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EDITORIAL

  A partida de Alfredo Ferreira Neves Filho, o nosso Alfredi-
nho, deixou um vácuo no agronegócio regional. Simpático, respeito-
so, disposto e dinâmico, ele, que era uma referência do setor, o eterno 
presidente do SIRAN, fará uma falta imensa, e merece toda a nossa 
reverência. Bem relacionado em todas as esferas do poder público e 
do mercado corporativo, levou o nome de Araçatuba e do sindicato 

para todo o território nacional.

 Arrojado, diversi� cou criação e cultivo, foi vice-presidente do SIRAN em duas ocasiões (em 
1998, sob a presidência de José Luiz Gottardi; e entre 2001 e 2004, na gestão do presidente Fernando 
José Cazerta Aguiar), e presidente por dois mandatos (de 2006 até 2009). Foi coordenador da mesa 
diretora de Assuntos Técnicos e Econômicos da Pecuária, pela Federação da Agricultura do Estado 
de São Paulo (FAESP), e também presidente da Câmara Setorial da Carne Bovina.

 Alfredinho representou uma geração admirável de pecuaristas que impõem respeito a produ-
tores rurais, representantes classistas e políticos, de forma geral. Deixou um legado de determinação 
de quem trabalhou e contribuiu para o desenvolvimento da agropecuária na região, no Estado e no 
Brasil. Seu ímpeto foi transmitido ao neto, � omas Rocco, diretor do sindicato, que em muitos aspec-
tos lembra o avô.

 O mínimo que podemos fazer neste momento é homenageá-lo. Tivemos a sorte de ainda 
tê-lo entre nós, na abertura da mais recente Exposição Agropecuária de Araçatuba (Expô), quando 
o presenteamos com uma placa. Outros justos tributos virão. Esta edição do informativo mensal do 
SIRAN é dedicada a ele.

Obrigado, Alfredinho, por tudo! 

O Legado de Alfredinho
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AÇÃO SOCIAL

Participantes da Feira do Produtor
Rural fazem doação para asilo

Produtores vão doar à entidade de Araçatuba papel higiênico
e produtos comercializados na Feira

 No próximo dia 10 de 
setembro, os participantes do 
programa Feira do Produtor 
Rural de Araçatuba (SP) vão 
doar papel higiênico e produ-
tos que comercializam ao Asilo 
São Vicente. O programa é or-
ganizado por meio de parceria 
entre o SIRAN (Sindicato Rural 
da Alta Noroeste), o Senar-SP 
(Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural) e a Prefeitura.

 A ação social, segundo 
a instrutora do Senar-SP, Maria 
Fernanda de Almeida Rodri-
gues, tem como objetivo fazer a 
aproximação do produtor rural 
com a sociedade. “Queremos 
que eles tenham mais atenção 
às necessidades alheias, um 
bom atendimento, bom rela-
cionamento com as pessoas, 
consumidores e entre eles mes-
mos”, explica. “Essa atividade é 
prevista no Módulo 1 do pro-
grama, mas ao longo dos traba-
lhos foi sendo discutida, con-

versada, porque lá no começo 
os produtores ainda estavam 
se conhecendo, e por isso de-
cidimos passar a ação para este 
mês”, a� rma Maria Fernanda.

O PROGRAMA

 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 
comercialização, onde apren-
derão a montar uma barraca, 
para passarem a ser “feirantes 
permanentes” na Feira do Pro-
dutor Rural, que acontece na 
Praça Getúlio Vargas, todas as 
terças-feiras, das 16h às 20h. 

 “A nossa expectativa é 
que até o começo de outubro, 
mais 6 estandes de comercia-

lização estejam preparados 
para comercializar produtos 
fresquinhos e de qualidade. É 
a oportunidade de criar mais 
uma fonte de renda para o pro-
dutor rural”, diz Maria Fernan-
da.

 O presidente do SI-
RAN, Fábio Brancato, destaca a 
parceria com a prefeitura como 
fator determinante para a reali-
zação do programa em Araça-
tuba. “É muito importante que 
haja união entre as entidades, 
para que bons programas deem 
resultados. É exatamente o caso 
da Feira do Produtor Rural. 
Dá certo porque há demanda, 
existe o programa do Senar, o 
SIRAN para catalisar esse pro-
cesso, e porque a prefeitura de 
Araçatuba abraça a causa, por 
meio da secretaria municipal 
de Desenvolvimento Agroin-
dustrial. Sendo assim, esse pro-
grama é um sucesso”, a� rma 
Fábio Brancato.
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QUARTO DE MILHA

Etapa do Campeonato Paulista
de Apartação bateu recordes

Competição realizada no Complexo Esportivo Equestre de Araçatuba contou
com 240 inscrições, 172 cavalos, 530 cabeças de gado e mais de R$ 40 mil

entregues em prêmios a competidores que vieram de cinco estados

 Realizada nos dias 23 e 
24 de agosto, no maior e mais 
tecnológico Complexo Esporti-
vo Equestre da América Latina, 
em Araçatuba (SP), a primeira 
etapa do Campeonato Paulista 
de Apartação 2019/2020 bateu 
recordes. Nos dois dias, foram 
registradas 240 inscrições, em 
nove categorias, 158 cavalos, 
510 cabeças de gado, com mais 
de R$ 40 mil entregues em prê-
mios, contando com público 
estimado em 1.100 pessoas. 
Todos os números são maiores 
do que os registrados anterior-
mente. A competição foi reali-
zada na arena 3 do equipamen-
to, no recinto de exposições 
Clibas de Almeida Prado.

 De acordo com o pre-
sidente do NPCA (Núcleo Pau-
lista do Cavalo de Apartação) 
e conselheiro da Anca (Asso-
ciação Nacional do Cavalo de 
Apartação), Rodrigo Alexan-
dre Sepúlveda Sandoval, o pú-

blico que passou pelo recinto 
elogiou a organização do even-
to, a estrutura do complexo, 
tanto para as pessoas, quanto 
para os animais. O presidente 
do NPCA também aproveitou 
para agradecer o apoio do SI-
RAN (Sindicato Rural da Alta 
Noroeste). “Agradeço a dire-
toria do sindicato, e também 
a todos os funcionários, que 
ajudaram e apoiaram a gente 
em tudo o que foi necessário 
durante esses dias”.

 Sandoval também ex-
plica que agora começa outra 
negociação entre a Anca e o 
SIRAN, para que as provas da 
terceira etapa da mesma com-
petição, que ocorre em abril do 
no ano que vem, sejam realiza-
das novamente em Araçatuba. 
“Vamos iniciar uma conversa 
com o SIRAN sobre o assun-
to. A ideia é que as duas etapas 
(primeira e terceira) sejam re-
alizadas na cidade. Gostamos 

muito da estrutura do comple-
xo, que, além de tudo, � ca em 
uma cidade localizada em um 
ponto estratégico do estado de 
São Paulo, facilitando a vinda 
de competidores de todas as 
regiões do País”, explica. Se-
gundo ele, estiveram presentes 
no evento competidores dos 
estados de Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Roraima e Para-
ná, além de São Paulo.

 O diretor do SIRAN, 
João Mario Geralde, ressalta 
que o complexo de Araçatuba 
tem como principal vertente a 
garantia do bem-estar do ani-
mal, para que as provas atinjam 
a excelência. “As pistas foram 
desenvolvidas tem em mente 
a proteção dos animais em re-
lação a quaisquer riscos. Além 
disso, a estrutura oferece amplo 
conforto tanto para o público 
que vem para competir quan-
to para quem vem prestigiar as 
competições”, a� rma.
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SENAR-SP

Produtores rurais participam
de cursos de aquaponia e ética

Participantes puderam conhecer na prática, em Coroados, como funciona o
sistema que integra aquicultura e hidroponia; em Clementina, produtores
tiveram a oportunidade de identificar e colocar em prática o conjunto de

normas que regem as boas relações em família, no trabalho e na sociedade

 Produtores rurais de 
Coroados (SP) participaram 
de um curso sobre aquaponia 
promovido pelo SIRAN (Sin-
dicato Rural da Alta Noroeste), 
em parceria com o SENAR-SP 
(Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural). O objetivo foi 
promover o aprimoramento do 
manejo e os índices de produ-
tividade e sustentabilidade de 
forma contínua. 

 A aquaponia é um sis-
tema que associa a produção 
de hortaliças com a criação de 
peixes. O alimento das plan-
tas vem dos excrementos dos 
animais e de restos de ração – 
materiais orgânicos absorvidos 
pelos vegetais. Nesse ciclo, a 
água acaba sendo reutilizada, 
uma vez que passa pelas horta-
liças com a matéria orgânica e 
volta puri� cada para os peixes.

 Os 16 participantes 
puderam aprender tudo sobre 
o cultivo, na teoria e prática, e 
montaram uma estrutura mo-
delo. O engenheiro agrônomo 
e instrutor do Senar-SP, Ode-
nir Rossafa, diz que a técnica 
apresenta diversas vantagens. 
“A aquaponia pode ser utiliza-
da para cultivar uma série de 
hortaliças, como tomate, por 
exemplo. Durante as aulas, 
nós criamos um projeto-piloto 
que tem capacidade de produ-
zir 192 pés de hortaliças, e, ao 
mesmo tempo, cerca de 35 kg 
de peixes”, explica Rossafa.

ÉTICA

 Em Clementina (SP), o 
curso de ética nas relações pes-
soais e de trabalho reuniu 20 
produtores rurais. Enfatizando 
a família, os grupos sociais e as 

equipes de trabalho, a aula teve 
como principal objetivo iden-
ti� car o conjunto de normas 
que regem as boas relações fa-
miliares, pro� ssionais e na so-
ciedade. “A ideia é colocar essas 
normas em prática, em favor de 
uma convivência harmoniosa, 
saudável e mais produtiva”, ex-
plica a psicóloga e palestrante 
Laide de Cleuza Bragalda.

 Ainda, de acordo com 
Laide, o curso proporcionou 
aos participantes a oportunida-
de de tirar suas dúvidas sobre o 
assunto e debater temas impor-
tantes. “Tivemos a oportunida-
de de falar sobre assuntos que 
estão em alta nos dias atuais. 
Também demos algumas situa-
ções, como exemplos, e discu-
timos qual seria a melhor ação 
ser feita dentro dos princípios 
éticos”, � naliza.
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DESPEDIDA

Morre Alfredo Ferreira Neves Filho
Alfredinho, como era conhecido, foi presidente do SIRAN

e uma referência da agropecuária

 Faleceu no dia 20 de 
julho, em Araçatuba (SP), aos 
88 anos, o agropecuarista e ex-
-presidente do SIRAN (Sindi-
cato Rural da Alta Noroeste), 
Alfredo Ferreira Neves Filho, 
ou simplesmente Alfredinho, 
como era mais conhecido. Foi 
uma referência do setor. Pelo 
empenho que sempre demons-
trou na defesa do agronegócio, 
por tudo o que conquistou e 
proporcionou a sua área de atu-
ação, e pelo respeito com que 
tratava todos, era reverenciado, 
chamado de “eterno presiden-
te” do sindicato. Alfredinho 
esteve internado na Santa Casa 
de Araçatuba durante duas se-
manas por causa de complica-
ções no fígado.

 A notícia comoveu o 
presidente do SIRAN, Fábio 

Brancato. “É difícil acreditar 
que ele não está mais aqui. Nos 
acostumamos a ver o Alfredi-
nho e o seu marcante chapéu 
em todos os eventos da agrope-
cuária regional. Era um ícone. 
Em relação ao SIRAN, ele fez 
história antes, durante e depois 
de ser presidente da entidade. 
Pelo bom relacionamento que 
cultivava em todas as esferas, 
era conhecido no Brasil inteiro, 
e levou o nome de Araçatuba e 
do sindicato para todo o terri-
tório nacional. O Alfredinho 
fará muita falta”, comentou 
Brancato.

 O ex-presidente (2014 
– 2017) e atual diretor do sin-
dicato, Marco Antônio Viol, 
também se sensibilizou com 
o falecimento de Alfredinho. 
“Ele foi um exemplo. Arrojado, 

diversi� cou criação e cultivo, 
criou búfalo e boi, plantou soja 
e cana, e ainda participou ativa-
mente de decisões setoriais. O 
Alfredinho deixa um legado de 
determinação de quem traba-
lhou e contribuiu para o desen-
volvimento da agropecuária na 
região, no Estado e no Brasil”, 
a� rmou Viol.

 O diretor do SIRAN, 
Arnaldo Vieira dos Santos Fi-
lho, fez questão de elogiar Al-
fredinho. “Ele representou uma 
geração admirável de pecuaris-
tas que impõem respeito a pro-
dutores rurais, representantes 
classistas e políticos, de forma 
geral. Penso que o SIRAN nun-
ca vai se desvencilhar da � gura 
dele, que sempre atuou de for-
ma intensa pelos interesses da 
agropecuária. Só temos a agra-
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DESPEDIDA

decer pela projeção que ele nos 
deu, tanto ao SIRAN quanto a 
Araçatuba e região”.

DINÂMICO, SIMPÁTICO
E DEDICADO

 Ícone do setor agro-
pecuário, Alfredinho nasceu 
em Monte Azul Paulista em 
28/02/1931, e formou-se técni-
co agrícola em Jaboticabal (SP). 
Dinâmico desde sempre, en-
controu tempo para destacar-se 
na juventude como esportista, 
jogando no São Paulo Futebol 
Clube de Araçatuba, onde foi 
Campeão do Interior, na cate-
goria Pro� ssional. Na cidade, 
durante a década de 1950, tra-
balhou como contador da con-
cessionária Ford.

 Em 1962, casou-se 
com Irma Arias Neves e com 
ela teve as � lhas Fernanda e 
Cristiane. Deixa também qua-
tro netos, sendo que um deles 
segue o exemplo do avô. O ad-
ministrador � omas Rocco é 
gestor agropecuário e diretor 

do SIRAN. Em 1970, iniciou 
as suas atividades na agricul-
tura e na pecuária nos estados 
do Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e São Paulo (proprietá-
rio das fazendas Piratininga e 
Monte Verde, em Guararapes).

 Em 1979, juntamente 
com outros pecuaristas, orga-
nizou a primeira ExpoBúfalo 
Nacional. Foi eleito presiden-
te da Associação de Criadores 
de Búfalo, em 1983, e ocupou 
o cargo até 1986. Como pecu-
arista, sempre esteve presente 

nas comissões organizadora 
das Exposições Agropecuárias 
de Araçatuba (Expô).

 Foi eleito vice-presi-
dente do SIRAN em duas ocasi-
ões: em 1998, sob a presidência 
de José Luiz Gottardi; e entre 
2001 e 2004, na gestão do pre-
sidente Fernando José Cazerta 
Aguiar. Em 2006, chegou à pre-
sidência do sindicato e lá � cou 
por duas gestões, até 2009, ano 
em que a Expô completou o seu 
cinquentenário.

Em 2007, conseguiu 
junto ao governador do Esta-
do, José Serra, e ao secretário 
de Agricultura e Abastecimen-
to, João Sampaio, reformas no 
recinto de exposições Clibas de 
Almeida Prado. No ano seguin-
te, foi empossado coordenador 
da mesa diretora de Assuntos 
Técnicos e Econômicos da Pe-
cuária, pela Federação da Agri-
cultura do Estado de São Paulo 
(FAESP). Permaneceu no cargo 
até 2012. Também foi presiden-
te da Câmara Setorial da Carne 
Bovina.
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Declaração do ITR vai
até 30 de setembro 

No ano passado, segundo a Receita Federal, 44.700 foram
entregues em Araçatuba e região; presidente do SIRAN

explica quais são as implicações ao produtor que não declara

 Todos os proprietá-
rios ou bene� ciários de imó-
veis rurais devem entregar a 
declaração do ITR (Imposto 
Territorial Rural) até o dia 30 
de setembro. A cobrança do 
tributo é calculada a partir do 
documento, com exceção dos 
isentos previstos em lei. Ara-
çatuba (SP) é a maior cidade 
em número de imóveis rurais 
da área de atuação regional da 
CDRS (Coordenadoria de De-
senvolvimento Rural Susten-
tável), com aproximadamente 
1.600, sendo que 426 deles são 
de lotes assentados. No total, a 
região soma quase 9.800 imó-
veis.

 Segundo o presidente 
do SIRAN (Sindicato Rural da 
Alta Noroeste) Fábio Brancato, 
os produtores associados estão 
procurando a entidade desde 
12 de agosto, quando foi aberto 
o prazo para realizar a declara-
ção do ITR 2019. “Estamos rea-
lizando este serviço para todos 
os nossos associados de forma 
gratuita. Apenas lembramos 
para o proprietário rural que 
não deixe para última hora, o 
prazo � nal é 30 de setembro e 
às vezes a pessoa vai adiando, 
vai adiando e se assusta o pra-
zo está terminando”, explica. 
Brancato também alerta que 

quem não � zer a declaração 
do ITR � ca sujeito a sanções. 
“Além da multa, o produtor 
também perde uma série de 
benefícios e � ca impossibili-
tado de participar de diversos 
programas e � nanciamentos do 
Governo Federal”, conclui.

 Em 2018, a Receita 
Federal recebeu 44.700 decla-
rações de ITR, na região de 
Araçatuba. Assim como os 
dados nacionais, a expectativa 
para este ano é que haja um 
leve aumento neste número. O 
produtor também pode fazer 
a declaração por meio de um 
programa disponibilizado para 
download no próprio site da 
Receita Federal. Em casos es-
pecí� cos a serem avaliados pela 
Receita, o contribuinte tam-
bém pode gravar a declaração 
em uma mídia removível como 
pen drive e entregar em uma 
das unidades do órgão. Caso 
o contribuinte perceba que en-
viou a declaração com algum 
erro, deve enviar a declaração 
reti� cadora, que substitui in-
tegralmente a primeira versão. 
Por isso, é preciso adicionar to-
das as informações novamente, 
e não só a correção.

 Alguns imóveis rurais 
possuem isenção de tal decla-

ração, são eles: as pequenas gle-
bas rurais, desde que estejam 
sendo exploradas e os proprie-
tários não tenham nenhum ou-
tro imóvel; imóveis da União, 
dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios; imóveis 
de autarquias e fundações ins-
tituídas e mantidas pelo Poder 
Público; imóveis de instituições 
de educação e de assistência 
social sem � ns lucrativos. A 
pequena gleba rural é o imó-
vel rural com área igual ou 
inferior a 100ha, se localizado 
em município compreendido 
na Amazônia Ocidental ou no 
Pantanal mato-grossense e sul-
-mato-grossense; ou 50ha, se 
localizado em município com-
preendido no Polígono das Se-
cas ou na Amazônia Oriental; 
e também a 30ha, se localizado 
em qualquer outro município.

O ITR

 O Imposto Territorial 
Rural é como uma versão rural 
do Imposto Territorial Predial 
Urbano (IPTU), porém, tem 
algumas peculiaridades, como 
quais propriedades são isentas 
do imposto e como é feito o 
cálculo. Ao contrário do IPTU, 
em que a cobrança obedece 
uma alíquota � xa de acordo 
com a área de terreno e à área 

Tributo



11

construída, o ITR pode ser de 
acordo com a produtividade. A 
alíquota vai de 0,03% a 20% e, 
quanto maior a produtividade, 
menor é o imposto. O índice de 
produtividade é declaratório, 
ou seja, o próprio contribuinte 
fornece a informação.

 O pagamento pode ser 
parcelado, mas cada quota deve 
ter o mínimo de R$ 50. A pri-
meira parcela ou a parcela úni-
ca devem ser pagas até 30 de se-
tembro, e a segunda, até 31 de 
outubro com cobrança de 1% 
de juros. A partir da terceira 
parcela, os juros são calculados 
de acordo com a Selic.

CADASTRO AMBIENTAL 
RURAL

 A Receita Federal alte-
rou, no dia 28 de agosto, as nor-
mas de apresentação da decla-
ração do ITR. Segundo o Fisco, 
a principal alteração refere-se a 
dispensa de obrigatoriedade de 
apresentação do CAR (Cadas-
tro Ambiental Rural) em certos 
casos. Anteriormente, a norma 
previa a obrigatoriedade de in-
formação do CAR e do ADA 
(Ato Declaratório Ambiental) 
emitidos pelo Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renová-

veis) para os contribuintes que 
estivessem pleiteando a exclu-
são de áreas não tributáveis do 
cálculo de seu imposto a pagar. 
As áreas não tributáveis são 
compostas pelas áreas de pre-
servação ambiental e reserva 
legal, por exemplo, informou a 
Receita.

 A obrigatoriedade da 
inclusão do CAR na declara-
ção do ITR decorria da Lei nº 
12.651, de 2012, que previa a 
inscrição obrigatória no CAR 
para todas as propriedades e 
posses rurais, a ser requerida 
pelo proprietário até 31 de de-
zembro de 2018. Entretanto, 
em junho deste ano foi edita-
da a Medida Provisória nº 884, 
que manteve a obrigatoriedade 
da inscrição no Cadastro Am-
biental Rural, porém retirou 
a data limite para que o pro-
prietário realize essa inscrição. 
Desta maneira, foi necessária 

a reti� cação de instrução nor-
mativa da Receita (IN RFB nº 
1.902), de 17 de julho de 2019, 
mantendo-se a obrigatoriedade 
da comprovação de inscrição 
no CAR para � ns da declaração 
do ITR apenas para as proprie-
dades que já estejam inscritas 
no cadastro.

 O presidente do SI-
RAN a� rma que o CAR é uma 
ferramenta importante para 
auxiliar no planejamento do 
imóvel rural e na recuperação 
de áreas degradadas. “Possuir 
e apresentar o CAR ‘comprova’ 
que é possível trabalhar e pro-
duzir no campo, sem destruir a 
natureza. Ele fomenta a forma-
ção de corredores ecológicos e 
a conservação dos recursos na-
turais, contribuindo para a me-
lhoria da qualidade ambiental, 
ao mesmo tempo que o produ-
tor rural trabalha e retira o seu 
sustento do campo”, diz.
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PECUÁRIA E
AGRICULTURA

OCUPAM 30,2% DO
TERRITÓRIO NACIONAL

 Para comprovar a res-
ponsabilidade do produtor ru-
ral na questão ambiental, e o 
sacrifício do agronegócio bra-
sileiro em relação ao tema, o 
presidente do SIRAN se vale de 
dados da Embrapa Territorial, 
disponibilizados em 2018.

 Segundo a entidade, 
66,3% do território brasilei-
ro (631.758.477 ha) são com-
postos por áreas dedicadas à 
preservação e proteção da ve-
getação nativa e mais terras de-
volutivas, assim como imóveis 
não cadastrados e áreas mili-
tares. Desse total, 12.184 áreas 

são legalmente atribuídas para 
unidades de conservação, ter-
ras indígenas, assentamentos 
de reforma agrária, quilom-
bolas e áreas militares. Elas 
somam 315.924.844 ha, o que 
representa 37,1% do Brasil.

 Fábio Brancato lembra 
ainda que, em todo o país, são 
mais de 4.845.200 imóveis ca-
dastrados no CAR, que somam 
436.841.622 ha, sendo que 218 
milhões de ha (50% da área 
dos imóveis) são dedicados à 
preservação ambiental, o que 
representa 25,6% do território 
nacional. “Ao contrário do que 
muita gente pensa, a agropecu-
ária brasileira é ambientalmen-
te correta. E o que pouca gen-
te sabe é que a área produtiva 
utilizada pelo produtor rural é 

muito menor do que a preser-
vada”, comenta.

 Em relação ao uso 
agropecuário do território, 
essa situação representa 30,2% 
da área, com pastagens nati-
vas (8%), pastagens plantadas 
(13,2%), lavouras (7%), infraes-
trutura e outros (3,5%), � ores-
tas plantadas (1,2%). Ou seja, 
as atividades pecuárias e agrí-
colas ocupam menos da me-
tade da área que é preservada 
no Brasil. “É muito importante 
que as pessoas tenham esses 
números em mente na hora de 
falar do agronegócio brasileiro 
e da questão ambiental. O pro-
dutor rural é o herói dessa his-
tória, pois cria animais, planta 
alimentos, protege a natureza e 
merece todo respeito”, � naliza.

Tributo
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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

PROLEITE - FORMAÇÃO DE PASTAGEM (MÓDULO XII) BIRIGUI 02/09/2019 até 04/09/2019

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO VI NOVA LUZITÂNIA 02/09/2019 até 27/09/2019

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO VI PIACATU 02/09/2019 até 27/09/2019

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO VI GASTAO VIDIGAL 02/09/2019 até 27/09/2019

PROLEITE - MANEJO DE ORDENHA E QUALIDADE DO LEITE (MÓDULO XI) BREJO ALEGRE 05/08/2019 até 20/08/2019

PROLEITE - FORMAÇÃO DE PASTAGEM (MÓDULO XII) COROADOS 06/09/2019 até 14/09/2019

OLERICULTURA ORGÂNICA - COLHEITA E BENEFICIAMENTO (MÓDULO VII) RUBIÁCEA 06/09/2019 até 20/09/2019

APICULTURA - PRODUÇÃO DE MEL E APROVEITAMENTO DE CERA (MÓDULO II) ARAÇATUBA 07/09/2019 até 15/09/2019

TOMATE ORGÂNICO - COLHEITA E BENEFICIAMENTO (MÓDULO VI) SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 08/08/2019 até 22/08/2019

PROGRAMA PROMOVENDO A SAÚDE NO CAMPO - DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS - 

INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO II
GABRIEL MONTEIRO 09/09/2019 até 09/09/2019

TURISMO RURAL - MEIOS DE ALIMENTAÇÃO (MÓDULO VII) PIACATU 09/09/2019 até 11/09/2019

PROLEITE - FORMAÇÃO DE PASTAGEM (MÓDULO XII) BREJO ALEGRE 09/09/2019 até 16/09/2019

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - GESTÃO DO NEGÓCIO (MÓDULO VI) ARAÇATUBA 09/09/2019 até 24/09/2019

PEDREIRO - FUNDAÇÃO (MÓDULO II) BURITAMA 10/09/2019 até 18/09/2019

OLERICULTURA ORGÂNICA - COLHEITA E BENEFICIAMENTO (MÓDULO VII) BIRIGUI 10/09/2019 até 24/09/2019

PROLEITE - MANEJO DE VACAS E TOUROS (MÓDULO XIII) BIRIGUI 11/09/2019 até 19/09/2019

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - GESTÃO DO NEGÓCIO (MÓDULO VI) BIRIGUI 11/09/2019 até 26/09/2019

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - COMERCIALIZAÇÃO (MÓDULO V) ARACATUBA 12/08/2019 até 27/08/2019

PROLEITE - MANEJO DE VACAS E TOUROS (MÓDULO XIII) NOVA LUZITÂNIA 12/09/2019 até 21/09/2019

PROER - ANALISE DA EMPRESA RURAL II (MÓDULO V) ARAÇATUBA 14/09/2019 até 15/09/2019

PROER - ESTUDO DE MERCADO I (MÓDULO VII ) ARAÇATUBA 14/09/2019 até 28/09/2019

PROLEITE - MANEJO DE VACAS E TOUROS (MÓDULO XIII) BREJO ALEGRE 17/09/2019 até 30/09/2019

PROLEITE - MANEJO DE VACAS E TOUROS (MÓDULO XIII) COROADOS 20/09/2019 até 28/09/2019

UVA - PRAGAS E DOENÇAS (MÓDULO V) ARAÇATUBA 23/09/2019 até 24/09/2019

PROER - ANALISE DA EMPRESA RURAL II (MÓDULO V)
SANTO ANTÔNIO DO 

ARACANGUÁ
25/09/2019 até 26/09/2019

UVA - PRAGAS E DOENÇAS (MÓDULO V) BILAC 25/09/2019 até 26/09/2019

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE FRUTAS - TÉCNICAS GASTAO VIDIGAL 25/09/2019 até 27/09/2019

PROER - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (MÓDULO VI)
SANTO ANTÔNIO DO 

ARACANGUÁ
27/09/2019 até 27/09/2019

OVINOCULTURA - PRINCIPAIS DOENÇAS (MÓDULO VII) ARAÇATUBA 27/09/2019 até 28/09/2019

PROER - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (MÓDULO VI) ARAÇATUBA 28/09/2019 até 28/09/2019

ARTESANATO EM BAMBU - UTILITÁRIOS - TÉCNICAS ARAÇATUBA 30/09/2019 até 04/10/2019
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CURSOS LOCAL DATA

PROLEITE - FORMAÇÃO DE PASTAGEM (MÓDULO XII) BIRIGUI 02/09/2019 até 04/09/2019

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO VI NOVA LUZITÂNIA 02/09/2019 até 27/09/2019

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO VI PIACATU 02/09/2019 até 27/09/2019

JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO - MÓDULO VI GASTAO VIDIGAL 02/09/2019 até 27/09/2019

PROLEITE - MANEJO DE ORDENHA E QUALIDADE DO LEITE (MÓDULO XI) BREJO ALEGRE 05/08/2019 até 20/08/2019

PROLEITE - FORMAÇÃO DE PASTAGEM (MÓDULO XII) COROADOS 06/09/2019 até 14/09/2019

OLERICULTURA ORGÂNICA - COLHEITA E BENEFICIAMENTO (MÓDULO VII) RUBIÁCEA 06/09/2019 até 20/09/2019

APICULTURA - PRODUÇÃO DE MEL E APROVEITAMENTO DE CERA (MÓDULO II) ARAÇATUBA 07/09/2019 até 15/09/2019

TOMATE ORGÂNICO - COLHEITA E BENEFICIAMENTO (MÓDULO VI) SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 08/08/2019 até 22/08/2019

PROGRAMA PROMOVENDO A SAÚDE NO CAMPO - DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS - 

INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO II
GABRIEL MONTEIRO 09/09/2019 até 09/09/2019

TURISMO RURAL - MEIOS DE ALIMENTAÇÃO (MÓDULO VII) PIACATU 09/09/2019 até 11/09/2019

PROLEITE - FORMAÇÃO DE PASTAGEM (MÓDULO XII) BREJO ALEGRE 09/09/2019 até 16/09/2019

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - GESTÃO DO NEGÓCIO (MÓDULO VI) ARAÇATUBA 09/09/2019 até 24/09/2019

PEDREIRO - FUNDAÇÃO (MÓDULO II) BURITAMA 10/09/2019 até 18/09/2019

OLERICULTURA ORGÂNICA - COLHEITA E BENEFICIAMENTO (MÓDULO VII) BIRIGUI 10/09/2019 até 24/09/2019

PROLEITE - MANEJO DE VACAS E TOUROS (MÓDULO XIII) BIRIGUI 11/09/2019 até 19/09/2019

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - GESTÃO DO NEGÓCIO (MÓDULO VI) BIRIGUI 11/09/2019 até 26/09/2019

FEIRA DO PRODUTOR RURAL - COMERCIALIZAÇÃO (MÓDULO V) ARACATUBA 12/08/2019 até 27/08/2019

PROLEITE - MANEJO DE VACAS E TOUROS (MÓDULO XIII) NOVA LUZITÂNIA 12/09/2019 até 21/09/2019

PROER - ANALISE DA EMPRESA RURAL II (MÓDULO V) ARAÇATUBA 14/09/2019 até 15/09/2019

PROER - ESTUDO DE MERCADO I (MÓDULO VII ) ARAÇATUBA 14/09/2019 até 28/09/2019

PROLEITE - MANEJO DE VACAS E TOUROS (MÓDULO XIII) BREJO ALEGRE 17/09/2019 até 30/09/2019

PROLEITE - MANEJO DE VACAS E TOUROS (MÓDULO XIII) COROADOS 20/09/2019 até 28/09/2019

UVA - PRAGAS E DOENÇAS (MÓDULO V) ARAÇATUBA 23/09/2019 até 24/09/2019

PROER - ANALISE DA EMPRESA RURAL II (MÓDULO V)
SANTO ANTÔNIO DO 

ARACANGUÁ
25/09/2019 até 26/09/2019

UVA - PRAGAS E DOENÇAS (MÓDULO V) BILAC 25/09/2019 até 26/09/2019

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE FRUTAS - TÉCNICAS GASTAO VIDIGAL 25/09/2019 até 27/09/2019

PROER - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (MÓDULO VI)
SANTO ANTÔNIO DO 

ARACANGUÁ
27/09/2019 até 27/09/2019

OVINOCULTURA - PRINCIPAIS DOENÇAS (MÓDULO VII) ARAÇATUBA 27/09/2019 até 28/09/2019

PROER - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (MÓDULO VI) ARAÇATUBA 28/09/2019 até 28/09/2019

ARTESANATO EM BAMBU - UTILITÁRIOS - TÉCNICAS ARAÇATUBA 30/09/2019 até 04/10/2019
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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.


