
CAR – CENTRO DE APRENDIZAGEM RURAL
              MAMBORÊ-PR

         PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

                 Abril /2014

  
Objetivo do Curso: Desenvolver técnicas de trançados em 
taboa e fibra de bananeira para a elaboração de objetos utilitários ou 
artesanais.

01 a 11/07/2014
 56 h – 7 dias 

MAMBORÊ

Obs.: Idade mínima 18 anos

  
Objetivo do Curso: Oferecer conhecimento necessário 
para o utilizar o computador, acessar a internet e buscar 
informações para obter melhores resultados na gestão de seus 
negócios.

07 a 10/04/2014
 16 h – 4 dias 
Manha/Tarde

MAMBORÊ

Obs.: Idade mínima 16 anos

  07 e 08/04/2014
16 h - 2 dias
RANCHINHO 

Obs.: Idade mínima 18 anos

Informática básica 

Culinária de soja

Artesanato em taboa e fibra de bananeira



 Objetivo do Curso: Desenvolver produtos a base de soja 
aplicando técnicas de produção e boas práticas de higiene.

  
Objetivo do Curso: Orientar o processo básico de 
produção de frutíferas.

07 a 08/04/2014
 16 h – 2 dias 

MAMBORÊ

Obs.: Idade mínima 18 anos

   

Objetivo do Curso: Despertar uma nova postura frente a 
desafios pessoais, sociais e profissionais, desenvolvendo 
comportamentos mais adequados e proativos nas esferas humana, 
social e econômica.

08/04 a 10/06/2014
 80 h – 3 meses 

COAMO

Obs.: Idade mínima 18 anos

  
Objetivo do Curso: Oferecer conhecimento necessário 
para o utilizar o computador, acessar a internet e buscar 
informações para obter melhores resultados na gestão de seus 
negócios.

22 a 30/04/2014
 24 h – 6 dias 
Tarde/Noite
MAMBORÊ

Obs.: Idade mínima 16 anos

Fruticultura básica

Mulher atual

Informática 



  
Objetivo do Curso: Desenvolver produtos baseados nos 
métodos de conservação de alimentos aplicando técnicas e boas 
práticas de higiene.

24 a 25/04/2014
 24 h – 3 dias 

GUARANI

Obs.: Idade mínima 18 anos

  
Objetivo do Curso: Cultivar plantas medicinais, 
aromáticas e condimentares utilizando as boas práticas agrícolas

28 a 30/04/2014
 24 h – 3 dias 

GUARANI

Obs.: Idade mínima 18 anos

Objetivo do Curso: Desenvolver produtos derivados do 
leite aplicando técnicas de produção e boas práticas de higiene.

28 a 29/04/2014
 16 h – 2 dias 

MAMBORÊ

Obs.: Idade mínima 18 anos

  
Objetivo do Curso: Preparar o participante para iniciar 
procedimentos de socorro emergencial em caso de necessidade.

29 a 30/04/2014
 16 h – 2 dias 

MAMBORÊ

Obs.: Idade mínima 18 anos

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

Clique aqui para realizar sua pré-inscrição  .  

CAR – Centro de Aprendizagem Rural 
Rua Vereador Sidnei Barth s/n
Fone: 44 3568-2573 / 8429 0245(TIM)

 E-mail:       car_srmam@hotmail.com     

Facebook: www.facebook.com/CarMambore

 Site:           www.sindicatoruralmambore.com.br
(Adicione o CAR no MSN ou Facebook e receba a 
programação dos cursos todo Mês) 

Falar com João Pedro ou Tânia

 (TODOS OS CURSOS SÃO GRATUITOS)

Conserva molho e temperos

Plantas medicinais

Derivado de leite

Primeiros socorros

http://www.sindicatoruralmambore.com.br/
http://www.facebook.com/CarMambore
mailto:car_srmam@hotmail.com
http://www.agincana.com/products/anuncie-aqui-4/


Realização:

  


