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FACULDADE CNA LANÇA CURSOS DE EXTENSÃO A DISTÂNCIA

A Faculdade de Tecnologia CNA avança e 
passa a oferecer também cursos a distância 
em novo portal, com a chancela das entidades 
que representam, defendem e trabalham para 
o setor agropecuário brasileiro - a 
Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR) e o Instituto 
CNA.
 
Os primeiros cinco cursos estão reunidos no 
Programa de Extensão Gestão de Pessoas no 
Setor Rural: 1- Relacionamento Interpessoal e 
Qualidade de Vida no Campo; 2 - 
Procedimentos de RH e Contabilidade na 
Gestão Rural; 3 - Legislação Trabalhista na 
Prática do Campo; 4 - Remuneração, 
Incentivos e Avaliação de Desempenho; 5 - 
Recrutamento, Seleção e Treinamento. O 
início das matrículas está previsto para agosto 
e para fazer os cursos o aluno deve ter mais 
de 18 anos.
 
Cada curso tem carga horária de 30 horas e 
poderá ser realizado em no máximo 45 dias. 
Os alunos terão acesso a recursos multimídia, 
chats de atendimento e suporte com tutoria e 
monitoria. Para receber o certificado de 
conclusão emitido pela Faculdade CNA a 

Distância, o aluno precisa realizar todas as 
atividades de aprendizagem e avaliação final.
 
A coordenadora da Educação a Distância da 
instituição, Dyovanna Depolo, afirma que os 
cursos 100% a distância vão possibilitar ainda 
mais conhecimento para as pessoas que 
atuam no setor agropecuário brasileiro. “Quem 
vive e atua nas cidades tem à disposição 
muitos cursos sobre gestão de pessoas, o 
mesmo não acontece na área rural. Por isso, 
criamos esse programa. Vamos levar e 
traduzir os processos rotineiros de gestão de 
pessoas para quem administra e trabalha no 
campo” explica.
 
Investimento na carreira - Os interessados 
poderão fazer apenas um curso ou o 
programa completo, com os cinco cursos. O 
investimento para um curso é de R$ 450,00 
(quatrocentos e cinquenta reais). Para quem 
quiser investir no programa completo, há 
desconto de 20%. O valor total fica R$ 
R$1.800,00 (Mil e oitocentos reais), e pode 
ser dividido em até seis vezes no cartão de 
crédito.
 
Descontos especiais - A Faculdade CNA a 
Distância também vai dar desconto para 

pessoas vinculadas ou indicadas pelo  
sistema sindical e para funcionários do 
SENAR e federações de agricultura e 
pecuária. O desconto é de 15% para um 
curso, totalizando R$ 382,00 (trezentos e 
oitenta e dois reais) ou desconto de 35% para 
o programa completo de cinco cursos.  Nesse 
caso, o investimento é de R$1.462,50 (mil 
quatrocentos e sessenta e dois reais e 
cinquenta centavos), que pode ser parcelado 
em até seis vezes no cartão de crédito.
 
Sobre o Programa - O Programa de Extensão 
em Gestão de Pessoas no Setor Rural é 
focado em temas como legislação trabalhista, 
com viés motivacional e linha administrativa. 
O programa visa promover o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos colaboradores e 
empreendedores, com foco nos objetivos das 
propriedades rurais.
 
Para conhecer os detalhes dos cursos do 
Programa de Extensão Gestão de Pessoas no 
Setor Rural e reservar a vaga, acesse: 
http://www.faculdadecna.com.br/ead/ Para 
outras informações envie um e-mail: 
ead@faculdadecna.com.br 

AGRO NOTÍCIAS

Os primeiros, com foco em gestão de pessoas no setor rural

O BRASIL É UM DOS MAIORES PRODUTORES DE FLORESTAS PLANTADAS DO MUNDO

AGRO NOTÍCIAS

As florestas plantadas no Brasil se estendem, 
atualmente, por cerca de 7 milhões de hectares, em 
sua grande maioria composta de pinus e eucalipto. 
Sua produção é destinada à indústria de papel e 
celulose, carvão vegetal, madeira serrada, produtos 
de madeira sólida e madeira processada, além da 
borracha. No dia 17 de julho foi comemorado o Dia 
de Proteção às Florestas e a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e as 
federações de agricultura e pecuária prestaram 
homenagem a todos os produtores que cultivam e 
preservam as florestas brasileiras por meio de 
manejo correto e sustentável. 

Além de pinus e eucalipto, espécies como 
seringueira, acácia, paricá, teca, araucária e 

pópulus também estão entre as mais cultivadas. O 
estado de Minas Gerais lidera em área plantada, 
contando 1,49 milhão de hectares, seguido por São 
Paulo, com 1,18 milhão, Paraná, 817 mil, Bahia 616 
mil e Santa Catarina com 645 mil hectares. Juntos, 
estes estados abrangem 72% da superfície 
nacional de florestas plantadas. 

Atualmente, o país é um dos maiores produtores de 
floresta plantada no mundo e em 4º lugar no 
ranking mundial dos produtores de celulose. Em 
2014, a produção brasileira de celulose totalizou 
16,4 milhões de toneladas. Para aumento dos 
plantios, ampliação e construção de fábricas, até 
2020, estima-se investimentos de R$ 53 bilhões, 
segundo a Indústria Brasileira de Árvores (IbÁ). 

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS E ECOLÓGICOS 

Sistemas Agroflorestais (SAFs) são formas de uso 
ou manejo da terra, nos quais são combinados 
espécies arbóreas (frutíferas e madeireiras) com 
cultivos agrícolas e criação de animais, de forma 
simultânea ou em sequência temporal, que 
promovem benefícios econômicos e ecológicos. 
Para o presidente da Comissão Nacional de 
Silvicultura e Agrossilvicultura, da CNA, Walter 
Vieira Rezende, “o solo é o principal patrimônio do 
produtor rural, e os SAFs surgem como uma 
alternativa para otimização do uso da terra ao 
conciliar a produção de alimentos com a produção 
florestal, conservando o solo e diminuindo a 
pressão pelo uso da terra para o cultivo agrícola. 

Espécies com pinus e eucalipto são as mais cultivadas. 
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Áreas de vegetação sem expressão econômica ou 
social podem ser reabilitadas e usadas 
racionalmente por meio de práticas agroflorestais, 
agregando valor à propriedade”, conclui.

PARÁ

PROJETO DO PARÁ PROPÕE MODELO SUSTENTÁVEL 
E INOVADOR DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO

Um dos principais projetos do Sistema FAEPA é o 
Projeto Preservar, que visa o fortalecimento da 
atividade agropecuária paraense com 
sustentabilidade, apoiando a ideia do 
desmatamento zero e participação dos produtores 
rurais. O Preservar prevê o aumento da produção 
no estado, fundamentado em quatro pilares: a 
adoção de novo paradigma para a agropecuária, o 
desmatamento zero, o novo modal de pecuária e a 
reversão de 11 milhões de hectares de pastagem 
para a agricultura e silvicultura, sem, no entanto, 
abrir novas frentes de desmatamento. Isso por 
meio de um melhor aproveitamento de áreas que já 
foram modificadas, utilizadas pelo homem, 
chamadas de antropizadas. Para entender melhor o 
Projeto, dos quase 125 milhões de hectares de 
terras que o Pará possui aproximadamente 30 
milhões são áreas antropizadas, o que equivale a 
24% do território paraense. 
Para o presidente da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Pará (FAEPA), Carlos Xavier, o Projeto 
é o caminho para a consolidação do 

desenvolvimento da produção no estado. 
“Consideramos o Preservar um projeto totalmente 
autossustentável e um dos mais bem estruturados 
do país. Podemos trabalhar uma propriedade com 
agregação de tecnologia e multiplicar sua produção 
e renda por dez, adotando sistemas produtivos 
econômicos e ambientalmente sustentáveis. Não 
tenho dúvida de que o Pará estando na Amazônia é 
muito cobrado pela comunidade internacional e nós 
temos que desenvolver um trabalho imenso aqui. E 
é isso que estamos fazendo através do Projeto 
Preservar, que é produzir com sustentabilidade, 
mostrando para o mundo que o Pará é o maior 
ativo ambiental do planeta e que temos o 
compromisso na amplitude de nossos recursos 
naturais”, finaliza.

SAIU NA IMPRENSA

“Novas invasões de fazendas no sudeste do Pará 
desafiam a Justiça e o direito à propriedade, 
denuncia a FAEPA”.
Foi o que denunciou, em  ofício enviado ao 
governador do Pará, Simão Robison Oliveira 
Janete, no dia 19 passado, a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Pará (FAEPA). Segundo 
a entidade,  a invasão, nos últimos dias, foram de  
três propriedades rurais pela Frente Nacional de 
Lutas, movimento liderado por José Rainha, em 
conluio com o MST e a Fetraf.

– Em nova jornada de ocupações ilegais, foram 
invadidas as fazendas Nossa Senhora de Fátima 
(Curionópolis), Fazenda Santa Cecília (Nova 
Ipixuna) e Retiro Porto Rico, da Agropecuária 
AgroSB (Xinguara) –  informa o presidente da 
FAEPA, Carlos Xavier.
Este é, nas palavras do presidente da FAEPA,
– Mais um exemplo do triste quadro existente no 
Pará, onde cerca de 1.500 propriedades rurais 
estão invadidas e há aproximadamente 700 ações 
possessórias e centenas de reintegração de posse 
não cumpridas. Essa situação gera um clima de 
impunidade que incentiva a continuação dessa 
prática criminosa que se acoberta de um pretenso 
projeto de reforma agrária  – Relata o Presidente 
da FAEPA.

Utilizando dados do INCRA, a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Pará denuncia que “estão 
assentadas apenas 56.175 famílias, que 
representam 30% da capacidade dos Projetos de 
Assentamentos Federais (PAS) no Pará”. A 
capacidade total dos PAS supera 260 mil famílias.

– Existem cerca de 207.000 lotes disponíveis para 
ocupação das famílias, com área total de quase 
17.000.000 de hectares, indicando, pela obviedade, 
não existir necessidade de qualquer invasão de 
terras, a expressiva maioria centrada em áreas 
produtivas e titularizadas. Consequentemente, não 
se fundamenta a necessidade de novas 
desapropriações – assinala o presidente da FAEPA 
no seu ofício (veja a íntegra do documento abaixo) 
encaminhado ao Governador do Pará.

– Outras violações penais, como abusos sexuais 
contra funcionários das fazendas e seus familiares, 
destruição de patrimônio, inclusive de laboratórios 
de pesquisas, matança de gado, furtos de objetivos 
pessoais, uso ostensivo de armas de fogo e 
desmatamento de áreas de preservação exigidas 
por lei – denuncia ainda Carlos Xavier.

Irregularidades na Reforma Agrária 
O Tribunal de Contas da União determinou 
recentemente a paralisação do programa de 
Reforma Agrária no país devido a diversas 
irregularidades. Segundo as investigações, até 
mortos receberam terras ou recursos do programa.

– Essa suspeita de fraude atinge quase 600 mil 
beneficiários, um terço do total atendido pelo Incra 
em todo o país. Os auditores do TCU cruzaram os 
dados do Incra com dados da Receita Federal, do 
INSS e do sistema eleitoral. E acharam entre os 
beneficiados da reforma agrária, que recebem terra 
e recursos, quase 62 mil empresários, 144 mil 
servidores públicos e quase 38 mil mortos e mais 

de mil políticos eleitos, 800 vereadores, quase 100 
deputados estaduais, 69 vice-prefeitos, quatro 
prefeitos e um senador – destaca o ofício da 
FAEPA enviado ao governador do Pará.
– Para variar, o maior número de irregularidades 
está no Pará, com quase 80 mil casos. O prejuízo 
pode chegar a quase R$ 3 bilhões – denuncia 
Carlos Xavier.

Ele destaca ainda  que nos projetos de 
assentamentos federais no Pará já foram investidos 
mais de R$ 20 bilhões, sem que a Nação brasileira 
tenha conhecimento dos resultados práticos “dessa 
orgia de dinheiro público”, realizada com o suor dos 
impostos que pagamos.

– No Pará, já atingimos as raias do insuportável. Os 
empreendedores rurais, responsáveis pela 
produção de alimentos, geração de empregos e 
recolhimento de tributos, não possuem qualquer 
garantia para o livre exercício de suas atividades, 
são vítimas constantes de todo tipo de violência, 
têm seus direitos vilipendiados e não reconhecidos 
e acabam, invariavelmente, apontados como 
'vilões' em um processo perverso de inversão de 
valores –  destacou o presidente da FAEPA no 
ofício.

A íntegra do ofício você lê no Portal 
www.faepanet.com.br 

AGROTERRORISMO – Nova onda de invasões a propriedades rurais no sudeste do Pará
*Da redação de Cerrado Rural, em 25/07/2016


