidade para trabalhar. Com essa 
oficina, as participantes ganham 
a possibilidade de trabalhar em 
casa, já que existem bananeiras 
nos arredores de onde moram. 
Isso pode funcionar como uma 
atividade terapêutica”, acrescenta 
Ana Paula.

Com essa oficina, 
as participantes 

ganham a 
possibilidade de 

trabalhar em casa, 
já que existem 
bananeiras nos 

arredores de onde 
moram
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EXPECTATIVA

Produção de grãos pode chegar a 
238,3 milhões de toneladas

A produção de 
grãos brasileira 
está estimada 
entre 233,7 e 
238,3 milhões de 

toneladas na safra 2018/19. A 
área de cultivo deve variar entre 
61,9 e 63,1 milhões de hectares. 
É o que aponta o levantamento 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), 
divulgado no dia 8 de novembro. 

Neste cenário, a produção tende 
a ser de 2,5% a 4,5% superior 
à registrada na safra anterior. 
“Aparentemente, teremos pelo 
terceiro ano consecutivo uma 
safra extraordinária no Brasil”, 
comemorou Sávio Pereira, 
secretário substituto de Política 

Agrícola do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

Soja e milho continuam 
sendo os destaques da 
produção. Até o momento, 
as condições climáticas estão 
favoráveis, especialmente 
para a soja. Mais de 80% da 
oleaginosa já foi plantada em 
Mato Grosso. A área deve 
ficar entre 35,4 e 36,1 milhões 
de hectares, podendo resultar 
uma colheita de 116,7 a 
119,3 milhões de toneladas 
do produto. O milho deve 
chegar a 91 milhões de 
toneladas, ocupando área 
de 16,7 a 16,8 milhões de 
hectares. 
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POLÍTICA

Programa Turismo Rural 
de Buritama realiza 
1º Festival Gastronômico

O P r o g r a m a 
Turismo Rural, 
d e s e n v o l v i d o 
pelo Serviço 
Nacional de 

Aprendizagem Rural (Senar) 
em parceria com o Sindicato 
Rural da Alta Noroeste (Siran), 
Prefeitura de Buritama e Casa da 
Agricultura, realizou no dia 21 
de novembro uma aula especial. 
No intuito de fazer com que 
todos vivenciassem o turismo, 
foi organizado o 1º Festival 
Gastronômico “Sabores da Nossa 
Terra”. “Eles estão treinando 
a questão de organização, 
execução e avaliação de eventos 
e estudando a gastronomia local, 
que no caso, é elaborada com 
peixe”, explica o instrutor do 
Senar Antônio Carlos Covolan.

Desde o mês de março, 
foram realizadas pesquisas para 

levantamento de informações 
específicas no município de 
Buritama. Os alunos avaliaram 
tudo o que tem de atrativo e 
turístico na cidade e destacaram 
toda a cultura tradicional. “Este 
trabalho está sendo a junção 
do tradicional e do que está em 
alta, atualmente. No caso daqui, 
é a produção da tilápia, onde há 
várias propriedades e frigoríficos 
investindo”, explica o instrutor.

FESTIVAL
A noite foi recheada de 

atrações, além da decoração 
impecável, os 17 alunos 
planejaram cada momento da 
aula prática. Para entrar no clima 
turístico da cidade, dois alunos 
fizeram uma apresentação da 
música “Fogão de Lenha”, da 
dupla Chitãozinho e Xororó. 
Para Janaina Nunes Valdanha 

Molina, aluna do programa, a 
união foi fundamental para que 
todo o planejamento desse certo. 
“A gente quer chegar em um 
resultado muito bom e tem que 
ser com a equipe pensando em 
um futuro melhor para a nossa 
cidade. Com o turismo, a gente 
consegue chegar bem longe”, 
declara Janaina.

APOIO
O Programa Turismo Rural 

tem 10 módulos, em dezembro a 
turma concluirá o último. Para a 
realização de todas as atividades 
de seus cursos, o Senar conta 
com o apoio das prefeituras e 
apoio das Casas de Agricultura 
locais. Além de empresários 
que acreditam em todo projeto e 
disponibilizam ferramentas que 
auxiliam no aprendizado dos 
alunos.
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CURSOS

Programação de cursos e 
programas em dezembro

MODALIDADE CIDADE DATA

Programa promovendo a saúde no campo -  Araçatuba 01/12/2018 até 
Saneamento básico rural - Infraestrutura   02/12/2018
e educação ambiental - Técnicas
Programa promovendo a saúde no campo -   Gastão Vidigal 02/12/2018 até 
drogas: uso e dependência   09/12/2018
Bovinocultura de leite - Intensificação Rubiácea 03/12/2018 até de 
pastagens   05/12/2018
Programa promovendo a saúde no campo -  Santópolis do Aguapeí 03/12/2018 até 
Animais peçonhentos, espécies, prevenção   05/12/2018
de acidentes e primeiros socorros
Jovem agricultor do futuro - módulo IX Nova Luzitânia 03/12/2018 até   
  13/12/2018
Jovem agricultor do futuro - módulo IX Piacatu 03/12/2018 até   
  13/12/2018
Programa promovendo a saúde no Piacatu 04/12/2018
campo - Alimentação saudável
Programa promovendo a saúde no  Clementina 06/12/2018
campo - Alimentação saudável
Programa promovendo a saúde no campo -  Gabriel Monteiro  06/12/2018 até 
Drogas: uso e dependência   07/12/2018
Turismo rural - consolidação do Buritama 06/12/2018 até 
programa - módulo X   07/12/2018
Apicultura - Produção de própolis - módulo V Araçatuba 08/12/2018 até   
  09/12/2018
Bovinocultura de leite -  Birigui 09/12/2018 até 
Intensificação de pastagens   11/12/2018
Programa promovendo a saúde no Piacatu 10/12/2018 até 
campo - Drogas: uso e dependência   11/12/2018
Requisitos legais para o processamento Birigui 10/12/2018 até do 
leite e seus derivados   11/12/2018
Turismo Rural - Consolidação do Santo Antônio do Aracanguá 10/12/2018 até 
programa - módulo X   11/12/2018
Jardineiro - Implantação do jardim Clementina 10/12/2018 até   
  13/12/2018
Bovinocultura de leite - Inseminação artificial Coroados 10/12/2018 até   
  14/12/2018
Rédeas Clementina 10/12/2018 até   
  14/12/2018
Programa promovendo a saúde no campo -  Santópolis do Aguapeí 11/12/2018 até 
Saneamento básico rural - Infraestrutura e   12/12/2018
educação ambiental - técnicas
Apicultura - Gestão e planejamento Araçatuba 13/12/2018 até do 
apiário - módulo VI   14/12/2018



WARRANTIES
C O M M E R C I A LGARANTIAS
C O M E R C I A I S

O mais completo pacote 
de garantias comerciais 
do mercado!

NOVAS GARANTIAS COMERCIAIS*

Garantia de fabricação até 09 anos

Danos acidentais
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Araçatuba (18) 2102-4000 I Andradina (18) 3702-1321 I Auriflama (17) 3482-2820 

Penápolis (18) 3652-6033 I Pres. Prudente (18) 3311-4100 I Dracena (18) 3823-1315 

www.dcarvalho.com.br

/dcarvalhojohndeere




