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As entidades que constituem o Fórum 
Agro MT entregaram propostas para 
compor o Plano Agrícola e Pecuário 
(PAP) 2017/2018

PAP

PÁG. 03

O SENAR-MT, em parceria com os 
Sindicatos de Produtores Rurais, 
oferta o curso de Boas Práticas 
Agropecuárias (BPA)

QUALIFICAÇÃO

PÁG. 10

Produtores rurais de Mato Grosso terão até 
o dia 12 de junho para atualizar informações 
dos estoques de seus rebanhos de todas as 
espécies
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MUDANÇAS NECESSÁRIAS

Nesta edição, buscamos priorizar um tema que tem sido discutido em vários 
momentos, reuniões e encontros: a Reforma Trabalhista.

Para nós, toda reforma cujo objetivo é trazer melhorias para a sociedade, 
inclusive os produtores rurais, é bem-vinda. Mudar é preciso, ainda mais 
diante de uma legislação arcaica e que não estava acompanhando a moder-
nização e as alterações nas relações de trabalho.

Antigamente, o Poder Legislativo olhava o campo com os mesmos olhos da 
cidade. Mas nossa realidade é diferente. Com a reforma, esperamos que essas 
diferenças sejam reconhecidas, pois dependemos de uma série de fatores para 
produzir, entre os quais o principal é o clima. Este independe da nossa vontade.

Para nós, a Reforma Trabalhista, que avançou na Câmara dos Deputados e 
agora depende de aprovação no Senado, trouxe algumas mudanças positivas 
para o campo. É isso que estamos esclarecendo nesta edição e esperamos 
que você, leitor, conheça as principais mudanças que estão em pauta.  Na 
próxima edição abordaremos a Reforma da Previdência que já foi aprovada 
pela Câmara também.

Também aproveitamos este espaço para destacar alguns dos principais pon-
tos que sugerimos para o novo Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2017/2018. 
Fizemos, em conjunto com as entidades que compõem o Fórum Agro MT e 
a área técnica do governo estadual, um documento com 32 propostas para ser 
inseridas no plano e temos a certeza que beneficiarão a agropecuária brasileira.

O momento político e institucional do país é delicado, portanto devemos 
cada vez mais planejar o que faremos.
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3.FAMATO EM CAMPO

custeio e comercialização da safra 
2016/2017.

O documento foi elaborado junto 
com a área técnica das entidades 
do Fórum e do governo estadu-
al. Ao todo, foram apresentadas 
32 propostas que podem auxiliar 
o Poder Público na elaboração da 
política agrícola do país.

Entre as principais reivindicações 
estão a redução da taxa de juros, 
a redefinição do Plano para Cons-
trução e Ampliação de Armazéns 
(PCA) e a retirada do limite se-
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As entidades que constituem o 
Fórum Agro MT – Famato, Apro-
soja, Ampa, Acrimat, Acrismat e 
Aprosmat – entregaram para os 
ministros de Agricultura, Blairo 
Maggi, e da Fazenda, Henrique 
Meireles, propostas para compor o 
Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 
2017/2018, também conhecido 
como Plano Safra.

O setor pediu para que sejam 
disponibilizados R$ 205 bilhões 
para todo o país, o que corres-
ponde a 10% a mais do que os 
R$ 185 bilhões assegurados para 

FÓRUM AGRO MT ENTREGA PROPOSTAS 
PARA O PAP 2017/2018

mestral de recursos, que soma atu-
almente R$ 3 milhões por CPF.

“O Fórum Agro é o encontro das 
entidades do setor para debater os 
temas mais relevantes do momen-
to e decidir como iremos atuar. A 
elaboração desta proposta para o 
PAP é um exemplo disso. Nossa 
expectativa é de que as sugestões 
apresentadas sejam acatadas, prin-
cipalmente levando em considera-
ção a nossa liderança no cenário 
nacional”, afirmou o presidente da 
Famato e do Fórum Agro, Nor-
mando Corral.

CONFIRA ALGUMAS DAS 32 PROPOSTAS SUGERIDAS
Disponibilizar R$ 205 bilhões para o PAP 2017/2018.

Reduzir a taxa de juros de custeio agrícola e pecuário para 
6,5% ao ano para produtores enquadrados acima dos ní-
veis do Pronaf e Pronamp.

Redefinição do Plano para Construção e Ampliação de 
Armazéns (PCA). 

Alterar o limite de CPF para custeio agrícola e pecuário, 
passando de R$ 3 milhões para R$ 5 milhões. 

Melhorar os modelos de seguros rurais com a participa-
ção das entidades do agro.

Criar taxas de juros diferenciadas para aplicar os recursos 
do PCA nos estados que que integram a Sudam.

Reajustar os preços mínimos para PGPM em Mato Grosso 
(R$ 54,25/saca para a soja, R$ 20,35/saca para o milho e 
R$ 74,57/arroba para o algodão).

Priorizar as linhas de investimento do Plano ABC e Pro-
grama Moderinfra.

Representantes do Fórum Agro MT reunidos em coletiva de imprensa em Cuiabá
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PARA VER TODAS AS PROPOSTAS ENVIE UM E-MAIL PARA: IMPRENSA@FAMATO.ORG.BR
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CÁCERES
O produtor rural Jeremias Pereira Leite foi eleito para presidir o Sindicato 
Rural de Cáceres durante os próximos três anos. A eleição ocorreu em chapa 
única com os votos de 78% dos associados. Leite, que é o atual vice-presi-
dente do sindicato, disse que entre as metas traçadas pela nova gestão está 
a consolidação do Programa de Qualidade Sindical. “Queremos fechar este 
trabalho de modernização do sindicato, para oferecermos um serviço ainda 
melhor aos nossos associados”. A qualificação do trabalhador rural e a difu-
são de tecnologias e conhecimentos também estão na lista de prioridades 
da nova gestão .

CANARANA

O Sindicato Rural de Canarana completou 36 anos 
de fundação. Para celebrar a data especial foi ofe-
recido um jantar para mais de 80 pessoas entre 
produtores rurais do município, colaboradores e 
seus familiares. “Todos os presidentes que por aqui 
passaram fizeram sua parte para o fortalecimento 
do sindicato e do setor agropecuário do município. 
Também temos que festejar no que diz respeito à 
estrutura da nossa sede. Conseguimos reformá-la 
recentemente e hoje ela conta com espaço adap-
tado para os cursos, sala de reuniões, entre outros 
espaços”, disse o presidente, Arlindo Cancian.

BARRA DO BUGRES
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O Sindicato Rural de Barra do Bugres, em par-
ceria com o Senar-MT, ofertou oito oficinas de 
beneficiamento e conservação de pescado e duas 
vitrines, sendo uma da carne bovina e a outra de 
suína, no Fest Bugres, no mês de abril. "Qualifi-
cação de pessoas é o melhor investimento que 
podemos fazer e o Senar-MT é o nosso principal 
parceiro nessa tarefa", disse o tesoureiro do 
sindicato Donizete Aparecido de Souza. Barra 
do Bugres está entre os municípios que mais 
demandam treinamentos do Senar-MT. Em 2016 
foram realizados 145. Em 2017 já aconteceram 
54 treinamentos e estão previstos mais 84 ainda 
este ano.
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POCONÉ
O Sindicato Rural de Poconé fez, com o apoio da Famato, uma 
reunião dia 26/04 com mais de 50 produtores rurais pantanei-
ros e empreendedores do município para discutir o projeto de 
lei nº 750, que tramita desde 2011 no Congresso Nacional. O 
sindicato defende que o projeto não seja regulamentado sem 
antes ouvir o homem pantaneiro, que é um dos principais 
responsáveis pela conservação do bioma pantanal. A gestora 
do Núcleo Técnico da Famato Lucélia Avi fez uma explanação 
técnica e uma análise do projeto elencando pontos que devem 
ficar claros no PL-750, como, por exemplo, a especificação do 
que realmente é o Bioma Pantanal e suas delimitações.
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VISITAS
Neste mês a Famato percorreu alguns Sindicatos Rurais do 
interior do estado para aplicar o questionário do Índice de 
Desenvolvimento Sindical 2017 (IDS). O índice é uma ferra-
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menta que identifica como os sindicatos estão atuando no que 
diz respeito às obrigações legais, gestão e prestação de ser-
viços. As visitas foram feitas pelo assessor especial sindical, 

Rui Faria, e o analista sindical da Famato, Fábio Gomes, nos 
seguintes municípios: Arenápolis, Nova Marilândia, Porto 
Estrela, Brasnorte, Juína, Castanheira e Porto dos Gaúchos.

Nova Marilândia Barra do BugresPorto Estrela 

PORTO ALEGRE DO NORTE
O Sindicato Rural de Porto Alegre do Norte promoveu a 
9ª Dinâmica de Empreendimentos e Empreendedores do 
município em parceria com a Associação dos Empreen-
dedores de Porto Alegre do Norte (Adeplan). Este ano a 
exposição aconteceu entre os dias 26 e 30 de abril, no 
pátio da Fazenda Araguassú, de propriedade do produtor 
rural e diretor da Famato Edio Brunetta. Mais de 20 mil 
pessoas passaram pelo local durante os cinco dias de 
evento. O diretor Financeiro e Administrativo da Famato 
Vilmondes Tomain prestigiou o evento e destacou que o 
município é uma respeitável fronteira agrícola e even-
tos como esse fortalecem a atividade.
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A Reforma Trabalhista aprovada na 
Câmara dos Deputados dia 26 de abril 
irá impactar o dia a dia do produtor 
rural, seja ele empregador ou que tra-
balhe em regime de economia familiar. 
A proposta segue para o Senado e a 
expectativa do Governo Federal é que 
seja aprovada ainda no primeiro semes-
tre pelos senadores. 

Entre as principais mudanças, mere-
ce destaque a não obrigatoriedade de 
a homologação da rescisão contratual 
ser feita em sindicatos. Se aprovada, ela 
passará a ser feita na própria empresa, 
na presença dos advogados do empre-
gador e do funcionário – que pode ter 
assistência de um sindicato. 

“Em Mato Grosso tem municípios que 
não possuem postos de atendimento do 
Ministério do Trabalho e de sindicatos 
de categorias. Isso dificulta a homolo-
gação. Nesses casos, o empregador e o 
funcionário têm que se deslocar para 
outros municípios e as despesas de des-
locamento ficam a cargo do emprega-
dor. Com a nova legislação, o trâmite 
pode ser feito na própria empresa. Isso 
vai facilitar o processo de homologação 
e ainda agilizar o acesso do empregado 
a benefícios como o saque do FGTS”, 
avalia a assessora jurídica da Famato 
Elizete Ramos.
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REFORMA TRABALHISTA:

O QUE MUDA PARA O 
PRODUTOR RURAL?

SE SANCIONADA A REFORMA, O TEMPO 
DESPENDIDO PELO EMPREGADO ATÉ O LOCAL 

DE TRABALHO E PARA SEU RETORNO, POR 
QUALQUER MEIO DE TRANSPORTE, NÃO SERÁ 

COMPUTADO NA JORNADA DE TRABALHO COMO 
OCORRIA ATÉ ENTÃO

ELIZETE RAMOS
Assessora Jurídica da Famato

Outra mudança importante será em 
relação à contratação de trabalho 
intermitente. É comum o agricultor 
fazer contratações esporádicas para 
o período do plantio ou da colheita, 
conforme as condições climáticas. 
Na legislação atual essa contratação 
é realizada por período contínuo, ou 
seja, é levado em conta o período de 
30 dias de trabalho, em forma de sa-
lário. Com a reforma, o trabalhador 
receberá apenas pela jornada ou diá-
ria, e, proporcionalmente, com férias, 
FGTS, previdência e 13º salário.

Sobre a jornada de trabalho, atual-
mente, o empregador rural paga o 
tempo de deslocamento fornecido 
ao trabalhador a locais de difícil 
acesso ou não servidos pelo trans-
porte público. Conforme Elizete, 
se o funcionário é contratado para 
trabalhar oito horas por dia e o seu 
deslocamento de ida e volta for de 
duas horas, ou ele trabalhará apenas 
seis horas por dia ou terá que fazer 
duas horas extras para compensar 
as oito horas. “Se sancionada a re-
forma, o tempo despendido pelo 
empregado até o local de trabalho e 
para seu retorno, por qualquer meio 
de transporte, não será computado 
na jornada de trabalho como ocorria 
até então”, frisou a advogada.
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LEI DA TERCEIRIZAÇÃO – A Lei nº 
13.429/2017, conhecida como Lei da 
Terceirização, define regras para ter-
ceirizar a contratação de funcionários 
em empresas públicas e privadas nas 
áreas urbana e rural. Foi sancionada 
pelo presidente da República Michel 
Temer dia 31 de março.

“Esta lei é um avanço positivo para o 
setor rural, pois regulamenta a legisla-
ção trabalhista conforme a realidade 
do campo e proporciona mais segu-
rança jurídica para trabalhadores e 
empregados”, afirma Elizete.

Terceirização é a contratação de servi-
ços por meio de empresa, intermediá-
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ria (interposta) entre o tomador de serviços e 
a mão de obra, mediante contrato de presta-
ção de serviços. A relação de emprego se faz 
entre o trabalhador e a empresa prestadora de 
serviços, e não diretamente com o contratante 
(tomador) destes.

Entre as principais mudanças vale ressaltar 
que antes não havia legislação disciplinando 
quais atividades poderiam ser terceirizadas. 
Agora, deixa de existir a diferenciação entre 
atividade-meio e atividade-fim e todas as fun-
ções podem ser terceirizadas.

O empregado só podia reclamar de seus di-
reitos trabalhistas ao empregador para o qual 
prestava serviço. A empresa tinha "responsa-
bilidade subsidiária" em relação às obrigações 
trabalhistas da prestadora de serviços. A partir 

REFORMA 
TRABALHISTA

Confira outros pontos importantes que 
irão mudar com a Reforma Trabalhista:

de agora, o trabalhador terceirizado poderá co-
brar seus direitos da empresa em que está con-
tratado ou da empresa a quem ele presta seus 
serviços. Além disso, o empregado poderá ter 
acesso total aos benefícios da Previdência Social, 
incluindo seguro-desemprego e aposentadoria 
por tempo de serviço. O funcionário terceiri-
zado terá o direito de usar o mesmo refeitório, 
transporte e serviço médico dos demais empre-
gados celetistas.

A nova lei estabelece que não há vínculo de em-
prego entre a empresa que contratou o serviço 
terceirizado e os trabalhadores que prestam ser-
viço. E o contrato de trabalho, com relação ao 
mesmo empregador, não poderá exceder o prazo 
de 180 dias, consecutivos ou não, mas poderá ser 
prorrogado por até 90 dias, consecutivos ou não. 
Essas duas regras, até então, não eram claras.

Patrões e empregados podem nego-
ciar, por exemplo, jornada de trabalho 
e criação de banco de horas. A nego-
ciação poderá ser individual.

O banco de horas poderá ser ajustado 
por acordo individual ou coletivo e a 
qualquer forma de compensação de 
jornada, desde que não passe de dez 
horas diárias e que a compensação 
aconteça no mesmo mês.

Intervalo intrajornada deverá respei-
tar o limite mínimo de trinta minutos 
para jornadas superiores a seis horas.

Poderá haver remuneração por produ-
tividade, incluída a remuneração por 
desempenho individual.

Prorrogação de jornada em ambientes 
insalubres, sem licença prévia do Mi-
nistério do Trabalho. 

Prêmios de incentivo em bens ou 
serviços quando houver acordo entre 
empresários e trabalhadores.

Participação nos lucros ou resultados 
da empresa.

As férias poderão ser divididas em até 
três etapas: uma delas não poderá ser 
inferior a 14 dias corridos e as demais 
não poderão ser menores do que 5 
dias corridos cada uma.

A Justiça do Trabalho precisará ter no 
mínimo 2/3 do colegiado para alterar 
interpretação das leis.
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O Conselho Nacional de Política Fa-
zendária (Confaz) renovou o convê-
nio 100/97 que mantém as isenções de 
ICMS para o trânsito interestadual de 
insumos agropecuários. A renovação terá 
validade de um ano. 

Para o 2º vice-presidente da Federa-
ção da Agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso (Famato) e presidente da Apro-
soja Brasil, Marcos da Rosa, a decisão é 
uma vitória para todo o setor produtivo. 
“Com o Confaz, os insumos agropecu-
ários adquiridos em outro estado têm 
um rebate no valor do ICMS que fica 
entre 3% e 4%; sem o convênio a por-
centagem chegaria a 17% em alguns es-
tados, aumentando ainda mais os custos 
produtor rural neste momento em que 
as commodities estão com o preço bai-
xo”, informa Rosa. 

buscar novos conhecimentos e tec-
nologias para o desenvolvimento da 
atividade.

Participaram técnicos da Famato e 12 
representantes de sindicatos dos mu-
nicípios de Cuiabá, Cáceres, Itiquira, 
Mirassol D’Oeste, Nossa Senhora do 

CU
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S Livramento, Poconé e Santo Antônio 

de Leverger.
 
Com uma área estimada em 15,13 mi-
lhões de hectares, o Bioma Pantanal 
está localizado na bacia hidrográfica 
do Alto Paraguai em dois estados bra-
sileiros, ocupando 1,76% da área total 
do território nacional, sendo 65% do 
estado de Mato Grosso do Sul e 35% 
de Mato Grosso.
 
Os participantes conheceram a estru-
tura das unidades da Embrapa, estu-
dos, pesquisas e novas tecnologias de-
senvolvidas. Discutiram sobre a Lei nº 
750, conhecida como Lei do Pantanal, 
que tramita desde 2011 no Congresso 
Nacional. Para o setor agropecuário, a 
lei trata de aspectos muito gerais e não 
discute as peculiaridades do bioma.

Como as decisões do Confaz só podem ser tomadas por unani-
midade e o estado do Rio de Janeiro estava proibido por uma de-
cisão judicial de votar a favor de incentivos fiscais, foi necessária 
a articulação da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), da 
Aprosoja Brasil, de secretários de Fazenda de diversos estados para 
contornar a situação e conseguir junto à Procuradoria-Geral do 
Rio autorização do Ministério Público para que o Estado pudesse 
votar a favor dos incentivos fiscais.

A Famato e o Senar-MT reuniram 
em abril lideranças do setor agrope-
cuário de Mato Grosso que desen-
volvem atividade no Bioma Pantanal 
para uma Missão Técnica nas unida-
des da Embrapa Pantanal e Embrapa 
Gado de Corte, ambas localizadas em 
Mato Grosso do Sul. O objetivo foi 
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VISITA TÉCNICA EXPLORA UNIDADES DA EMBRAPA 
EM MATO GROSSO DO SUL

CONFAZ RENOVA ISENÇÃO DE ICMS PARA 
INSUMOS AGROPECUÁRIOS

MISSÃO EMBRAPA

CONQUISTA

Participantes da Missão Técnica
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A Famato informa que os produtores rurais 
terão até o dia 12 de junho para atualizar as 
informações dos estoques de seus rebanhos 
de todas as espécies e comunicar ao Institu-
to de Defesa Agropecuária (Indea-MT). O 
produtor pode aproveitar o período de va-
cinação contra a febre aftosa, que começou 
dia 1º de maio e vai até o dia 31, para fazer 
a atualização.

Devem ser informadas a contagem do reba-
nho por categoria (faixa etária dos animais) 
e por espécie. A determinação consta na Lei 
nº 10.486, publicada dia 29 de dezembro de 
2016, que trata da Campanha de Atualiza-
ção de Estoque de Rebanho e suas penali-
dades.

A Famato alerta que este é o único prazo 
que os produtores terão para fazer a atuali-
zação. O produtor que não fizer a contagem 
terá que pagar multa de 1,5 UPF/MT (mês 
de maio/2017 corresponde a R$ 130,37) 
por cabeça nas campanhas futuras em que 
os dados dos estoques físicos estiverem di-
vergentes do cadastro.

É importante destacar que o valor da UPF/
MT tem atualização mensal, portanto o va-
lor da multa aplicada pode ser ainda maior.
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PRODUTORES TERÃO ATÉ DIA 12 DE JUNHO 
PARA ATUALIZAR ESTOQUES DOS REBANHOS

Lei que trata da Campanha de Atualização de Estoque de Rebanho consta no Diário Oficial do Estado



10.FAMATO EM CAMPO

Interessado em investir em quali-
ficação e capacitação? O Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral (SENAR-MT), em parceria 
com os Sindicatos de Produtores 
Rurais, oferta o curso de Boas 
Práticas Agropecuárias (BPA). O 
objetivo é qualificar trabalhadores 
e produtores da pecuária e ainda 
oferecer consultoria técnica nas 
propriedades.

Com carga horária de 116 horas, 
o BPA visa tornar os sistemas de 
produção mais eficientes e rentáveis 
para o produtor e, assim, alcançar 
um produto mais sustentável. O 

SE
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É HORA DE INVESTIR MAIS NA QUALIFICAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA AGROPECUÁRIA

BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS
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Para o superintendente do SE-
NAR-MT, Otávio Celidonio, o 
BPA oferece consultoria técnica 
como conteúdo do treinamento. 
“Acreditamos que esse seja o fu-
turo no modelo de educação do 
SENAR em Mato Grosso”.

Para participar do BPA, o interes-
sado deve ter acima de 18 anos, 
ser alfabetizado e conhecedor de 
noções básicas de matemática. O 
conteúdo inclui gestão de pro-
priedade, qualidade de vida no 
trabalho, manejo ambiental, den-
tre outros.

ACREDITAMOS 
QUE A 

CONSULTORIA 
TÉCNICA É O 
FUTURO DA 

EDUCAÇÃO

OTÁVIO CELIDONIO
Superintendente do SENAR-MT

treinamento e o conhecimento téc-
nico ajudam a modificar muitas prá-
ticas na lida do dia a dia de proprie-
dades onde se desenvolve a pecuária.

O QUE É O BPA? COMO FAÇO PARA PARTICIPAR?

É um programa que tem o objetivo de produzir 
um alimento seguro e saudável seguindo as 
orientações das Boas Práticas Agropecuárias.

É simples. Quem estiver interessado deve procurar o 
Sindicato de Produtores Rurais de sua cidade ou o mais 
próximo para ver se há turmas previstas e se há vagas.



11.FAMATO EM CAMPO

Um dos programas mais antigos do SENAR-MT, o Muti-
rão Rural, criado em 1996, oferta em 2017 mais de 30 servi-
ços. O objetivo é levar cidadania para quem vive nas comuni-
dades rurais mais distantes dos centros urbanos. 

Em abril, o projeto do Mutirão passou por Jauru, Vila Bela 
da Santíssima Trindade, Cáceres e Pontes e Lacerda. Em 
maio, o programa será realizado em mais 11 municípios. Este 
ano o Mutirão Rural acontece até dezembro.

Em 2016 foram 52 eventos do Mutirão Rural em 
comunidades de 49 municípios mato-grossenses. Ao 
todo, em 2016, foram 14.856 atendimentos. A ex-
pectativa para 2017 é superar esses números.

MUTIRÃO RURAL SERÁ 
REALIZADO EM 10 
MUNICÍPIOS EM MAIO

CIDADANIA E SERVIÇOS
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Mutirão Rural realizado dia 24 de abril em Cáceres, na Comunidade Clorinópolis

SERVIÇOS

OFICINAS

PROGRAMAÇÃO DE MAIO 

 Atendimento médico, odontológico e triagem de enfermagem

 Exame de vista e entrega de óculos de grau 

 Exames de prevenção aos cânceres de próstata e colo de útero

 Corte de cabelo

16

17

18

19

20

22

24

25

Terça

Quarta

Quinta
 

Sexta

Sábado

Segunda

Quarta

Quinta

Alto Paraguai
(Escola Estadual Henrique 

José Trindade) 

Araguainha
(Prefeitura Municipal de 
Araguainha) 

Brasnorte
(Gleba São Bento) 

Rondonópolis
(Sindicato Rural de 

Rondonópolis)

Tangará da Serra
(São Joaquim do Boche)

Sapezal
(Grupo Bom Futuro)

Barra do Bugres
(Distrito Assari)

Nova Olímpia
(Usinas Itamarati)

 Plastificação de documentos

 Fotografia 3x4

 Emissão de CPF 

 Segunda via de certidões e outros

 Pintura facial

 Automaquiagem

 Jogo Limpo - Combata o Aedes aegypti

 Manutenção de tratores agrícolas

 Planejamento e aproveitamento de 
alimentos
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PARECIS SUPER AGRO – CAMPO NOVO DO PARECIS

9ª DINÂMICA DE EMPRENDIMENTOS E EMPREENDEDORES – PORTO ALEGRE DO NORTE

5ª CAVALGADA ECOLÓGICA – TABAPORÃ
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Jornalista da rede Globo William Waack Presidente do Sistema Famato Normando Corral

Diretores da Famato Vilmondes Tomain e Edio Brunetta participaram do evento Abertura do evento com autoridades públicas

Cavaleiros reunidos Presidente do Sindicato Rural Maurildo Daniel Lauro e o diretor da Famato José Luiz Fidelis


