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Famato entrega sugestões para o 
Plano Nacional de Erradicação da 
Febre Aftosa

AFTOSA

PÁG. 03

SENAR-MT lança três treinamentos 
que capacitam pessoas para atuarem 
no combate ao fogo

QUEIMADAS
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Rede de Fazendas Alfa do projeto 
AgriHub já conta com 55 propriedades 
rurais cadastradas

AGRIHUB
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FETHAB
Fechamos o mês de maio com a discussão da 
possibilidade de parte dos recursos do Fundo 
Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) 
ser destinada para outra finalidade, diferente 
da prevista quando foi criado.

Em uma nota oficial, divulgada pelo Fórum 
Agro MT, do qual a Famato faz parte com 
outras entidades do Agro, deixamos claro que 
o setor produtivo rural entende e também 
vivencia o caos em que se encontra a Saúde 
do Estado e se solidariza com todos os envol-
vidos. Mas discordamos da maneira como o 
poder público está buscando resolver os pro-
blemas desta pasta deixando outros setores 
descobertos.

Tratamos deste assunto em duas reuniões 
que tivemos com representantes do gover-
no estadual. A primeira delas contou com 
a participação dos secretários de Fazenda, 
Gustavo Oliveira, de Infraestrutura e Lo-
gística, Marcelo Duarte e de Planejamento, 
Guilherme Muller. 

Na oportunidade, o secretário de Planeja-
mento fez uma apresentação sobre a atual si-
tuação fiscal de 2017 do Governo do Estado 
para as lideranças do Fórum Agro MT.
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A segunda reunião foi feita com o governador 
Pedro Taques. Nesta, a Famato falou sobre a 
importância do Fethab para as obras de infra-
estrutura nas rodovias, que estão em andamen-
to, e os prejuízos para a sociedade em geral se 
elas pararem porque, mais do que transportar 
produtos do Agro, as pessoas utilizam as estra-
das para trabalhar, passear ou estudar.

O Fethab foi criado em 2000, mas, infelizmen-
te, de lá para cá sua finalidade que era exclusiva 
para as obras de infraestrutura das estradas e 
habitação vem sendo desvirtuada para atender 
outras finalidades que não são as propostas na 
época de sua formulação. 

Em 2014, por exemplo, parte do fundo foi usa-
da nas obras da Copa do Mundo e uma outra 
para pagar a folha do Estado. Nesse mesmo 
ano, os recursos, que até então eram adminis-
trados exclusivamente pelo governo estadual, 
foram divididos com as prefeituras municipais.
No ano passado, houve mais uma mudança: 
a partir de 1º de julho, os produtores rurais 
passaram a pagar o dobro do valor que incide 
sobre as commodities (soja, gado em pé e al-
godão) para o Fethab 2. Junto com essa altera-
ção, veio a obrigatoriedade legal de que 100% 
dos recursos do Fethab das commodities (soja, 

gado em pé e algodão) fossem aplica-
dos exclusivamente em obras de infra-
estrutura das estradas. E agora, mais 
um debate para dividir o fundo para 
pagar as dívidas da Saúde do Estado.

Portanto, não é a cada momento de 
necessidade do Estado por recursos 
que somente o setor produtivo deve 
ser penalizado.
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Mato Grosso está livre da febre aftosa há 21 anos. Agora, o setor produtivo rural, juntamente com o gover-
no federal, discute um Plano Nacional de retirada da vacinação, elaborado pelo Ministério da Agricultura 
(Mapa). A Famato está acompanhando de perto o assunto e, juntamente com a Acrimat, Acrismat, Ovinomat 
e Aproleite, encaminhou para a CNA uma carta circular informando o posicionamento favorável ao novo 
Plano Nacional de Erradicação de Febre Aftosa (PNEFA).

FAMATO ENTREGA SUGESTÕES PARA O 
PLANO NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DA 
FEBRE AFTOSA

O SETOR CONSIDERA QUATRO PONTOS QUE DEVEM SER DISCUTIDOS E REVISTOS PELO MAPA ANTES DA 
RETIRADA DEFINITIVA DA VACINAÇÃO. CONHEÇA-OS:

Na avaliação das entidades, o governo fede-
ral deve investir na estruturação do serviço 
de defesa agropecuário e destinar recursos 
financeiros para que o plano aconteça. Al-
guns exemplos são: a contratação e capaci-
tação de recursos humanos, ampliação das 
barreiras sanitárias fixas e móveis, amplia-
ção da vigilância epidemiológica e análise 
de risco, ampliação da rede de laboratório 
para diagnóstico e a criação de comitês con-
sultivos. Vale destacar que após a retirada 
da vacina, o produtor terá que contribuir 
para a manutenção do sistema conforme 
prevê a lei estadual 10486/16 do Indea.

Elas devem ser de total responsabilida-
de do governo federal, desde o aporte 
com recursos humanos ao financeiro. 
“Sugerimos um plano estratégico mais 
robusto, com o envolvimento de todas 
as instâncias como as Forças Arma-
das, Polícia Federal, Receita Federal, 
Mapa, ou seja, todos juntos protegendo 
a faixa de fronteira brasileira, com o 
envolvimento dos Serviços Veterinários 
Oficiais (SVO) dos estados, mas com 
recursos financeiros garantidos por lei e 
pela União, explica o vice-presidente do 
Sistema Famato, Francisco Castro.

O setor produtivo de-
fende que a estrutura-
ção do banco de vacina 
seja feita pelo governo 
federal e que a manu-
tenção do banco deve 
ser dividida entre os 
estados, proporcional 
ao tamanho do rebanho 
bovino.

A sugestão é que Mato 
Grosso não integre um 
fundo nacional, pois já 
possui um fundo estadual 
que funciona muito bem. 
“Ficamos impossibilita-
dos de designar recursos 
para um fundo nacional, 
acarretando mais gastos 
ao produtor mato-gros-
sense”, destacou o diretor 
da Famato Antônio Carlos 
de Carvalho Sousa.

FINANCIAMENTO PARA 
ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA

FAIXAS DE
FRONTEIRA

BANCO
DE VACINA

FUNDO
NACIONAL

1 2 3 4

Diretoria da Famato e representantes de outras entidades em reunião para tratar do plano
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CHAPADA DOS GUIMARÃES 
Os produtores rurais de Chapada dos Guimarães estão de 
casa nova. Após seis meses de reforma, a sede do Sindi-
cato Rural foi entregue no dia 6 de maio. A reforma con-
templou a instalação de mais um reservatório de água de 
5 mil litros, reforma do auditório com 52 cadeiras almo-
fadadas, fachada, pintura, móveis planejados para a re-
cepção, sala da diretoria e cozinha. “Hoje o sindicato tem 
estrutura para atender os 188 produtores sindicalizados 
e ainda podemos contar com colaboradores preparados 
para um bom atendimento”, destaca a produtora rural e 
presidente do sindicato, Deusimar Muniz Lima. 

ARAPUTANGA

O produtor rural Selmo Cristino da Silva foi 
eleito para presidir o Sindicato Rural de Ara-
putanga durante o triênio 2017/2019. Silva 
garante que vai trabalhar e honrar a confian-
ça dos colegas produtores. “Quando aceitei 
encabeçar a chapa, firmei o compromisso 
de reestruturar o sindicato e reconquistar a 
credibilidade desta importante instituição 
perante os produtores rurais da cidade e da 
sociedade. Sabemos que o sindicato passa 
por um momento de instabilidade financei-
ra e administrativa, porém acreditamos que 
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Dia 26 de maio a diretoria do Sindicato Rural de Juara tomou posse e vai liderar a entidade 
no próximo triênio. O presidente reeleito Jorge Mariano de Souza destacou os desafios de 

essa batalha não está perdida. Não vai ser fácil, mas com o apoio e união dos associados 
vamos reerguer o nosso representante legal, que é o Sindicato Rural de Araputanga”. 

liderar a entidade e o apoio que sem-
pre teve da diretoria. “Estamos sempre 
presentes nas questões que afligem a 
agropecuária e os gargalos do setor. Ao 
nosso lado nessas discussões sempre 
encontramos apoio da Famato, Acrimat 
e de todos os membros da diretoria 
do sindicato”, disse Jorge Mariano. 
A solenidade teve a participação de 
produtores, familiares e autoridades 
públicas. O presidente da Famato Nor-
mando Corral e o diretor de Relações 
Institucionais José Luiz Fidelis tam-
bém prestigiaram o evento.
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CÁCERES
Prestigiados por autoridades municipais, estaduais, 
nacional e até internacional, o produtor rural Je-
remias Pereira Leite e sua diretoria assumiram dia 
29/05 a gestão do Sindicato Rural de Cáceres para os 
próximos três anos. “O nosso mandato será compar-
tilhado ombro a ombro. Todos irão trabalhar juntos 
em prol da nossa classe”, disse o presidente eleito 
que também foi vice-presidente da entidade durante 
os últimos seis anos. O presidente da Famato Nor-
mando Corral e os diretores de Relações Institucio-
nais José Luiz Fidelis e Administrativo e Financeiro 
Vilmondes Tomain também prestigiaram a posse.
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SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
O Sindicato Rural de São José do Rio Claro é parceiro da Academia de Polí-
cia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Acadepol) na realização no 1° 
curso de Combate e Repreensão a Crimes Rurais em Mato Grosso. O curso 
busca orientar os policiais na identificação de documentos e guias, notas 
fiscais, transporte de animais, defensivos agrícolas, assim como a aborda-
gem de legislação e fiscalização, de modo a coibir a prática ilícita de furtos 
que geram prejuízos milionários no meio rural. O presidente do sindicato, 
Aparecido Rodrigues, disse que a insegurança bate com frequência à porta 
dos produtores rurais e essa iniciativa pode ser a “chave” para a solução da 
falta de segurança no campo. Quarenta policiais civis da regional de Nova 
Mutum participam da capacitação. O curso também conta com a parceria da 
Acrimat, Aprosoja, prefeitura e Câmara Municipal.
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CAMPINÁPOLIS
Foi inaugurado em maio, em Campinápolis, mais um Núcleo Avançado de Ca-
pacitação do Senar-MT. A estrutura é composta por salas de aula e por uma 
cozinha industrial equipada com todos os utensílios e mobiliários necessá-
rios para execução dos treinamentos ofertados pelo Sindicato Rural em par-
ceria com o Senar-MT. O presidente do sindicato, Joaquim José de Almeida, 
enfatizou que a construção do Núcleo é uma conquista de sua gestão. Com a 
inauguração da nova estrutura, ele pretende pleitear mais treinamentos do 
Senar-MT para qualificar e capacitar os produtores e trabalhadores da cadeia 
produtiva do leite. “Além disso, queremos trazer treinamentos que tornem o 
nosso produtor mais tecnificado”.
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da implantação desse novo sistema. 
Caso o produtor perca os prazos, ele 
poderá ter o CAR suspenso ou can-
celado ”, alertou.

Todos os cadastros antigos foram 
migrados do Sicar para o Simcar 
de forma automática pela Sema. 
Obrigatoriamente, as informações 
deverão ser retificadas dentro de um 
prazo de 90 dias, contado a partir da 
publicação do Decreto 1.031, de 2 de 
junho de 2017.

O produtor que não cumprir os 
prazos ou notificações poderá so-
frer algumas penalidades como, por 
exemplo, a suspensão de autorizações, 
licenciamentos e até mesmo sanções.

publicada no Diário Oficial de 26 de 
maio de 2017.

Pelo Simcar, os produtores rurais po-
derão fazer a inscrição de novos imó-
veis rurais e retificar os cadastros que 
foram migrados do sistema federal 
para o estadual. 

A gestora do Núcleo Técnico da Fama-
to, Lucélia Avi, orienta os produtores 
rurais que tiveram os cadastros migra-
dos para ficarem atentos ao processo 
de retificação de dados e documentos. 
“Na nova legislação existem prazos 
para retificação dos cadastros migra-
dos e apresentação de documentos, por 
isso é importante que o produtor fique 
atento às notificações da Sema a partir 

O Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (Simcar) é um sistema eletrônico de âmbito estadual, 
com base de dados integrada ao Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar), destinado à inscrição, 
consulta, acompanhamento e gerenciamento da situação ambiental dos imóveis rurais.

O Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) agora está sendo gerencia-
do por um novo sistema em Mato 
Grosso: o Simcar. Antes dele, todos 
os dados do CAR estavam sob o 
controle do Sicar, que é o sistema 
do governo federal criado depois da 
aprovação do Código Florestal, em 
2012. Mas a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (Sema) decidiu 
assumir novamente a gestão dos da-
dos, por considerar que a ferramen-
ta nacional não atende a demanda 
de análise dos cadastros do estado.

A criação do novo sistema foi apro-
vada pela Assembleia Legislativa e 
sancionada pelo governo do Esta-
do. A Lei Complementar n° 592 foi 
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NOVO SISTEMA DE CADASTRO 
AMBIENTAL RURAL É IMPLANTADO EM 
MATO GROSSO

QUAIS OS OBJETIVOS?

O QUE É O NOVO SISTEMA ESTADUAL?

1- Receber, gerenciar e integrar os 
dados de todos os Cadastros Ambien-
tais Rurais (CAR) de Mato Grosso; 

2 - Cadastrar e controlar as informa-
ções dos imóveis rurais, referentes 
ao seu perímetro e localização, aos 
remanescentes de vegetação nativa, 
às Áreas de Interesse Social, às Áre-
as de Utilidade Pública, às Áreas de 

Preservação Permanente, às Áreas de 
Uso Restrito, às Áreas Consolidadas e às 
Reservas Legais; 

3 - Monitorar a manutenção, a recompo-
sição, a regeneração, a compensação e a 
supressão da vegetação nativa e da co-
bertura vegetal nas Áreas de Preservação 
Permanente, de Uso Restrito e de Reserva 
Legal, no interior dos imóveis rurais;

4 - Promover o planejamento am-
biental e econômico do uso do 
solo e conservação ambiental no 
território mato-grossense;

5 - Disponibilizar informações de 
natureza pública sobre a regu-
larização ambiental dos imóveis 
rurais de Mato Grosso na rede 
mundial de computadores.
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Com o novo sistema, o CAR poderá se encontrar em três tipos de situações:

Situação do CAR após a inscrição da propriedade ou 
posse rural que permanece vigente durante todas 
as etapas do processo de regularização ambiental 
dos passivos relacionados às Áreas de Preserva-
ção Permanente, Uso Restrito e Reserva Legal.

Condição do CAR quando constatada a 
inexistência física da propriedade ou pos-
se rural, no local identificado na planta 
ou memorial descritivo apresentado no 
ato de inscrição no Simcar

Condição do CAR em caso de não atendimen-
to de notificação ou ofício pendência, des-
cumprimento de termo de compromisso e/ou 
ocorrência de nova infração ambiental após 
a sua validação.

CAR ATIVO CAR CANCELADOCAR SUSPENSO

PRAZOS

ALGUMAS MUDANÇAS DA LEI

Para aqueles imóveis 
rurais que não fize-
ram a inscrição no 
CAR, o prazo vai até 
o dia 31 de dezembro 
de 2017.

As obrigações, pendências, informa-
ções, complementações, esclareci-
mentos e demais exigências impostas 
pela Sema deverão ser atendidas em 
até 90 dias, podendo ser prorrogado 
mediante solicitação e justificativa.

Retificações deverão 
ocorrer no prazo de 
90 dias, contado a 
partir da publicação 
do Decreto 1.031, de 
2 de junho de 2017.
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Antônio, o terceiro será de 17 a 19 de 
agosto, em Cuiabá, e o quarto e últi-
mo será em São Paulo, entre os dias 
25 e 30 de setembro. Ao final dos qua-
tro encontros presenciais, os jovens 
deverão apresentar um projeto “Agro 
Sociais” voltado para a agropecuária 
de Mato Grosso.
 
Para o estudante de agronomia Victor 
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Bozeti Lourenço, a primeira impres-
são do programa foi muito positiva. 
“As palestras foram bastante interes-
santes e motivadoras, além da exce-
lente estrutura e a calorosa recepção 
dos participantes. Espero aprender 
mais sobre as atividades rurais prati-
cadas dentro e fora da porteira e sobre 
o que está de fato sendo feito de novi-
dade no mercado”, contou Lourenço.

levantar informações sobre a área, a 
produção, os trabalhadores, o emprego 
de irrigação, o uso de defensivos, entre 
outros temas. 

Entre as novidades do Censo Agro 
2017 está a simplificação do questioná-
rio. “O objetivo foi dar mais agilidade 
à coleta de dados, permitindo que, em 
média, três estabelecimentos agropecu-
ários sejam visitados pelos recenseado-
res a cada dia ”, disse o até então presi-
dente do IBGE, Paulo Rabello Castro.
 
O Censo Agropecuário 2017 vai 
subsidiar a implantação do cadas-

Os encontros da 5ª turma do projeto 
Futuros Produtores do Brasil come-
çaram em maio. O programa, realiza-
do pela Famato e o Senar-MT, tem 
o objetivo de despertar nos jovens o 
interesse pelo trabalho com a ativi-
dade agropecuária, desenvolver novas 
lideranças para o agronegócio mato-
-grossense e mostrar a importância 
do processo sucessório para incenti-
var os participantes a se dedicarem ao 
meio rural.

Participam do projeto jovens, de 18 a 
24 anos, filhos de produtores rurais. 
No programa, os jovens participam 
de palestras, visitas técnicas e discus-
sões sobre o setor agropecuário.
 
O conteúdo programático da turma 
de 2017 será dividido em quatro en-
contros, sendo que o primeiro acon-
teceu de 4 a 6 de maio, em Cuiabá 
e Campo Verde. O segundo será dias 
8 a 10 de junho, em Cuiabá e Santo 

PROJETO REÚNE JOVENS
PARA APRENDER SOBRE O AGRO

PRODUTORES PODEM COLABORAR COM O 
CENSO AGROPECUÁRIO 2017 DO IBGE

FUTUROS PRODUTORES

CENSO AGROPECUÁRIO
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Jovens participantes do projeto

tro de estabelecimentos agro-
pecuários e do Sistema Nacio-
nal de Pesquisas Agropecuárias. 
Isso permitirá a criação da Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Estabelecimentos Agrope-
cuários, que irá a campo, anu-
almente, captar, entre outras 
informações, dados sobre re-
ceitas e despesas na produção, 
crédito e seguro rural, proteção 
de mananciais, conservação da 
fauna e flora, técnicas de pro-
dução, além da situação social 
e familiar dos trabalhadores do 
campo.

O IBGE vai começar, a partir de 
1º de outubro, as operações do seu 
10º Censo Agropecuário. A Fa-
mato apoia a iniciativa e orienta 
os produtores e Sindicatos Rurais 
do estado a colaborarem com as 
informações que irão auxiliar o 
instituto a traçar o perfil do agro 
brasileiro.
 
O lançamento do Censo acon-
teceu em Cuiabá, dia 23/05, na 
Aprosoja. Durante cinco meses, 
serão visitados 5 milhões de es-
tabelecimentos agropecuários em 
todo o país. Os recenseadores vão 
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A INTENÇÃO 
É QUE O 

PRODUTOR 
OBSERVE, CONHEÇA 

E OPINE SOBRE 
AS SOLUÇÕES 

APRESENTADAS 
E AJUDE NA 

MELHORIA DESSAS 
TECNOLOGIAS

DANIEL LATORRACA
Superintendente do Imea

PROJETO AGRIHUB
TEM 55 PROPRIEDADES CADASTRADAS
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Superintendente do Imea Daniel Latorraca apresentando o AgriHub para produtores de Campo Novo do Parecis

precisam ser adaptados. Por isso, após 
levantarmos os principais problemas, 
nós vamos em busca das soluções que 
já estão no mercado, mas que ainda não 
passaram por ajustes. A intenção é que 

o produtor observe, conheça e opine 
sobre as soluções apresentadas e ajude 
na melhoria dessas tecnologias”, expli-
ca o superintendente do Imea, Daniel 
Latorraca. 
 
Os produtores também poderão ser 
mentores, ou seja, prestar consultoria 
gratuita aos desenvolvedores de tecno-
logias levantando os problemas, com-
partilhando experiências do campo e 
em negócio e os inspirando na busca 
das soluções que ainda não existem.
 
Outro papel que cabe ao produtor é ser 
o validador das soluções tecnológicas. 
“O produtor que gostar da tecnologia 
poderá disponibilizar área da proprie-
dade, maquinário e benfeitorias para 
teste. O produtor que tiver interesse 
pode tornar-se um investidor e ter par-
ticipação nas empresas ou até mesmo 
ser um empreendedor e construir uma 
startup”, informa Latorraca.

A Rede de Fazendas Alfa do projeto 
AgriHub já conta com 55 propriedades 
rurais cadastradas. As fazendas foram 
selecionadas e os proprietários conhe-
ceram detalhes do projeto nas reuniões 
que aconteceram nos municípios de 
Campo Novo do Parecis, Água Boa, 
Sorriso e Campo Verde.

A Rede é um grupo de produtores ru-
rais que vai participar ativamente do 
AgriHub, projeto realizado pela Fa-
mato, Senar-MT e Imea. O principal 
objetivo do AgriHub é conectar os pro-
dutores rurais às soluções tecnológicas 
para os problemas que ainda preju-
dicam a eficiência e a saúde finan-
ceira do campo. 

O produtor cadastrado na Rede pode 
desenvolver diversos papéis. Entre eles 
o de observar e testar as tecnologias já 
existentes. “A nossa tese é que produ-
tos que não foram desenvolvidos aqui 
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muitas vezes, os bombeiros não 
dão conta de atender tantos cha-
mados da área rural”. 

Incêndio em propriedades rurais é 
um dos assuntos que mais preocu-
pam os produtores mato-grossenses. 
Com a chegada da seca essa preocu-
pação só aumenta. Para minimizar 
esse problema, o SENAR-MT passa 
a oferecer três novos treinamentos 
para capacitar pessoas que atuarão 
no combate ao fogo. 

O superintendente Otávio Celidonio 
enfatiza que o assunto é preocupante e 
que a presença de uma pessoa prepara-
da para combater o fogo é imprescindí-
vel em uma propriedade. “Uma pessoa 
preparada para agir em caso de incên-
dio pode evitar grandes tragédias”, diz. 

O conteúdo desses novos treinamentos 
inclui assuntos como conceitos básicos 
de combate ao fogo, queima controla-
da e formação de brigadistas. Os par-
ticipantes ainda vão conversar sobre 
métodos de extinção de incêndios, le-
galidade da queima controlada, defini-
ção de fogo, a diferença entre queima 
e incêndio, e ainda vão receber diversas 
recomendações de prevenção ao fogo. 
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Com a chegada da seca é preciso dobrar os cuidados na propriedade
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SENAR-MT LANÇA TRÊS TREINAMENTOS QUE CAPACITAM 
PESSOAS PARA ATUAREM NO COMBATE AO FOGO

QUEIMADAS

OS SINDICATOS 
DE PRODUTORES 

RURAIS 
INTERESSADOS 
EM DEMANDAR 

ESSES NOVOS 
TREINAMENTOS 

DEVEM ENTRAR EM 
CONTATO COM O 

SENAR-MT A PARTIR 
DE JULHO

OTÁVIO CELIDONIO
Superintendente do SENAR-MT

NOVOS TREINAMENTOS

Prevenção e controle 
do fogo na agricultura1 2 3Formação de Brigada 

de Incêndio
Queima
Controlada 

PARA REFLETIR

Sua propriedade está preparada 
para agir em caso de incêndio?

Seus funcionários estão capacita-
dos para manusear os preventivos 
contra incêndio e pânico?

Os preventivos existentes na sua 
propriedade estão em conformida-
de com a legislação em vigor?

Já parou para pensar que a maioria 
dos incêndios florestais é de ori-
gem criminosa e eles podem atingir 
sua fazenda?

Sua propriedade dispõe de briga-
dista credenciado junto aos órgãos 
públicos?

O presidente do Sindicato de Pro-
dutores Rurais de Campo Verde, 
Gladir Tomazelli, concorda com 
Celidonio e acrescenta que ter a 
opção de demandar esses treina-
mentos junto ao SENAR-MT é 
de extrema importância para os 
produtores rurais. “Na época da 
seca a demanda é muito grande e, 
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Visita ao estande do SENAR-SP na Agrishow Ribeirão 2017 Na Cooxupé, o aprendizado é sobre a classificação do café Grupo saboreia o leite ‘tipo A’ produzido na Bela Vista

BALANÇO É POSITIVO E RECHEADO DE MUITA INFORMAÇÃO 
E CONHECIMENTO

MISSÃO TÉCNICA RIBEIRÃO – UBERABA 2017

ESTA VIAGEM FOI UM PRÊMIO PARA AS EQUIPES DOS 
SINDICATOS QUE, EM 2014, ATINGIRAM AS METAS 

PROGRAMADAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT)

OTÁVIO CELIDONIO
Superintendente do SENAR-MT

“Produtiva”. Essa foi a pala-
vra mais utilizada no fim da 
viagem. “É muita informação 
que vou implantar nas atividades 
das propriedades da família”, enfatiza 
Fernanda Yuri Hayashi, uma das vencedoras do 
CNA Jovem.

Além da Agrishow e da Expozebu, o grupo visi-
tou as fazendas Bela Vista, que produz leite tipo 
A, e Córrego Branco, que investe na genética do 
gado de leite. Na lista de visitas também estava a 
Cooxupé, uma cooperativa de produtores de café, 

a Alta Genetisc, SENAR-MG e a Secretaria 
de Agricultura Pecuária e Abastecimento de 
Minas Gerais (Epamig).
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Formado pelos ganhadores do Prêmio de Mo-
bilização do SENAR-MT, em 2015, vencedo-
ras do CNA Jovem - Etapa Mato Grosso e co-
laboradores do Sistema, o grupo que participou 
da Missão Técnica Ribeirão-Uberaba 2017, em 
maio, aproveitou todas as oportunidades para 
trocar informações e buscar conhecimento. E 
assim, cumpriram o objetivo da missão que era 
o de trazer novas ideias para a produção agro-
pecuária de Mato Grosso.

Ao todo foram mais de 10 reuniões de trabalho. 
O grupo teve a oportunidade de conhecer me-
lhor as cadeias produtivas do café, bovinocultu-
ra de leite e de corte e ainda visitar a Agrishow 
Ribeirão 2017 e a 83ª Expozebu. Para o diretor 
administrativo e financeiro da Federação da 
Agricultura de Mato Grosso (Famato), Vil-
mondes Tomain, a missão foi um sucesso. “Vi-
sitamos projetos inovadores para o setor agro-
pecuário”. 

O superintendente do SENAR-MT, Otávio 
Celidonio, acrescenta que conhecer a dinâmica 
de trabalho da instituição em outros Estados 
também foi muito importante para o grupo. 

Luiz Rodrigues, mobilizador de Alta Floresta, 
conta que volta para casa com muito conheci-
mento na bagagem. “Quero compartilhar com 
meus colegas tudo o que conheci e aprendi”.

Já Edimar Ricarte, mobilizador de Rondolân-
dia, diz que as visitas agregaram conhecimento 
na área de reprodução da bovinocultura de cor-
te. “Temos alguns programas que podemos in-
crementar com ideias que vimos ao longo desta 
viagem”, enfatiza.



FE
IR

A
S 

E 
EX

P
O

SI
ÇÕ

ES

1ª FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO – RIBEIRÃO CASCALHEIRA

26ª FEIRA AGROPECUÁRIA DE TORIXORÉU – TORIXORÉU
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Equipe da queima do alho

Estande do Senar-MT

Presidente do Sindicato Ademilson de Queiroz, diretor da Famato 
Vilmondes Tomain e sua esposa

Presidente do Sindicato Rural Bruno Fernandes e parceiros Diretores da Famato, José Luiz Fidelis e Vilmondes Tomain, Presidente do Sindicato Bruno 
Fernandes e o assessor Rui de Faria

17ª EXPORIO E 29ª FESTA DO PEÃO – VALE DO RIO BRANCO


