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Processamento de alimentos
Leite
(IP) 255

Processamento artesanal de alguns
derivados de leite

Alimentação orgânica e funcional
(IP) 274 Alimentos orgânicos - cozinha saudável
(BT) 239 Cogumelo medicinal
(IP) 270 Uso Culinário de Ervas Aromáticas
Receitas e preparos domésticos
(IP) 265 Panificação artesanal
(IP) 264 Congelamento doméstico de alimentos
(IP) 260 Processamento artesanal de hortaliças conservas
(IP) 263 Processamento artesanal de tomate
(IP) 266 Frutas cítricas - dicas e receitas
(IP) 269 Aproveitamento integral dos vegetais
(IP) 271 Mandioca - processamento e preparações
culinárias
(IP) 275 Processamento artesanal de frutas conservas caseiras

Culturas
15,00

15,00
10,00
20,00
10,00
10,00
15,00
10,00
10,00
15,00
15,00
15,00

(BT) 238 Poda e condução do cafeeiro
(BT) 244 Cultura do maracujá-doce
(DT) 115 Maracujazeiro amarelo, do plantio à
comercialização
(BT) 245 Mandioca
(BT) 248 Marmelo
(BT) 249 Adubação verde no Estado de São Paulo
(MT) 78 Goiaba - do plantio à comercialização
(BT) 247 Cultivo de Plantas Aromáticas e
Medicinais
(DT) 120 Nova tecnologia de produção de mudas
de videiras
(IE)
Vinhedo paulista
(BT) 202 Apicultura
(BT) 242 Minhocultura
(MT) 79 Piscicultura
(MT) 80 CATI Leite
(IE)
Fruteiras nativas do Brasil e exóticas

(IE)
(IP) 254
(IP) 230
(BT) 250
(BT) 251

Boas Práticas de Conservação do Solo e
da Água
Turismo rural na agricultura familiar
Pomar doméstico
Hortas
Hidroponia
Hortaliças recomendações de calagem e
adubação para o estado de São Paulo

15,00
10,00
15,00
10,00
20,00
10,00
25,00
15,00
15,00
25,00
25,00
10,00

Controles de pragas e doenças

Práticas agrícolas e sustentabilidade
(MT) 81

10,00
15,00
15,00

15,00

(IE)

Receituário caseiro para controle de
pragas

5,00

15,00
15,00
20,00
20,00
25,00

INSTRUÇÃO PRÁTICA (IP): publicação não periódica dirigida ao produtor rural, contendo informações destinadas a esclarecer assuntos relacionados
à tecnologia agropecuária, em linguagem simples e clara.
BOLETIM TÉCNICO (BT): publicação não periódica, escrita em linguagem técnica, que divulga trabalhos por profissionais das áreas técnicas, dirigida
a agrônomos, veterinários ou zootecnistas da rede de assistência técnica e extensão rural e ao público interessado.
MANUAL TÉCNICO (MT): publicação que reúne uma coletânea de instruções, normas e ensinamentos técnicos sobre determinado assunto, exposto
de forma prática, abrangendo agropecuária, agronegócios e temas correlatos.
COMUNICADO TÉCNICO (CT): publicação seriada não periódica, contendo resultados parciais (exemplo: testes regionais), recomendações e/ou
informações de interesse regional ou de toda a rede de assistência técnica e extensão rural, de forma sucinta e objetiva, dirigida aos técnicos e ao
público interessado.
DOCUMENTO TÉCNICO (DT): publicação técnico-científica não periódica dirigida mais especificamente aos técnicos da rede de assistência técnica e
extensão rural, com informações que divulgam resultados de pesquisa, de experimentos ou de uma área de atuação da CATI.
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Inscreva-se!

O CATI On-line é um boletim informativo semanal com notícias da instituição em prol da agricultura paulista.
Acesse o site www.cati.sp.gov.br e inscreva-se! Fique por dentro de nossas ações e serviços!

#SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

@catiagricultura @catiagricultura

Vídeos CATI

CATI

COMO ADQUIRIR AS PUBLICAÇÕES DA CATI
Nome:
Endereço:
Cidade:
Estado:
Tel.:
Profissão:
Área de interesse:

CPF:

CEP:

Caixa Postal:
E-mail:

• Escolha a publicação
• Efetue um depósito identificado (boca do caixa), informando o seu nome completo e o seu CPF no valor total do pedido solicitado, no Banco
do Brasil - Agência: 4203-X - C/C. n.º 66-3 (caso solicitem um código de identificação, informar o CNPJ da CATI: 46.384.400/0002-20)
• Envie o comprovante do depósito via e-mail publicacoes@cati.sp.gov.br, informando nome, CPF, telefone, endereço para envio e a
quantidade de publicação solicitada.
• Não é cobrada taxa de entrega. O pedido será encaminhado como correspondência normal (remessa simples), levando em média de 20 a
25 dias úteis para chegar ao destinatário, conforme demanda dos Correios.
• Se estiver em Campinas (SP), há possibilidade de retirar a publicação, das 8h30 às 16h30, no Setor de Publicações, que fica na sede da
CATI, na Av. Brasil, n.º 2.340, no bairro Jardim Chapadão.

