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Famato em Campo

É hora de semear
Editorial

Com o fim do vazio sanitário da soja, embarcamos novamente na maior 
aventura do agro mato-grossense: semear os mais de 9 milhões de hec-
tares de soja. 

É hora de pedir chuva a São Pedro para que a nova safra seja diferente 
da última, quando enfrentamos uma seca interminável que fez diversos 
municípios de Mato Grosso decretarem estado de emergência.

A falta de chuva fez a produtividade cair, o custo de produção aumentar 
e comprometeu o resultado do trabalho de um ano inteiro. Com isso, 
muitos de nós não conseguimos cumprir os contratos firmados com as 
tradings um ano antes.  Sem produto para entregar, ficamos sem condi-
ções de manter os nossos compromissos financeiros. 

Temos agora uma nova chance, quando a esperança se renova.  Acre-
ditamos sim, que vai ser diferente. Que a chuva vai chegar e cessar na 
hora certa. O restante é por nossa conta, afinal não é à toa que somos os 
maiores produtores de soja do Brasil. A cada safra buscamos tecnologias 
diferentes, investimos em mão de obra qualificada, adotamos técnicas 
capazes de nos ajudar a produzir mais em menos espaço. 

A diversificação e a integração de culturas é uma das técnicas que tem 
feito a diferença em Mato Grosso. Temos aproveitado cada vez mais o 
espaço já aberto, gerando ainda mais renda e emprego, e o melhor: pre-
servando nosso meio ambiente. 

Nós do Sistema Famato entendemos a importância dessa técnica e por 
isso vamos reconhecer o trabalho desses produtores por meio da se-
gunda edição do Prêmio Sistema Famato em Campo.

Estamos em busca de bons exemplos de diversificação de produção. 
Queremos conhecer produtores que acreditam e apostam nisso. Pre-
paramos uma matéria para mostrar como participar deste Prêmio, que 
para nós ganhou uma grande importância após a primeira edição, reali-
zada no ano passado. 

Tivemos a alegria de conhecer propriedades de 
pecuária de corte que investem em tecnolo-
gia e adotam técnicas de manejo diferen-
ciadas. O melhor foi poder levar dois des-
ses grandes exemplos que conhecemos 
para apresentarem o seu trabalho em uma 
universidade dos Estados Unidos.

Levaremos mais uma vez nosso Mato 
Grosso para o mundo. Por isso, convido 
você, produtor rural que é inovador, 
que acredita na diversificação e inte-
ração de culturas, a se inscrever para 
o Prêmio Sistema Famato em Campo.
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EVENTO

Em setembro Cuiabá foi palco de grandes debates so-
bre a energia renovável. O 1º Congresso de Bioenergia 
de Mato Grosso (BioenergiaMT) e o 3º Congresso do 
Setor Sucroenergético do Brasil Central (Canacentro) 
reuniram especialistas, empresários, produtores rurais e 
gestores públicos para discutir as tendências de merca-
do, recursos naturais, oportunidades de negócios, polí-
ticas públicas e investimentos na área.

O evento foi promovido pelo Sistema Famato/Senar-MT 
e Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato 
Grosso (Aprosoja).

Durante o congresso foram discutidas e apresentadas 
perspectivas para diversas fontes de energia: soja, mi-
lho, bovinocultura de corte, cana-de-açúcar e cultivo de 
florestas.  Foram sete painéis, uma palestra e mais de 20 
painelistas e debatedores.

“As discussões trouxeram uma série de esclarecimentos 
para que possamos produzir uma energia mais susten-
tável. Ninguém, mais do que nós, tem a preocupação de 
cuidar do meio ambiente, porque vivemos e depende-
mos dele”, disse o empresário e produtor rural Alcindo 
Uggeri, de Nova Mutum, que prestigiou o evento.

Mato Grosso discute as oportunidades 
e os desafios da geração de bioenergia

Temos vocação agropecuária e hoje somos o maior 
produtor de alimentos do país, mas podemos ser 

ainda mais competitivos. Estamos sendo desafiados 
a produzir energia e temos condições favoráveis para 

isso. Precisamos de políticas públicas adequadas 
para que os investimentos prosperem no Estado e, 
no futuro, tenhamos uma matriz energética mais 

sustentável e com menor custo

Rui PRado
PResidente do sistema Famato/senaR

Especialistas discutem a geração de energia renovável no BioenergiaMT
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NOVA UBIRATÃ

IPIRANGA DO NORTE 
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O Sindicato Rural de Sorriso conta com uma 
nova diretoria desde o dia 8 de setembro. O 
produtor rural Luimar Luis Gemi é o novo pre-
sidente e, juntamente com sua diretoria, con-
duzirá a entidade de 2016 a 2018. “Me sinto 
duplamente honrado por ter sido escolhido 
pelo então presidente, Laércio Lenz, para dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido nos 
últimos anos e por ter sido aprovado pelos 
produtores rurais de Sorriso para assumir o 
sindicato. Estou muito feliz pela confiança em 
mim depositada”, disse Gemi.

SORRISO

O presidente do Sindicato Rural de Nova Ubiratã, 
Albino Castilho Ruiz, foi empossado para mais um 
mandato. Ruiz e a nova diretoria ficarão à frente 
da entidade durante o triênio 2016/2019. “O setor 
do agronegócio em Nova Ubiratã vive a época da 
transformação, nós produtores tivemos muitos pre-
juízos na safra de milho passada devido à forte seca 
que se abateu sobre nossos campos, mas com a 
união da classe, dos meus colegas de diretoria e de 
todo o povo desta cidade, vamos sacudir a poeira, 
levantar a cabeça, produzir e levar alimento para a 
mesa de muitas famílias”, destacou Ruiz.

O produtor rural Valcir Batista Gheno foi empossado para mais 
um mandato como presidente do Sindicato Rural de Ipiranga 
do Norte. Com uma nova diretoria, o presidente agradeceu 
aos que o ajudaram durante a gestão passada e se comprome-
teu com a classe. “Comprometo-me em trabalhar pelo coletivo 
para o sucesso das ações do nosso sindicato. Agora com mais 
experiência, faço votos de ampliarmos nossas conquistas, afi-
nal, não podemos nos dar por satisfeitos com o que já conquis-
tamos. Tudo isso, sem deixar de colaborar para o desenvolvi-
mento do nosso munícipio por meio de projetos sociais que 
mostrem a importância de se trabalhar com a terra e dar a essa 
cidade a recompensa que ela merece”, assinalou Batista.
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SINDICATOS RURAIS

Com o objetivo de alcançar o desafio de manter o pro-
dutor na atividade leiteira, melhorar a renda e aumen-
tar a produtividade, o Sindicato Rural de Porto Estrela, 
em parceria com a Famato, o Senar-MT e a Aproleite, re-
alizou, pelo segundo ano consecutivo, o Encontro dos 
Produtores de Leite. “Percebemos a vontade do produ-
tor de Porto Estrela em melhorar o cenário do setor lei-
teiro na região e no estado, por isso essa mobilização”, 
disse o presidente do Sindicato Rural, Rui Faria.

A Famato e o Senar-MT realizaram mais uma 
edição da Oficina Sindical, que faz parte do 
Programa de Desenvolvimento Sindical (PDS). 
O encontro é dedicado aos diretores, gerentes 
e colaboradores dos Sindicatos Rurais de Mato 
Grosso que estão há menos de dois anos no 
Sistema Famato. Durante doze horas de treina-
mento, os participantes tiveram a oportunida-
de de conhecer as áreas de atuação da Famato 
e do Senar-MT. “Nosso foco é mobilizar os sindi-
catos, sempre visando a uma maior participa-
ção no sistema de representação sindical, além 
da sensibilização para temas que impactam a 
competitividade e o desenvolvimento dos sin-
dicatos”, afirma o diretor de Relações Institucio-
nais da Famato, Rogério Romanini.

PORTO ESTRELA

OFICINA SINDICAL

TABAPORÃ
Os produtores rurais de Tabaporã, por meio do Sindicato Rural 
do município, participaram do desfile cívico em comemoração 
à independência do Brasil. O presidente da entidade, Maurildo 
Daniel Lauro, explica que, além de participar da festa cívica, a 
presença do Sindicato Rural no desfile teve o objetivo de mos-
trar a força da agropecuária no município e de protestar contra a 
insegurança, chamando a atenção das autoridades para proble-
mas que atingem a classe, como o roubo de gado e de máquinas 
agrícolas. “Registramos recentemente pelo menos seis invasões 
em propriedades rurais. Em quatro delas houve roubo de gado e 
em duas, de trator”, conta o presidente.
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Sistema Famato vai a campo em 
busca de bons exemplos de diver-

sificação de produção sob a ótica das 
boas práticas agropecuárias, gestão eco-
nômica e socioambiental – é a segunda 
edição do Prêmio Sistema Famato em 
Campo que está com as inscrições aber-
tas. Este ano, o prêmio conta com o apoio 
de Aprosoja, Ampa, Acrismat, IAS e IMA. 

O Prêmio Sistema Famato em Campo 
ficou conhecido no Brasil e no exterior 
pela seriedade e credibilidade na escolha 
das propriedades que foram exemplo de 
sucesso em pecuária de corte em Mato 
Grosso no ano de 2015. A edição 2016 do 
prêmio tem novidades: desta vez serão 
reconhecidas fazendas mato-grossenses 

O que trabalham com atividades diversifi-
cadas, de agricultura, pecuária, floresta 
plantada e agroindústria. A interação en-
tre as atividades será um diferencial. 

“Nossa expectativa para este ano é muito 
boa. Sabemos que há em Mato Grosso 
muitos e bons exemplos de proprieda-
des que produzem com diversidade, seja 
ela horizontal ou vertical, com ou sem in-
teração entre elas. Queremos mostrar es-
sas práticas para o Brasil e para o mundo”, 
diz o gestor do Núcleo Técnico da Fama-
to, Guto Zanata. 

A diversificação horizontal tem cresci-
do em todo o mundo e trazido diversas 
vantagens ao produtor, principalmente 

econômicas. “A diversificação minimi-
za os riscos. Quando um produtor tem 
mais de uma cultura, ele não deposita 
todos os ovos em uma cesta só. Se o 
ano for ruim para determinada cultura, 
a outra pode diminuir os possíveis pre-
juízos”, explica Zanata. 

Já a diversificação vertical, que é a realiza-
ção de várias etapas de produção de um 
determinado produto, como as proprie-
dades de pecuária de leite que pasteu-
rizam, engarrafam e vendem o leite ou o 
transformam em queijo, doce de leite etc., 
é uma forma de aproveitar melhor o siste-
ma produtivo e ter mais renda. “O produ-
tor deixa de vender apenas commodities e 
conquista um outro público consumidor”.

Diversificação da produção
mato-grossense será reconhecida 
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Entenda o regulamento do Prêmio 
Sistema Famato em Campo 2016

  O primeiro requisito para participar do prêmio é que as propriedades estejam em 
dia com a contribuição sindical. 

  Além disso, elas precisam estar localizadas exclusivamente em Mato Grosso e te-
rem em seu sistema produtivo pelo menos duas atividades. 

  As duas vencedoras do prêmio em 2015 não podem participar desta edição.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.sistemafamato.org.br. O 
prêmio será dividido em quatro etapas:

1.  O produtor deve preencher o questionário sobre sua propriedade no site da Fa-
mato;
 
2.  Após o término do período de inscrições, a comissão organizadora selecionará as 
14 melhores propriedades, duas em cada macrorregião do Estado, de acordo com a 
divisão do mapa feita pelo Imea;

3.  As 14 propriedades selecionadas receberão a visita da comissão organizadora, 
sendo que apenas uma de cada região continuará no processo (totalizando sete); 

4.  As sete fazendas escolhidas serão reconhecidas pelo Sistema Famato como 
exemplos e o produtor poderá apresentar suas experiências no evento Renta-
bilidade no Meio Rural em Mato Grosso, que será realizado na primeira semana 
dezembro em Cuiabá.

PLUS – Das sete propriedades selecionadas, as duas de maior destaque serão esco-
lhidas para participar de uma Missão Técnica. 

Paulo CezaR de CaRvalho 
BittenCouRt
sóCio-PRoPRietáRio do GRuPo aRCa – um dos venCedoRes 
do PRêmio sistema Famato em CamPo 2015

Além de nos permitir 
apresentar para outros 

produtores de Mato 
Grosso as experiências 

que adotamos em nossas 
propriedades, o Prêmio 

Sistema Famato em 
Campo nos deu a incrível 

oportunidade de conhecer 
outros bons exemplos 

praticados no estado. Por 
meio do Prêmio, tivemos 
contato com produtores 

que querem fazer Mato 
Grosso crescer. Foi uma 
troca de conhecimento 

espetacular, que devido 
ao tamanho do nosso 

estado não seria tão fácil

PRÊMIO SISTEMA FAMATO EM CAMPO
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O vazio sanitário do algodão em Mato Grosso, que an-
tes ia de 16 de setembro a 30 de novembro, foi alte-
rado. A partir deste ano, o período segue a Instrução 
Normativa (IN) Conjunta Sedec/Indea-MT nº 001/2016 
que dividiu o estado em duas regiões (veja no mapa). 

Na região I, o vazio vai de 1º de outubro até 30 de 
novembro. Na região II, começa dia 15 de outubro e 
termina dia 14 de dezembro. O período de plantio 
também sofreu alterações em ambas as regiões. Na 
região I, a semeadura deve ser feita entre 1º de de-
zembro e 28 de fevereiro e na região II no período de 
15 de dezembro a 28 de fevereiro. 

A IN também trouxe mudanças no prazo para atuali-
zação do cadastro no Indea, que agora não pode ul-
trapassar o dia 15 de março nas duas regiões.

Desde o dia 20 de setembro o Banco do Brasil iniciou a contratação de cus-
teio agropecuário para a safrinha 2017/2017. Para a temporada, estão dispo-
níveis ao produtor recursos até o teto de R$ 3 milhões com juros de 9,5% a.a. 
“Até o dia 31 de dezembro deste ano o produtor pode tomar R$ 1,8 milhão 
deixando R$ 1,2 milhão para 2017”, explica a analista de agricultura da Fama-
to, Karine Machado.

Além desses valores, o produtor também conta, para o custeio da safrinha, 
com os recursos da Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) com taxa de 
12,75%, sem limitação de teto. Os valores a serem concedidos estão sujeitos 
a análise de crédito individualizada.

Vazio sanitário 
do algodão
começa em 
outubro com 
mudanças

Está aberta a contratação de custeio para a safrinha 2017/2017
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Quase 400 pessoas, entre produto-
res de aves, pequenos criadores e 
representantes da indústria avíco-
la, participaram dos dois primeiros 

SANIDADE ANIMAL 

Famato realiza workshops
de influenza aviária 

Famato em parceria com a Associa-
ção Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), indústrias avícolas e associa-
ções de produtores. 

Com o objetivo de orientar os aviculto-
res sobre a importância da prevenção 
para a redução do risco de introdução 
do vírus influenza aviária no Brasil, 
por aves migratórias em decorrência 
de casos nos Estados Unidos e alertar 
quanto ao período de migração de 
aves do Hemisfério Norte para o He-
misfério Sul, os workshops contaram 
com palestras de representantes do 
Ministério da Agricultura, do Indea-
-MT, da ABPA e da Brasil Foods.

 “A influenza aviária não tem cura e 
os cuidados para evitar a entrada da 
doença no estado são fundamentais 
para garantir a sanidade dos plan-
téis”, explica o analista de pecuária 
da Famato, Marcos de Carvalho.

Participação expressiva do público em Nova Mutum
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A Famato se reuniu com representantes do setor produtivo aviário e agropecuário 
para discutir as “Emergências Sanitárias em Animais de Produção”. O encontro foi 
realizado em Cuiabá e foram abordados temas como o atual cenário da influenza 
aviária, a importância dos fundos de indenização privados e a utilização nas ações 
de defesa sanitária estadual. Na oportunidade também foi apresentada uma 
opção de seguro avícola. 

“Quanto mais medidas preventivas que garantam o fortalecimento do sistema 
de defesa sanitária, mais segura estará a atividade”, afirma o gestor do Núcleo 
Técnico da Famato, Guto Zanata, ao destacar que a reunião teve como finalidade 
debater normativas de biossegurança, orientações aos produtores e reforçar a 
prevenção contra doenças emergenciais em animais de produção.

A criação do Fundo de Emergência Sanitária Avícola (Fesavi-MT) foi aprovada 
pelos participantes. Foram debatidos objetivos, áreas de atuação, estrutura 
organizacional, disposições gerais e indenizações.

Emergências Sanitárias

workshops de influenza aviária, nos 
dias 27 e 28 de setembro, em Nova 
Mutum e Campo Verde, respectiva-
mente. O evento foi realizado pela 

Reunião sobre Emergências Sanitárias em Cuiabá
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SIPAT

NOVOS PROGRAMAS

As palestras do SIPAT-SENAR (Semana 
Interna de Prevenção ao Acidente de 
Trabalho) são mais um novo produto 
ofertado pelo SENAR-MT e que já pode 
ser demandado pelos Sindicatos Rurais. 

O Programa SIPAT tem como objeti-
vo contribuir com a Semana Interna 

O SENAR-MT lança mais dois novos 
programas especiais, voltados para 
as mulheres e para os jovens. São 
eles: o Jovens Protagonistas Rurais e 
o Mulheres Empreendedoras Rurais. 

No mês de outubro já estão progra-
madas cinco turmas do programa 
Mulheres Empreendedoras Rurais, 
que serão realizadas em Porto Ale-

SENAR-MT lança novo produto que já pode ser 
demandado pelos Sindicatos Rurais

Programas Jovens Protagonistas Rurais e 
Mulheres Empreendedoras Rurais são novidades

pios de São José do Xingu, Vila Rica, 
Colíder e Confresa. 

Os eventos realizados pelo SENAR-
-MT e parceiros oferecem cinco ti-
pos de palestras teatralizadas e mais 
uma com vários temas relacionados 
à saúde. Também estão previstos 
atendimento odontológico e testes 
rápidos de IMC (Cálculo do Índice da 
Massa Corporal), glicose, colesterol 
e triglicérides.

A ideia é contribuir com as empre-
sas do meio rural que precisam re-
alizar o SIPAT, que é uma exigência 
legal. O objetivo é instruir os tra-
balhadores sobre a importância da 
prevenção para evitar acidentes 
de trabalho e valorizar os cuidados 
com a saúde.

gre do Norte, Canabrava do Norte, 
Água Boa e Terra Nova do Norte. O 
objetivo é capacitar mulheres na 
gestão de negócios agropecuários 
com enfoque em empreendedoris-
mo e liderança.

Já o programa Jovens Protagonis-
tas Rurais tem como foco jovens de 
14 a 20 anos e que vivem nas cida-
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Evento do SIPAT realizado em Porto Alegre do Norte

des. Visa fomentar neste público o 
empreendedorismo no meio rural. 
Oito turmas já estão em andamen-
to em escolas públicas de Cuiabá. 
O programa tem carga horária de 
80 horas, divididas em 20 módulos 
de quatro horas cada. Esta primeira 
etapa segue até o mês de dezembro.

de Prevenção ao Acidente de Tra-
balho em empresas rurais de Mato 
Grosso para conscientizar o traba-
lhador rural visando à diminuição e 
prevenção de acidentes desse tipo.

Para o mês de outubro já estão pro-
gramados sete eventos nos municí-
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Centro de Treinamento
é inaugurado

SENAR-MT 
fecha parceria
com o Hospital 
de Câncer

Com uma série de treinamentos programados e já em curso para até o fim deste ano, 
foi inaugurado no dia 16 de setembro o Centro de Treinamento de Difusão Tecnológica 
de Campo Novo do Parecis, uma iniciativa da parceria entre o SENAR-MT e o Instituto e 
a Associação Mato-grossense do Algodão (IMA/AMPA).

Com a premissa de aliar inovação e prática para a carreira profissional, a unidade de 
Campo Novo, como a de Sorriso, é dotada de oficinas de mecânica, auditórios, área ad-
ministrativa, alojamentos, galpões de máquinas agrícolas, além de refeitório. O espaço 
total construído é de 2,6 mil metros quadrados, numa área 30 hectares doada por um 
produtor do município.

O SENAR-MT deu o passo inicial 
para associar o serviço de diagnós-
tico e encaminhamento ao trata-
mento de câncer às próximas edi-
ções do Mutirão Rural. A parceria 
consistirá no acompanhamento de 
um médico especializado para exa-
minar os participantes do mutirão 
nas comunidades rurais do Estado 
a partir de 2017.

A proposta levada pelo SENAR-MT 
à diretoria do Hospital de Câncer foi 
utilizar-se da unidade móvel, já com 
um consultório médico instalado, 
da entidade para que um médico 
especialista acompanhe as carava-
nas do Mutirão Rural examinando 
pacientes.

MUTIRÃO RURALCAMPO NOVO DO PARECIS

Centro de Treinamento de Campo Novo do Parecis foi inaugurado no dia 16 de setembro
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31ª Expopedra – Pedra Preta – 6 a 10 de setembro

25ª Exposerra –  Tangará da Serra - 6 a 11 de setembro 

2ª Expoguira – Guiratinga – 15 a 18 de setembro

FEIRAS E EXPOSIÇÕES DE SETEMBRO DE 2016

FUTUROS PRODUTORES

Os jovens, filhos de produtores rurais de Mato 
Grosso, participaram de oito encontros com dura-
ção de 12 horas cada um, realizados ao longo dos 
anos de 2015 e 2016. Eles visitaram propriedades 
de pecuária de corte, de grãos, com produção 
diversificada, com Integração Pecuária Floresta 
(IPF), sementeira, o Porto de Santos, a Bolsa de 
Valores de São Paulo, BM&FBovespa, e as multina-
cionais Basf e Monsanto. O encerramento foi no 
dia 17 de setembro, com a participação dos pais. 

Em paralelo às visitas, os Futuros Produtores re-
ceberam formação sobre a sucessão familiar e as 
opções de carreira no agronegócio. O projeto é 
realizado pela Famato e pelo SENAR-MT em par-
ceria com os Sindicatos Rurais do estado.

Turma 2015/16 do 
Futuros Produtores do 
Brasil conclui projeto

Participantes receberam certificado de conclusão do projeto

Jovens conhecem o Porto de Santos

RoGéRio Romanini
diRetoR de Relações instituCionais do 
sistema Famato

O projeto Futuros 
Produtores do Brasil 

é um programa que faz 
a diferença na vida dos 

jovens, consequentemente 
na vida dos familiares e 

em nós do Sistema Famato


