
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-AR/
RN) promoveu, em parceria com o Conselho Regional 
de Contabilidade do RN, o Seminário da Campanha de 
Divulgação do eSocial, ação que faz parte do Programa  
de Cidadania Rural. O evento foi realizado no auditório  
do CRC/RN e contou com a presença de contadores de 
todo o estado.  

O gerente de Arrecadação da Federação da Agricultura, 
Pecuária e Pesca do RN (FAERN), Ubirajara Lopes, 
agradeceu a recepção e a parceria com o CRC/RN. 
“Desejamos que vocês tenham uma manhã produtiva 
e rica em conhecimento para área de vocês, pois é esse 
o objetivo do seminário: orientar contadores da nossa 
região”.

O presidente do CRC/RN, João Gregório Júnior também 
deu boas-vindas aos participantes e agradeceu a parceria 
com o SENAR. “Nossa casa sempre estará aberta para 
promoção de eventos dessa natureza. A missão deste 
conselho é exatamente promover o desenvolvimento 
profissional dos nossos registrados”, disse Gregório.

Prestigiaram também o evento a vice-presidente de 
Desenvolvimento Profissional do CRC/RN, Lieda Amaral,  
e os conselheiros Luzenilson Moreira da Silva  
e Everildo Bento da Silva; além do advogado do Setor de 
Arrecadação do SENAR/RN, Frederico Leite e a advogada 
Thereza Montenegro. 

O tema do seminário foi todo direcionado aos profissionais 
da contabilidade. O primeiro a falar foi o coordenador de 
Projetos do SENAR/RN, Wagner Anacleto Costa, sobre 
Contribuição SENAR. Em seguida o auditor fiscal do 
Trabalho, Luiz Antônio de Araújo, falou sobre o Consórcio 
do eSocial. 

Na ocasião, também foi assinado o Convênio de 
Cooperação Técnica, que tem como finalidade firmar 
parceria entre as duas instituições nas próximas ações  
que serão realizadas em conjunto.
 

Sobre o Programa Cidadania Rural 
O Programa, inicialmente denominado “Projeto Cidadania 
Rural”, foi criado em 1999 pelo SENAR, em parceria com a 
Coordenação de Informações Institucionais do INSS, para 
orientar e informar homens e mulheres do campo sobre direitos 
e deveres, com foco na legislação previdenciária e tributária.

No desenvolvimento das ações, o SENAR conta com a 
parceria de órgãos públicos e dos Conselhos Regionais de 
Contabilidade.

As ações voltadas à execução do programa buscam conciliar 
a programação das Administrações Regionais e dos parceiros, 
em todos os Estados, Municípios e no Distrito Federal, por 
meio de eventos e de distribuição de materiais.

SENAR REALIZA SEMINÁRIO DA CAMPANHA
DE DIVULGAÇÃO DO eSOCIAL

Organizadores comemoram sucesso e parcerias do evento



A parceria entre o SENAR/RN e o município de Nísia 
Floresta tem colhido bons resultados. No dia 15 de 
setembro, alunos do curso de avicultura, olericultura, 
artesanato em biscuit e pintura em tecido receberam 
os certificados de conclusão das mãos do presidente do 
sistema FAERN/SENAR, José Vieira, e do prefeito de Nísia 
Floresta, Daniel Marinho.

Na oportunidade, José Vieira visitou outros cursos em 
andamento e destacou a importância de parcerias como 
essa. “Desde 2011 nós capacitamos cerca de mil pessoas  
e isso é motivo de orgulho para todos nós. O trabalho sério 
mostra que quando parcerias como essa andam de mãos 
dadas, os resultados aparecem. Reforço que estamos de 
portas abertas para trazer mais cursos de qualificação  
e estamos à disposição no que for preciso”, disse.  

O prefeito Daniel Marinho falou sobre a credibilidade do 
SENAR e da alegria que é entregar esses certificados “Nós 
temos um compromisso com o desenvolvimento do município 
e não é à toa que escolhemos uma instituição respeitada como 
o SENAR para capacitar nossa gente. Temos que ensinar a 
pescar e fazer com que todos eles saiam daqui querendo expor 
seus trabalhos, ganhar dinheiro e seguir carreira”. 

Alunos do município de Nísia 
Floresta recebem certificados 
do SENAR

Alunos recebem certificados com a presença de autoridades

Foi inaugurada, na última sexta-feira (1), a Unidade de 
Referência Tecnológica (URT) do projeto “Forrageiras  
para o Semiárido - Pecuária Sustentável”, em Lajes.  
O município é o primeiro do Rio Grande do Norte e um 
dos doze do Nordeste, além do norte de Minas Gerais, 
a receber esse inédito projeto que visa identificar as 
forrageiras mais adaptadas ao clima destas regiões. 
Os trabalhos serão conduzidos pelo Instituto CNA, em 
parceria com a Embrapa Caprinos e Ovinos. 

“Esse é um projeto bastante ousado que nasceu no Mato 
Grosso do Sul e em uma visita à Embrapa Gado de Corte 
constatou-se que lá, além de trabalhar com genética bovina, 
tem diversos trabalhos de desenvolvimento de forrageiras. 
Dessa forma, alguns desses experimentos resultaram em 
certas variedades que estavam demonstrando uma boa 
tolerância à seca. A partir daí, trouxemos para serem testadas 
em condições reais na região do semiárido brasileiro e 
iniciamos esses estudos nessas 12 cidades”, comentou  
o secretário-executivo do ICNA, André Sanches.

O projeto tem duração de 24 meses, mas nada impede 
que as avaliações e estudos permaneçam por mais tempo, 
segundo o presidente do sistema FAERN/SENAR, José 
Vieira. “A ideia, sobretudo, é fazer com que os produtores 
possam ver de perto o que vai acontecer aqui dentro 
desta unidade. Queremos, portanto, que eles tomem 
conhecimento sobre o que deu certo ou não em relação  
à forragem e apliquem nas propriedades deles para terem 
subsídios durante o período de estiagem”.

Além de Lajes (RN),  municípios como Baixa Grande e 
Ipirá (BA); Poço Verde (SE); Batalha (AL); São João (PE); 
Tenório (PB); Ibaretama (CE); São Raimundo Nonato 
(PI); Fortuna (MA); Montes Claros e Carlos Chagas (MG) 
também foram contemplados. 

Unidade de Referência 
Tecnológica é inaugurada 
durante a ExpoLajes 2017

Unidade de Referência Tecnológica de Lajes foi inagurada



O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/RN) 
realizou até esta sexta-feira (1), os cursos de Saúde  
e Cuidados com Idosos, na Escola Municipal Poti 
Cavalcanti (Novo Amarante) e Fabricação Caseira de 
Doces com Frutas, na Escola Municipal Dom Joaquim de 
Almeida (Centro). Ambos tiveram duração de uma semana 
e reuniram 15 alunos em cada turma. 

As formações com os alunos da Educação de Jovens  
e Adultos (EJA) do município visa contribuir para inseri-los 
no mercado de trabalho.

“O intuito é oferecer um currículo voltado para a 
qualificação profissional dos nossos alunos, a fim de que 

eles possam aprender uma nova área e aumentar a renda”, 
disse o coordenador do EJA, Leomil Rodrigues.

Os cursos são realizados por meio de uma parceria com 
a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante e a Secretaria 
Municipal de Educação (SME).

ALUNOS DO EJA DE SÃO 
GONÇALO PARTICIPAM
DE CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO

Alunos apresentam produtos da Fabricação Caseira de Doces

Engana-se quem pensa que as bonecas não são produtos 
bem vendidos hoje em dia. A prova disso é a artesã Hosana 
da Rocha, natural de Nísia Floresta, que resolveu investir 
tempo e dedicação na área em que ela faz dessa atividade 
a sua principal fonte de renda. Há cerca de um ano Hosana 
participou do Curso de Confecção de Bonecas de Fio, 
promovido pela SENAR em parceria com a prefeitura do 
município, e desde então não parou mais de produzir. 

“Eu já tinha feito um curso de informática, também 
pelo SENAR, mas queria algo que tivesse mais a ver 
comigo. Como eu já tinha um pouco de experiência com 
artesanato, acabei me encontrando no curso de bonecas 
de fio. Foram 10 dias intensos de aulas na comunidade do 
Alto Monte Hermínio e hoje eu só tenho a agradecer  
a todos pela oportunidade de ter uma nova qualificação  
e poder expandir minha renda”, comentou a artesã.

Além de vender sob encomenda, Hosana começou a 
participar de diversas feiras de artesanato pelo estado, 
como a Multifeira Brasil Mostra Brasil, que encerrou neste 
domingo (10). Cada boneca confeccionada custa de R$ 
10,00 a R$ 30,00 - dependendo do tamanho - e pode ser 
comprada para crianças, decoração de ambientes e até 

lembrancinhas de aniversário. “Essas feiras são muito 
importantes para eu divulgar meu trabalho e vender 
mais. Eu já participei de três e sempre fico feliz com os 
resultados. A próxima será na Festa do Boi e eu também 
estou bem contente em participar”, completou.

Agora, os planos de Hosana são bem maiores. Ela, que 
também domina o artesanato com fuxico, pretende 
participar de mais um curso oferecido pelo SENAR: dessa 
vez o de pintura em tecido. Além disso, a artesã quer 
compartilhar tudo o que aprendeu com outras pessoas  
de Nísia Floresta. 

“A minha ideia é ajudar novas mulheres que queiram 
aprender sobre artesanato. Eu tive a oportunidade por 
meio do meu município e o SENAR, então também quero 
que outras pessoas possam conquistar o mercado de 
trabalho e obter sua independência financeira”, concluiu.  

EX-ALUNA DO SENAR 
EXPÕE TRABALHO EM 
FEIRA NACIONAL DE 
ARTESANATO

Hosana da Rocha apresenta suas criações
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A primeira turma do Curso de Panificação Caseira do 
SENAR/RN colocou a mão massa e está pronta para colher 
os frutos do trabalho realizado. Durante uma semana, 
alunos do município de Barcelona aprenderam a fabricar 
diferentes tipos de pães, pizzas, nhoques, além de outras 
delícias encontradas em padarias e restaurantes. 

“O curso vai desde a teoria até a prática. Cada um tem  
a oportunidade de fazer toda a mistura dos ingredientes, 
o preparo da massa e o cozimento, para que eles saiam 
daqui sabendo cada etapa desse processo. O nível da 
turma é excelente e eles pegaram tudo muito rápido”, 
comentou a gastróloga Bárbara Isabaux.  

O curso, que é uma parceria com o sindicato dos 
produtores rurais de Barcelona, beneficia alunos como 
Mariana de Oliveira. Ela já tem uma pizzaria no município, 
mas quis agregar mais conhecimento. “Eu resolver 
participar do curso para aprimorar meu negócio. Aqui na 

cidade não tem muita opção e eu pretendo inovar com 
outras massas que aprendi”, disse. 

Quem também já dominava um pouco a área de pães e 
massas é o aluno Audileno do Nascimento. “Eu vendo broa 
para meu município e região, mas queria aprender outras 
receitas. Quando soube do curso, fui um dos primeiros a 
me inscrever. Não tenho dúvidas de que vou crescer cada 
vez mais e aumentar meu faturamento”, completou.

No que depender do empenho e dedicação dos alunos, 
a receita para o sucesso está garantida. A expectativa, 
agora, é que eles saiam do curso querendo dar 
continuidade ao que aprenderam e melhorem a renda  
de cada um. 

SENAR REALIZA 
PRIMEIRO CURSO DE 
PANIFICAÇÃO CASEIRA 
NO RN

Alunos com a mão na massa no curso de Panificação Caseira


