
 

CAR – CENTRO DE APRENDIZAGEM RURAL 
              MAMBORÊ-PR  

 

Março/2020 

Mamborê  
 

Melhoramento Genético de Vacas 
Leiteiras

 
Objetivo do Curso: Selecionar animais geneticamente 

superiores do rebanho leiteiro, utilizando as técnicas de 

avaliação visual, análise de pedigree, indicadores zootécnicos e 

índices genéticos e genômicos de seleção. 

 
04 a 06/03/2020 

24 h – 3 dias 
Mamborê 

Clique aqui para fazer sua 
inscrição: 

Ou 

Clique aqui para conversar no 

WhatsApp 

 
          Obs.: Idade mínima 18 anos  

Culinária - derivados de pescado

 
Objetivo do Curso: Preparar pratos a base de derivados 

de pescado. 

10 e 11/03/2020 

16 h – 2 dias 
MAMBORÊ 

 
Clique aqui para fazer sua 

inscrição: 
Ou 

Clique aqui para conversar no 

WhatsApp 
 

          Obs.: Idade mínima 18 anos 

Aplicação de agrotóxicos - NR 31.8

 
Objetivo do Curso: Manipular agrotóxicos com segurança 

de acordo com a legislação vigente 

 

18 a 20/03/2020 
24 h – 3 dias 

MAMBORÊ 
 

Clique aqui para fazer sua 
inscrição: 

Ou 

Clique aqui para conversar no 

WhatsApp 

 
          Obs.: Idade mínima 18 anos  
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Operação de drones

 
Objetivo do Curso: Operar e obter imagens aéreas com 

drones (aeronaves de asas rotativas remotamente pilotadas), com 

planejamento de voo em acordo com a legislação vigente e com 

as boas práticas de segurança. 

 
23 a 25/03/2020 

24 h – 3 dias 
Mamborê 

Clique aqui para fazer sua 
inscrição: 

Ou 

Clique aqui para conversar no 

WhatsApp 
 

          Obs.: Idade mínima 18 anos  

Pá carregadora - NR 31.12

 
Objetivo do Curso: Empregar técnicas seguras na 

operação, na regulagem e na manutenção de pá carregadoras. 

 
24 a 27/03/2020 

24 h – 3 dias 

Mamborê 
Clique aqui para fazer sua 

inscrição: 
Ou 

Clique aqui para conversar no 

WhatsApp 
 

          Obs.: Idade mínima 18 anos  

 Distribuidor centrífugo de fertilizantes e 
corretivos

 
Objetivo do Curso: Empregar técnicas corretas na 

operação, regulagem e manutenção de distribuidores 

centrífugos, ajustando seus sistemas de acordo com as 

recomendações da máquina. 

 
30/03 a 01/04/2020 

24 h – 3 dias 
Mamborê 

Clique aqui para fazer sua 
inscrição: 

Ou 

Clique aqui para conversar no 

WhatsApp 

 
          Obs.: Idade mínima 18 anos  
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Realização: 

   

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 

CAR – Centro de Aprendizagem Rural  

Rua Vereador Sidnei Barth, 589 

Fone: 44 3568-2573 / 99955-9359  

 WhatsApp   44-3568 2573 

 E-mail:       car_srmam@hotmail.com  

Facebook: www.facebook.com/CarMambore 
 

Falar com João Pedro 
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