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AGENDAAGENDA

LeilõesLeilões EventosEventos

Cursos para produtoresCursos para produtores

Dia 24/10 às 20 Horas
Londrina-PR - Leilão Virtual IATF
Naviraí (connectleiloes.com.br) -
Connect Leilões (43) 3372-1111.

Dia 25/10 às 20 Horas
Londrina-PR - Leilão Virtual 3 Raças

Naviraí (connectleiloes.com.br) -
Connect Leilões (43) 3372-1111.

Dia 27/10 às 20 Horas
Londrina-PR - Leilão Virtual Senepol
Genetic Center (connectleiloes.com.
br) - Connect Leilões (43) 3372-1111.

Dia 29/10 às 13 Horas
Nova Esperança-PR - Leilão de ani-
mais para ILPF - Recinto de Leilões
JL - JL Leilões (44) 3252-4315 e (43)

9649-7810.

29/10: Londrina – 12 horas
11º Leilão Solidário Aravet em prol

do Hospital do Câncer – Pq Ney Bra-
ga / Recinto José Garcia Molina -

www.rbl.com.br

AgropecuáriaAgropecuária
de baixo carbonode baixo carbono

Discutir os caminhos para suprir a carência de
conhecimento do produtor rural sobre práticas da
agropecuária de baixo carbono, como a recuperação
de pastagens e a integração lavoura-pecuária-
floresta será o tema de uma mesa-redonda, marcada
para segunda-feira (24), em Brasília (DF), de 13 às 18
horas, na sede do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa). O encontro é
promovido pela Coalizão Brasil Clima, Florestas e
Agricultura. A programação inclui as políticas
públicas na área; exemplos de sucesso ligados a

empresas que ajudam a fornecer assistência técnica
no campo; e possíveis parcerias entre os setores
público e privado. O encerramento ficará a cargo do
assessor especial do Mapa para meio ambiente e
sustentabilidade, João Campari. Inscrições podem
ser feitas pelo e-mail: admin.coalizao@cebds.org

Seminário Internacional do AçúcarSeminário Internacional do Açúcar
O Mercado Global de Açúcar em momento de

virada é o tema do Seminário Internacional do
Açúcar que será realizado em São Paulo, no dia 7 de
novembro, e reunirá os maiores especialistas
mundiais desse mercado. Mais informações sobre a
programação: www.sugarseminar2016.com.

Sistema produtivoSistema produtivo
à base de pastoà base de pasto

“A proposta foi construída para orientar
produtores na implantação de um sistema
produtivo que alia intensificação da produção
à base de pasto com a minimização da
infestação por carrapatos no rebanho”, explica
Renato Andreotti, pesquisador da Embrapa e
um dos idealizadores do projeto. Ele complementa que esse manejo intensivo da
pastagem, em teste, será avaliado e validado em curto prazo, a partir de março de
2017, em um projeto com aporte da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do
Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect),
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Novos experimentosNovos experimentos
para controle depara controle de
carrapatoscarrapatos

A chegada do período das
chuvas proporciona um
aumento na umidade do ar e de
temperatura, ambiente propício
para a multiplicação do
carrapato-do-boi (Rhipicephalus
microplus), principalmente nas
condições do Brasil Central.
Além disso, estima-se que os
prejuízos causados pelo
ectoparasita cheguem a 3,24
bilhões de dólares ao ano no
País, com impactos negativos na
produção de carne, leite e couro.
Diante desse cenário, os
pesquisadores da Embrapa
(Campo Grande-MS), baseados
em recomendações e dados de
pesquisas já disponíveis,
apresentam uma nova proposta
de controle de carrapatos,
associada ao manejo da
pastagem para bovinos de corte,
na fase de recria, com ênfase em
animais cruzados.

Senar: agriculturaSenar: agricultura
irrigadairrigada

Atualmente, com a escassez
de água e a necessidade de
controlar o que é consumido, a
gestão no uso da irrigação se
tornou imprescindível. Por esse
motivo, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR)
desenvolveu o Programa
Nacional de Irrigação, voltado
para a capacitação de instrutores
e produtores rurais. O programa
será realizado em duas etapas,
iniciando com atualização e
preparação de instrutores,
seguida da capacitação do
produtor em gestão de sistemas
de irrigação, que terá à
disposição três cursos: irrigação
localizada (micro aspersão e
gotejamento), irrigação por
aspersão (convencional, pivô
central, canhão) e irrigação por
superfície (sulco e tabuleiro). As
atividades começaram esta
semana com o treinamento de
31 instrutores de 17 estados.

Equipe RuralDIRETO DO CAMPODIRETO DO CAMPO

CTA de Assis Chateaubriand -
(44) 3528-4213/9901-3226

Avicultura de Corte
Módulo: operação de controladores

de ambiência para aviários
Período: 26 a 28/10

Josimar Lima/Embrapa/Divulgação

CTA de Ibiporã -
(43) 3258-2533/3258-4430/9936-0644

Trabalhador
na Apicultura

Módulo: apicultura I
Período: 24 a 27/10

Mecânico de Tratores e
Máquinas Pesadas

Módulo: motor – Valtra
Período: 24 a 28/10

Gestão no uso da irrigaçãoGestão no uso da irrigação
“O tema água tem sido debatido em diversas iniciativas, dentro e fora do Sistema

CNA/Senar como o Congresso Nacional de Irrigação em 2015, e a partir desse debate e
da demanda do próprio setor produtivo, vimos a necessidade de criar um programa
nacional de capacitação em irrigação. Para isso, estamos alinhados a outras estratégias
realizadas com parceiros como, por exemplo, a Secretaria Nacional de Irrigação (Senir)
do Ministério da Integração Nacional”, explica o coordenador do programa, Rafael
Diego da Costa. Para o produtor, o programa trará novidades, ressalta Costa. “Em
matéria de sistemas de irrigação a novidade será a gestão no uso da irrigação como
tecnologia que garante a produção mesmo em momentos de escassez de água.”


