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USINAS DE ETANOL DE 
MILHO SÃO VIÁVEIS EM 
MATO GROSSO

CNA divulga o Guia do Crédito Rural 
para informar as normas e condições 
para a safra 2017/2018
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Primeira etapa do projeto Soja Brasil 
começa em novembro de 2017 e a 
segunda será em janeiro de 2018

SENAR-MT
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Sistema Famato forma primeira turma 
da Academia Sindical, composta por 
gerentes sindicais e mobilizadores 

ACADEMIA
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MAIS UMA OPORTUNIDADE 
PARA MATO GROSSO
Nesta edição destacamos um importante estudo divulgado pelo Instituto 
Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) sobre a viabilidade da 
produção de etanol de milho no estado.

Mato Grosso é o maior produtor de milho do país, mas somente 15% do 
que produzimos fica dentro do estado. Exportamos boa parte da matéria-
-prima, sendo que o ideal seria conseguirmos industrializá-la aqui para ge-
rarmos mais emprego e renda.

O interessante deste estudo foi que ele mapeou as regiões mais estratégicas 
para a produção de etanol de milho. Desta forma, as indústrias já instaladas 
ou que tiverem interesse em se instalar terão o raio-x de onde a produção é 
mais estratégica.

A demanda por combustível no Brasil tende a aumentar, é fato. Assim tam-
bém será com a demanda do milho. Então, o estudo mostra a viabilidade 
deste negócio em Mato Grosso. 

Para nós, produtores, toda forma de atrair indústrias para que nossa matéria-pri-
ma seja bem aproveitada e transformada dentro do estado é muito bem-vinda. 

Esperamos que este trabalho contribua de forma positiva e que consigamos ala-
vancar ainda mais o nosso setor, contribuindo, consequentemente, para aumentar 
a produção de riquezas e geração de emprego e renda para o estado.

Boa leitura!
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O A CNA divulgou o Guia do Crédito 
Rural com o objetivo de disseminar 
conceitos e informações relevantes 
sobre as normas e condições do cré-
dito rural para a safra 2017/2018, 
previstas no Manual de Crédito Ru-
ral (MCR). Além disso, o manual vai 
proporcionar aos produtores rurais 
conhecimento para a gestão mais efi-
ciente das suas atividades.

No Guia, são apresentadas as con-
dições gerais do crédito rural, como 
finalidades, itens financiáveis, taxas 
de juros vigentes para o ano agrícola 
2017/2018, classificação dos produ-
tores de acordo com a renda do em-
preendimento, prazos para reembol-
so, garantias, cédulas de formalização 
das operações, instituições que atuam 
com crédito rural e fontes de recursos.

O manual também traz as regras 
específicas dos programas de in-
vestimento operados com recursos 
do BNDES.

De acordo com o presidente da 
Comissão Nacional de Política 
Agrícola da CNA, José Mário 

GUIA DO CRÉDITO RURAL 
ORIENTA PRODUTORES

dessa publicação, elaborada pela 
CNA, é facilitar o acesso à in-
formação pelos produtores rurais, 
apresentando as opções de finan-
ciamento para o setor.

Schreiner, a política de crédito 
rural sempre desempenhou pa-
pel fundamental para a adoção 
de tecnologias e modernização da 
agropecuária brasileira. O objetivo 

FINALIDADES
CUSTEIO: destina-se a cobrir os 
gastos normais dos ciclos pro-
dutivos, como aquisição de insu-
mos.

INVESTIMENTO: destina-se a 
aplicações em bens ou serviços 
que serão utilizados por vários ci-
clos produtivos, como compra de 
máquinas e equipamentos, cons-
trução e reforma de benfeitorias.

COMERCIALIZAÇÃO: destina-se 
às despesas posteriores à produ-
ção, como armazenagem, ou con-
versão em espécie dos títulos de 
venda a prazo da produção.

INDUSTRIALIZAÇÃO: destina-se 
à industrialização de produtos 
agropecuários por produtores ou 
suas cooperativas.www.cnabrasil.org.br/guia-do-credito-

-rural-safra-2017-2018

ACESSE
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TABAPORÃ
O Sindicato Rural de Tabaporã marcou presença 
mais uma vez no desfile cívico de 7 de setembro. O 
presidente da entidade, Maurildo Daniel Lauro, con-
ta que a participação do sindicato no evento já virou 
tradição.  “Este ano apresentamos à sociedade o 
trabalho de representatividade que desenvolvemos, 
os cursos oferecidos e as ações que realizamos”. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES
Durante os próximos três anos, o Sindicato 
Rural de Chapada dos Guimarães será lide-
rado pelo produtor rural Dagoberto Garcia 
Belufi. Ele e sua diretoria foram empossados 
no dia 2 de setembro e terão a missão de dar 
continuidade ao forte trabalho de represen-
tatividade desenvolvido pela gestão anterior. 
“Se hoje temos uma entidade forte, devemos 
muito à gestão passada que trabalhou para 
conquistar esse patamar. Agora queremos 
aumentar ainda mais a participação e a con-
fiança do produtor em nosso sindicato”, in-
formou o presidente recém-empossado.
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PARANAÍTA

Os produtores rurais de Paranaíta estão de casa 
nova. No dia 14 de setembro, o Sindicato Rural 
do município inaugurou sua nova sede. Segundo o 
presidente da entidade, Gerre Justino Buzette, o 
empreendimento vai proporcionar mais comodida-
de e um melhor atendimento aos produtores rurais. 
Buzette conta que a nova estrutura terá uma sala de 
atendimento do Indea, da Sefaz e da Junta Militar 
de Mato Grosso. “Agora o produtor poderá otimizar 
o seu tempo e resolver tudo em uma única visita ao 
sindicato”, disse.
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O sistema sindical rural de Mato Grosso conta com 33 novos líderes for-
mados pela Academia de Liderança da Famato e do Senar-MT. O último 
módulo do programa foi realizado durante o mês de setembro em Brasí-
lia. Esta é a quarta turma da Academia de Liderança, grupo formado por 
produtores, dirigentes, presidentes e associados dos Sindicatos Rurais. 
Os encontros aconteceram de maio a setembro, cada um focou em temas 

ÁGUA BOA
O Sindicato Rural de Água Boa lançou, em setembro, a cartilha “Segurança Ru-
ral”. O material foi desenvolvido em parceria com a Polícia Judiciária Civil de 
Mato Grosso com apoio da Famato. A cartilha traz medidas simples, mas que 
se adotadas pelo produtor podem evitar roubos e furtos de gado, defensivos 
e outros insumos, maquinários e implementos e às residências rurais. Além 
disso, o material apresenta um passo a passo para a utilização dos aplicativos 
das instituições de Segurança Pública, como o MT Cidadão e o Delegacia Virtual. 
“Temos que prevenir sempre. Com métodos simples, muitas vezes conseguimos 
evitar grandes prejuízos, por isso é importante disseminar a informação”, disse 
o presidente do sindicato, Antônio Fernandes de Mello.

As
co

m
 Fa

m
at

o

As
co

m
 Fa

m
at

o
Fo

to
s:

 A
sc

om
 Fa

m
at

o

VISITA AO IPA TURMA 2017

JACIARA
A nova diretoria do Sindicato Rural de Jaciara foi empossada dia 29 de se-
tembro. O produtor rural Rogério Berwanger, com o apoio do ex-presiden-
te Ereno Giacomelli, assume a instituição para o triênio 2017/2020. Além 
da classe produtora de Jaciara, participaram da solenidade o presidente 
que estava em exercício da Famato Francisco Olavo Pugliesi de Castro, o 
diretor de Relações Institucionais José Luiz Fidelis, o representante do 
Senar-MT Benedito Almeida, o senador José Medeiros, autoridades locais 
e presidentes e representantes dos sindicatos rurais de Sinop, Nova Xa-
vantina e Itiquira

ACADEMIA DE LIDERANÇA

distintos, entre eles estavam: sistema sindical rural e perfil de lideranças, re-
lações governamentais, comunicação e pensamento estratégico. Em Brasília, 
o grupo conheceu a sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), o Instituto Pensar Agro (IPA) e visitou o Senado e a Câmara Federal, 
totalizando 80 horas de programa.
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Com uma produção recorde de mi-
lho na safra 2016/2017 e com os 
preços pagos pela commodity nada 
atrativos, os produtores mato-gros-
senses têm uma nova alternativa 
para agregar valor ao grão. Após 18 
meses avaliando o retorno econômi-
co da instalação de usinas de etanol 
de milho, o Imea concluiu que, além 
de ser viável economicamente, a ins-
talação desse tipo de agroindústria 
traz benefícios sociais e ambientais 
para Mato Grosso.

“Somos o maior produtor de mi-
lho do Brasil, mas apenas 15% 
do que produzimos fica em Mato 
Grosso. A exportação de matéria-
-prima nem sempre é sinônimo 
de renda, por isso temos que atrair 
e induzir investimentos para que 
consigamos industrializar nossos 
produtos, gerando emprego e ren-
da para o estado e melhores pre-
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ços para o produtor rural”, afirma 
o presidente do Sistema Famato 
Normando Corral.

O estudo do Imea avalia a possibili-
dade de negócios em todos os tipos 

de usina: "flex'', "full" e miniusinas. 
A usina "flex" é a que, em parte do 
ano, se utiliza da cana-de-açúcar e, 
na entressafra da cana, passa a usar 
o milho. A "full" emprega apenas 
milho na produção do etanol.  O 
Imea dividiu o estado em sete ma-
crorregiões, de acordo com a pro-
dução agrícola e pecuária.

Para que as usinas tenham via-
bilidade econômica, o ponto de 
equilíbrio do preço do milho varia 
entre R$ 26 e R$ 36 por saca, de-
pendendo do modelo de negócio. 
Já o ponto de equilíbrio do preço 
do etanol pago à usina tende a ser 
entre R$ 1,30 e R$ 1,77 por litro.

Levando em conta que a deman-
da por combustíveis no Brasil 
aumentará assim como a oferta e 
a demanda por milho em Mato 
Grosso, o estudo mostra que na 

SOMOS O MAIOR 
PRODUTOR DE 

MILHO DO BRASIL, 
MAS APENAS 15% DO 

QUE PRODUZIMOS FICA 
EM MATO GROSSO. 
A EXPORTAÇÃO DE 

MATÉRIA-PRIMA NEM 
SEMPRE É SINÔNIMO DE 

RENDA

NORMANDO CORRAL
Presidente do Sistema Famato 
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DADOS GERAIS DO ESTUDO

Um ano e meio de duração 
do projeto

25 pessoas trabalharam di-
retamente na operação 

3.058 km rodados 

11 cidades visitadas

7.FAMATO EM CAMPO

VIABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

A instalação de uma usina de etanol contribui 
na geração de empregos diretos, indiretos e 
induzidos. Uma usina full de milho gera 87 
empregos diretos. A cada emprego direto, 
o setor cria outros 14 empregos indiretos e 
mais 10 induzidos. 

O desenvolvimento do setor pode mudar o 
uso da terra e, consequentemente, reduzir 
as emissões de CO2, mitigando em quase 
70% a quantidade de gases do efeito estu-
fa (GEE) emitidos atualmente, conforme a 
área de abrangência do cluster.

região médio-norte do estado apenas dois 
modelos de usinas seriam interessantes: 
as “miniusinas” e as “grandes usinas full”.

Na região sudeste todos os modelos de 
negócio seriam bem aceitos. As regiões 
oeste e centro-sul comportariam melhor 
grandes investimentos. E as regiões no-
roeste, norte e nordeste, por serem áreas 
de expansão, só comportariam grandes 
investidores.

Para cada modelo de negócio nas regi-
ões foram feitas análises de viabilidade 
econômica levando em consideração os 
investimentos, os custos com operações e 
faturamento projetados. 

Uma usina full na região médio-norte, 
por exemplo, necessitaria de um investi-
mento de aproximadamente R$ 450 mi-
lhões. O retorno se daria a partir do sexto 
ano, com Valor Presente Líquido (VPL) 
de R$ 472 milhões com uma Taxa Inter-
na de Retorno (TIR) de 27,3%.

Seis usinas de etanol 
(cana-de-açúcar, flex e full) 
visitadas

70 pessoas entrevistadas

Duas parcerias técnicas 
(Stracta e Agroicone)
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PRODUTORES DISCUTEM SOBRE O MERCADO DA 
PECUÁRIA DE LEITE

Aproximadamente 100 pessoas participaram do encontro

Para a produção de leite ser rentá-
vel, o produtor deve saber quanto 
gasta e planejar onde quer chegar. 
Essa foi uma das dicas apresentadas 
no 2º Dia de Mercado da Pecuária 
de Leite, em Terra Nova do Norte 
– evento promovido pela CNA em 
parceria com a Famato e o Sindica-
to Rural do município.

“O leite é a nossa principal ativida-
de econômica, mas ainda carecemos 
de informações técnicas e econômi-
cas. Sobre as tecnologias que po-
demos adotar para nos tornarmos 
mais eficientes, este evento vem ao 
encontro das nossas necessidades”, 
afirmou o presidente do Sindicato 
Rural José Almir da Silva. 

Aproximadamente 100 pessoas, 
entre produtores, técnicos e espe-
cialistas do setor, participaram das 
palestras e debates sobre custos de 
produção, importância da assistên-
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cia técnica e gerencial e o panorama 
do mercado de leite no país. 

Thiago Rodrigues, assessor técnico 
da Comissão Nacional de Pecuária 
de Leite da CNA, apresentou os re-
sultados dos painéis do Projeto Cam-
po Futuro realizados em Mato Gros-
so, os gargalos e as oportunidades da 
atividade leiteira. Segundo ele, para 
a atividade ser rentável é essencial 
que o produtor de leite tenha foco. 

“O produtor precisa entender que o 
negócio dele é o leite. Ele não pode 
fazer capital com venda do rebanho”. 

Além disso, o produtor precisa se 
atentar para a redução de riscos 
que pode ser alcançada com o apri-
moramento da gestão e do contro-
le. Também deve ficar atento em 
buscar informações e otimizar os 
custos por meio da maximização 
da produção.

TEMOS QUE OFERECER O QUE HÁ DE 
MELHOR AO NOSSO CONSUMIDOR, MAS NÃO 

PODEMOS NOS ESQUECER QUE DEPENDEMOS 
DA ATIVIDADE PARA SOBREVIVER. NESTE 

CENÁRIO, A INFORMAÇÃO SE FAZ EXTREMAMENTE 
NECESSÁRIA PARA NOS AJUDAR A CONSEGUIR 

CONCILIAR AS DUAS COISAS

MARCELO LOPES
Produtor de leite 
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pessoas, entre gerentes sindicais e 
mobilizadores. Foram três encon-
tros com carga horária de 24 horas 
cada entres os meses de junho e 
setembro.  

Os encontros trataram de diversos 
temas, entre eles estavam: estra-
tégias da CNA na condução do 
setor rural no país, informações 
sobre as ações do Sistema Famato, 
visita à Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso e treinamento sobre 
planejamento estratégico.

O gerente do Sindicato Rural de 
Carlinda, Júlio César Borges de 
Souza, acreditou no projeto e ga-
rante que está preparado para en-
frentar novos desafios. “Hoje saio 
satisfeito com o resultado. Supe-
rei, troquei experiências, evoluí e 
percebi que mudar é preciso. Ago-
ra é a hora de fazermos a diferença 
e sermos protagonistas desta his-
tória”, disse.

Ampliar a visão dos colaboradores 
sindicais sobre o papel do líder e do 
gestor no sistema sindical, aprimorar 
as competências, gerar conhecimen-
to e prepará-los para acompanhar o 
crescente desenvolvimento do setor 
agropecuário de Mato Grosso são 
alguns dos objetivos da Academia 
Sindical, novo programa da Famato 
e do Senar-MT que encerrou a pri-
meira turma em setembro.

“Entendemos que os gerentes sin-
dicais são os primeiros represen-
tantes do sistema sindical rural a 
ter contato com o produtor. É por 
meio deles que estreitamos nossa 
relação com o produtor, por isso 
eles precisam estar aptos a iden-
tificarem as demandas e oportu-
nidades, fortalecendo assim todo 
o sistema”, disse o diretor de Re-
lações Institucionais da Famato, 
José Luiz Fidelis. 

A primeira turma contou com 20 
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SISTEMA FAMATO FORMA PRIMEIRA 
TURMA DA ACADEMIA SINDICAL

Primeira turma formada por gerentes sindicais e mobilizadores 

ENTENDEMOS 
QUE OS 

GERENTES 
SINDICAIS SÃO 
OS PRIMEIROS 

REPRESENTANTES DO 
SISTEMA SINDICAL 

RURAL A TER CONTATO 
COM O PRODUTOR. É 

POR MEIO DELES QUE 
ESTREITAMOS NOSSA 

RELAÇÃO COM O 
PRODUTOR, POR ISSO 

ELES PRECISAM ESTAR 
APTOS A IDENTIFICAREM 

AS DEMANDAS E 
OPORTUNIDADES. 

FORTALECENDO ASSIM 
TODO O SISTEMA

JOSÉ LUIZ FIDELIS
diretor de Relações Institucionais da Famato
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Na fábrica Tramontina Multi S.A. o grupo conheceu o processo 
de produção de ferramentas

Troca de experiência. Este foi o principal assunto na visita ao 
estande do Sistema Farsul – SENAR - Casa Rural

O assessor técnico da Arco Edegar Franco falou sobre 
associativismo e do cooperativismo

Experiência Fantástica. Esta foi uma das definições sobre a 
Missão Técnica Expointer 2017

SE
N

A
R

VENCEDORES DO PRÊMIO DE MOBILIZAÇÃO DO SENAR-
MT GANHAM ‘VIAGEM TÉCNICA’ COMO TROFÉU

DESTAQUE
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dicatos de Produtores Rurais de Mato 
Grosso que venceram o 2º Prêmio de 
Mobilização do SENAR-MT e co-
laboradores da Famato e SENAR 
participaram, neste mês de setembro 
da Missão Técnica Expointer 2017. 
A viagem foi o “troféu” para aqueles 
que se destacaram em 2016. O grupo 
participou de mais de 10 reuniões de 
trabalho e o resultado foi conheci-
mento, troca de informações e acesso 
a dezenas de novas tecnologias.

Eles tiveram a oportunidade de 
entender melhor como funciona o 
crédito cooperativo e vários tipos 
de investimentos ao visitar a sede 
do Sicredi em Porto Alegre (RS). 
O grupo também pôde conhecer 
um projeto inovador de agricultu-
ra familiar, discutir as dificuldades 
da cadeia produtiva da ovinocultura 
numa reunião com representantes da 
Associação Brasileira de Criadores 
de Ovinos (Arco) e ainda visitar a 
40ª edição da Expointer, considerada 
uma das maiores feiras de negócios 
da América Latina. 

Com mais de 280 atrações, a Ex-
pointer contou com 3.207 animais 
expostos e 88 raças inscritas nas 
competições. A 19ª Feira da Agri-
cultura Familiar teve 200 empreen-
dimentos dispostos em 198 espaços 
e a participação de 1.340 famílias de 
131 municípios gaúchos. 

Para os integrantes do grupo de 
mato-grossenses que participou da 
Missão Técnica Expointer 2017, co-
nhecer novas culturas e realidades 
diferentes agrega valor ao trabalho re-
alizado no cotidiano. Conhecimento, 
novas tecnologias e a troca de experi-
ência com os profissionais de outros 
estados contribuem para melhorar a 
qualidade dos serviços prestados.

O processo artesanal de produção de erva para o chimarrão 
também atraiu a atenção dos mato-grossenses

A Feira da Agricultura Familiar teve a participação de 1.340 
famílias que ofertaram os mais diversificados produtos

No Sicredi, a pauta foi bem diversificada e incluiu concessão 
de crédito e investimentos

O superintendente do SENAR-RS, Gilmar Tietbohl, ressaltou que 
os prêmios estimulam as pessoas a fazerem o seu melhor
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Reserve um espaço na sua agenda. Chegou 
a hora de participar do projeto Soja Brasil 
que acontece mais uma vez em Mato Gros-
so. A primeira etapa será em novembro de 
2017 e a segunda em janeiro de 2018. O 
assunto será inovação e o futuro do agrone-
gócio. Para saber mais sobre a programação 
acesse o site www.senarmt.org.br.

EM SETEMBRO SENAR-MT INAUGUROU MAIS DOIS 
NÚCLEOS AVANÇADOS DE CAPACITAÇÃO

PROJETO SERÁ REALIZADO EM 
DUAS ETAPAS EM MATO GROSSO

AMPLIAÇÃO

SOJA BRASIL
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Em Carlinda, Nelson Obuti diz que o espaço é ideal para as 
atividades práticas

Gerre Justino Buzette, de Paranaíta garante dobrar o número 
de treinamentos

Em setembro foram inaugurados mais dois 
Núcleos Avançados de Capacitação (NACs). 
Desta vez, as unidades foram instaladas nos 
municípios de Carlinda e Paranaíta. Ao todo já 
são 14 Núcleos em pleno funcionamento. Para 
o próximo ano, a previsão é de mais 17. Com 
estruturas, que ocupam em média 130 metros 
quadrados, cada unidade tem salas de aula e 
cozinha industrial. O espaço é equipado com 
utensílios e mobiliário necessários para a reali-
zação dos treinamentos.

O presidente do Sindicato de Produtores 
Rurais de Carlinda, Nelson Obuti, enfatiza 
que a ideia é promover, nestes espaços que 
são mais adequados e confortáveis, dinâmi-

cas práticas de atividades desenvolvidas para 
o meio rural. “Vamos realizar cursos técnicos, 
treinamentos e palestras voltados para o cres-
cimento profissional dos produtores e ainda 
aproveitar o espaço para eventos voltados ao 
homem do campo e suas famílias”.

Já para o presidente do Sindicato de Produtores 
Rurais de Paranaíta, Gerre Justino Buzette, o 
NAC é uma conquista dos produtores rurais do 
município. “Agora com este novo espaço podere-
mos ampliar ainda mais a quantidade de cursos". 
Ele conta que em 2017 já realizou 60 treinamen-
tos. “E temos mais 15 articulados. Com o este 
novo espaço, no ano que vem vamos dobrar o 
número de treinamentos”.

INAUGURADOS
Barra do Bugres

Tangará da Serra

Cáceres

São José dos Quatro 
Marcos

Primavera do Leste

Cotriguaçu

Juína

CONCLUSÃO DE OBRAS 
PREVISTA PARA 2017

Ipiranga do Norte

Tabaporã

Ribeirão 
Cascalheira

Diamantino

Cláudia

Confresa

Paranatinga

Comodoro

Brasnorte

Campinápolis

Juara

Porto dos 
Gaúchos

Paranaíta

Carlinda

O Projeto Soja Brasil é visto como uma 
das maiores expedições por lavouras de 
soja que acontece no mundo e está em sua 
sexta edição nesta safra 2017/2018. Em 
Mato Grosso é realizado pelo SENAR-
-MT, Canal Rural e dezenas de outros 
parceiros, e conta ainda com a coordena-
ção técnica da Embrapa.

A programação está repleta de palestras, informações 
e conhecimento
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Presidente do Sistema Famato, Normando Corral, presente na Exposerra Show pirotécnico na arena de Aripuanã

Arquibancada lotada marca Expoporto Público concentrado no rodeio

Conlniza fez bonito! Público animado!

TANGARÁ DA SERRA - EXPOSERRA ARIPUANÃ - EXPONÃ

PORTO DOS GAÚCHOS - EXPOPORTO CHAPADA DOS GUIMARÃES  - FESTA DO PEÃO

COLNIZA – EXPOCOL

Cavaleiros em ação

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - CAVALGADA

NOVA BRASILÂNDIA - EXPOBRAS

SE LIGUE EM 
NOSSAS REDES
ACESSE
CURTA
SIGA
LEIA

WWW.SISTEMAFAMATO.ORG.BR


