
 
 CAR – CENTRO DE APRENDIZAGEM RURAL 

MAMBORÊ-PR  

Dezembro/2014 
 

 

Objetivo do Curso: Revisar as práticas do descarte, 

organização, limpeza , higiene Ordem mantida (DOLHO) na empresa 
rural; Avaliar a manutenção das 4 etapas(DOLHO); Manter as 
melhores práticas das 4 etapas (DOLHO)  

01 a 06/12/2014 
 40 h - 5 dias 

MAMBORÊ 
 

Obs.: Idade mínima 16 anos 

 

Objetivo do Curso: Despertar o interesse dos agropecuaristas 

paranaenses para os mecanismos de redução de risco e conhecer os 
princ ípios básicos e os mecanismos para a proteção de preços 
agropecuários no Brasil, através de operações em Bolsa de 

mercadorias e futuros.  

09 a 12/12/2014 
 16 h - 4 dias 

PERÍODO DA MANHA 
MAMBORÊ 

 

Obs.: Idade mínima 18 anos 

 

Objetivo do Curso:Preparar o participante para iniciar 

procedimentos de socorro emergencial em caso de necessidade.  

09 a 12/12/2014 

 16 h - 4 dias 
PERÍODO DA TARDE 

MAMBORÊ 
 

Obs.: Idade mínima 18 anos 

 

Objetivo do Curso:Identificar os procedimentos de produção 
de citros para mercado in natura e indústria na propriedade rural, 

visando à qualidade, sanidade e produtividade.  

09 e 10/12/2014 

16 h - 2 dias 
GUARANI 

 

Obs.: Idade mínima 18 anos 

Mercado Futuro 

Primeiros Socorros  
 

De Olho – Ordem 
Mantido II  

 

Citros 
 



 

Objetivo do Curso: Desempenhar com destreza a 

classificação de grãos de soja, milho e trigo para um maior rendimento 
agrícola e executar com desempenho, qualidade e segurança a 
secagem para fins de conservação de grãos.  

Objet ivo do Cur so: Apr esentar o conheciment o necessári o para utilizar o computador, acessar a int ernet e buscar i nformações para obter  melhor es r esul tados na gestão de seus negócios. 

15 a 19/12/2014 

40 h – 5 dias 
MAMBORÊ 

 
 

Obs.: Idade mínima 18 anos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Realização: 

 
 

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 / 9811-4061 /8429-0245(TIM) 

 WhatsApp   44-8429-0245 

E-mail:car_srmam@hotmail.com 

Facebook: www.facebook.com/CarMambore 

Site: www.sindicatoruralmambore.com.br 
(Adicione o CAR no SKYPE ou Facebook e receba a 

programação dos cursos todo Mês)  

 

Falar com João Pedro 

(TODOS OS CURSOS SÃO GRATUITOS) 

Classificação de 
Grãos Soja, Milho, 
Trigo e Secagem 

de Grãos 
 

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

