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Mais 140 produtores de leite passam a 
receber assistência técnica e gerencial 
do Senar Tec Leite

SENAR-MT
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Primeiro Hackathon do Agronegócio de 
Mato Grosso acontece em Sorriso com 
mais de 60 inscritos

AGRIHUB

PÁG. 08



PECUÁRIA BRASILEIRA
Preocupado com a atual crise da pecuária, solicitei à CNA que agendasse uma reu-
nião com o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, para entender com mais 
profundidade a situação do JBS, que representa 48% dos abates de carne no estado.

Escolhemos o BNDES para o diálogo por ser o segundo maior acionista do JBS, com 
21,32% de participação. Esperamos que, após essa conversa, consigamos um “fôlego” 
no setor.

Discutimos a necessidade de separar a empresa JBS de seus controladores atuais. E 
defendemos uma solução para o problema do setor frigorífico que dê segurança ao 
produtor. O presidente do BNDES e os representantes do Sistema CNA propuseram 
que o grupo JBS volte, o mais rapidamente possível, a um quadro de normalidade 
econômica e de excelência em governança empresarial.

Temos o maior rebanho bovino do Brasil, com 30,21 milhões de cabeças. Estamos 
há 21 anos sem nenhum foco de febre aftosa – doença que impacta diretamente a 
economia e fecha as portas do mercado internacional. Somos eficientes na sanidade 
do rebanho e a nossa cadeia produtiva contribui com a geração de emprego e renda no 
país. Estamos preocupados com esta crise e queremos respostas.

A reunião, que aconteceu na CNA com a participação dos presidentes das Federações 
de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Maurício Saito, e de Goiás, José 
Mário Schreiner, foi produtiva e nos permitiu abrir um canal de diálogo direto e po-
sitivo com a indústria. 

A história da pecuária de Mato Grosso é uma história de superação de dificuldades. 
Acredito que vamos superar mais esta.
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3.FAMATO EM CAMPO

Para reduzir ainda mais a prevalência e 
a incidência da brucelose em bovinos e 
bubalinos, visando à erradicação, a Fa-
mato fez duas reuniões importantes em 
junho com representantes de entidades 
do Agro e de órgãos de defesa sanitária 
animal do estado. 

A atualização da legislação estadual 
que traçará diretrizes para o controle da 
doença está prevista para ser finalizada 
em dezembro deste ano. O Comitê 
Consultivo sobre Brucelose Bovina do 
Estado de Mato Grosso (CCBB/MT) 
finalizará o programa e, em seguida, 
encaminhará para uma consulta públi-
ca. Após essa consulta, retornará para 
o comitê com as considerações finais. 
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A FAMATO VÊ COM BONS OLHOS A 
ELABORAÇÃO DE UM NOVO PROGRAMA DE 
ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE NO NOSSO 

ESTADO. ESTAMOS TODOS MUITO FOCADOS 
PARA COMBATER A BRUCELOSE QUE CAUSA 

MUITOS PREJUÍZOS PARA O PRODUTOR

FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE CASTRO
Vice-presidente do Sistema Famato

FAMATO DISCUTE NOVAS ESTRATÉGIAS 
PARA CONTROLE DA BRUCELOSE EM 
MATO GROSSO

Diretoria da Famato e representantes de outras entidades em reunião para tratar das estratégias
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Depois de finalizada e revista, a portaria 
será publicada no Diário Oficial do Es-
tado de Mato Grosso.

“A Famato vê com bons olhos a elabo-
ração de um novo programa de erra-

dicação da brucelose no nosso estado. 
Estamos todos muito focados para 
combater a brucelose que causa muitos 
prejuízos para o produtor”, afirmou o 
vice-presidente da Famato, Francisco 
Olavo Pugliesi de Castro.

A FAMATO APRESENTOU QUATRO SUGESTÕES PARA O PROGRAMA ESTADUAL:
Fazer análise de custo-benefício do controle da brucelo-
se na propriedade rural (provar ao produtor a viabilidade 
econômica).

Fazer com que o laboratório da RB51 e o Sindan sejam 
acessíveis para negociar preço da vacina e garantam a 
entrega do produto.

Garantir a melhor distribuição da vacina em todo o estado.

Realizar uma campanha voluntária em um prazo mínimo de 
três anos para que criadores façam o reforço com a RB51 
nas novilhas de 12 a 24 meses para reprodução (com foco 
para o mês de novembro, visando o mesmo manejo da vaci-
nação de febre aftosa).
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POXORÉU
O produtor rural José Jorge Sobrinho foi empossado no 
dia 9 de junho para três anos de mandato à frente do Sin-
dicato Rural de Poxoréu. Ele já liderou a entidade por oito 
anos, entre 2004 e 2011. Para o próximo triênio, Sobrinho 
e sua diretoria pretendem fortalecer o sindicato. "Assu-
mimos com a determinação de fazer a nossa classe e a 
nossa entidade avançarem. Vamos recuperar o que está 
estragando. Vamos zelar pelo que temos", informou.

CHAPADA DOS GUIMARÃES

Com o objetivo de fortalecer a pecuária no 
município, o Sindicato Rural de Chapada dos 
Guimarães promoveu o primeiro Seminário Pe-
cuária Forte. O evento teve o apoio da Famato 
e do Senar-MT e reuniu cerca de 50 produtores 
rurais que participaram de palestras sobre as 
tendências do mercado pecuário, melhora-
mento genético, sistema intensivo de produ-
ção e sobre o papel do produtor rural. "Nós 
temos que ter conhecimento das questões 
políticas e econômicas do Brasil que afetam a 
pecuária no momento atual. Precisamos saber 

ARAPUTANGA 
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quais são os nossos desafios diante da crise para encontrar formas de nos mantermos no mer-
cado mesmo nos dias mais difíceis”, disse a presidente do sindicato, Deusimar Muniz de Lima. 

O Sindicato Rural de Araputanga realizou 
um bate-papo com os produtores rurais da 
região, com a participação dos analistas 
da Famato. Eles falaram sobre: o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), a Autorização Pro-
visória de Funcionamento (APF), Funrural, 
Contribuição Sindical e outros assuntos 
ambientais e tributários “Decidimos fazer 
esse encontro para discutir e tirar dúvidas 
sobre assuntos que afetam diretamente o 
nosso trabalho.  O produtor bem informa-
do pode fazer a diferença no nosso meio”, 
comentou Selmo Cristino da Silva, presi-
dente do sindicato.
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ÁGUA BOA
Mais de 140 produtores rurais de Água Boa par-
ticiparam de uma palestra sobre “Calagem, ma-
nejo da fertilidade do solo e fisiologia aplicada”. 
O evento foi realizado pelo Sindicato Rural e par-
ceiros. O palestrante foi o professor da Univer-
sidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Carlos Crusciol, especialista em sistemas de 
produção agrícola, manejo da fertilidade do solo 
e fisiologia aplicada, atuando principalmente 
nas culturas do arroz, amendoim e cana-de-açú-
car, e nos temas integração lavoura-pecuária, 
silício na agricultura e reguladores vegetais.
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PRIMAVERA DO LESTE
O produtor rural José Nardes foi empossado no dia 2 de junho para mais um 
triênio como presidente do Sindicato Rural de Primavera do Leste. Ele já foi 
vice-presidente da Famato duas vezes e esteve à frente do sindicato por três 
mandatos, entre os anos de 2002/2005, 2005/2008 e 2014/2017. Para seu 
quarto mandato, Nardes disse que dará continuidade nas ações e também 
pretende consolidar a Farm Show que hoje é uma das grandes feiras de negó-
cio da região. No mesmo dia houve a comemoração dos 30 anos da entidade, 
com o lançamento da revista de 30 anos do sindicato. A revista conta a his-
tória, importantes ações de todos os presidentes da entidade, mostra ainda 
todos os presidentes da Famato, homenageia alguns pioneiros e os primeiros 
associados que acreditaram no trabalho do sindicato.
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QUERÊNCIA
O Sindicato Rural de Querência completou 20 anos de história e comemorou 
sua trajetória dia 6 de julho, o mesmo dia da posse da nova diretoria para o 
triênio 2017/2020. A cerimônia teve a participação do presidente da Famato 
Normando Corral, dos diretores José Luiz Fidelis e Vilmondes Sebastião To-
main e do presidente da Aprosoja Brasil Marcos da Rosa. Gilmar Dell’Osbell, 
que esteve à frente do sindicato durante seis anos, entregou o cargo para o 
produtor rural Osmar Inácio Frizzo. Para o presidente empossado, assumir 
a direção do sindicato é uma honra e um grande desafio. “O desafio é dar 
continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelas diretorias antecessoras que 
chegaram ao que vemos hoje, um sindicato forte, atuante, estruturado, com 
colaboradores e associados que amam o que fazem e entendem também a 
importância deles para o sindicato”, disse.
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Da esquerda para a direita, José Mário Schreiner, presidente da Faeg, Normando Corral, presidente da Famato, e Maurício Saito, presidente da Famasul

ATUAÇÃO – A crise da pecuária 
brasileira se acentuou a partir da 
operação Carne Fraca deflagrada 
em março deste ano pela Polícia 
Federal para apurar o envolvi-
mento de fiscais do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) em um esquema de 
liberação de licenças e fiscalização 
irregular de frigoríficos.

De lá para cá, a Famato acompa-
nha o problema e participa ativa-
mente de diversas reuniões para 
debater o assunto. Uma das últimas 
aconteceu dia 29 de junho, promo-
vida pela Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA), com apoio da 
Famato, Acrimat, Abiec e governo 
de Mato Grosso.

Na oportunidade, o presidente da 
FPA, deputado federal Nilson Lei-
tão, sugeriu a criação de um grupo 
de trabalho para propor soluções 

Durante o encontro, foi discutido 
que é necessário separar a empresa 
JBS de seus controladores atuais. 
Também foi defendida uma solu-
ção para o problema do setor fri-
gorífico que dê segurança ao pro-
dutor.

O presidente do BNDES e os re-

A pedido da Famato, a Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) fez uma reunião com 
o presidente do Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Paulo Rabello 
de Castro, para buscar soluções 
para a crise que está impactando a 
pecuária brasileira após a delação 
premiada do empresário Joesley 
Batista, acionista controlador do 
grupo JBS.

O presidente da Famato, Norman-
do Corral, pediu a reunião porque 
o BNDES é o segundo maior acio-
nista do JBS, com 21,32% de parti-
cipação acionária. “O atual cenário 
da pecuária e a insegurança dos 
pecuaristas que estão diminuin-
do a oferta de boi para abate nas 
plantas frigoríficas do grupo nos 
motivaram a marcar este encon-
tro. Pedimos esclarecimentos sobre 
a situação do JBS, pois em Mato 
Grosso o grupo responde por 48% 
dos abates. É uma participação 
significativa”, informou Corral.

A reunião aconteceu dia 4 de ju-
lho, na sede da CNA, em Brasília, 
com a participação do presidente 
da Famato e dos presidentes das 
federações de Mato Grosso do Sul, 
Maurício Saito, e de Goiás, José 
Mário Schreiner. O presidente do 
Instituto CNA, Roberto Brant, 
também esteve presente.
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FAMATO BUSCA 
INFORMAÇÕES 
NO BNDES SOBRE 
SITUAÇÃO DO JBS

PEDIMOS 
ESCLARECIMENTOS 
SOBRE A SITUAÇÃO 

DO JBS, POIS EM 
MATO GROSSO O 

GRUPO RESPONDE 
POR 48% DOS 

ABATES. É UMA 
PARTICIPAÇÃO 

SIGNIFICATIVA

NORMANDO CORRAL
Presidente do Sistema Famato

presentantes do Sistema CNA 
propuseram que o grupo JBS volte, 
o mais rapidamente possível, a um 
quadro de normalidade econômi-
ca e de excelência em governança 
empresarial.
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Da esquerda para a direita, José Mário Schreiner, presidente da Faeg, Normando Corral, presidente da Famato, e Maurício Saito, presidente da Famasul

NÓS, 
PRODUTORES, 

TEMOS FEITO A NOSSA 
TAREFA DE ENTREGAR 

PARA A INDÚSTRIA 
UM PRODUTO DE 

EXTREMA QUALIDADE. 
TEMOS QUE NOS 

PREOCUPAR COM AS 
PLANTAS QUE ESTÃO 

ABERTAS, PARA 
QUE CONTINUEM 

OPERANDO

NORMANDO CORRAL
Presidente do Sistema Famato

FEBRE AFTOSA
Na mesa-redonda Cadeia Pro-
dutiva da Carne, promovida 
pela FPA, Normando Corral 
sugeriu ao representante 
do Ministério da Agricultura 
(Mapa), Guilherme Marques, 
que a vacinação contra a febre 
aftosa seja feita apenas nos 
animais jovens, de desmama, 
e bezerros, até que o Plano 
Nacional de Erradicação da 
doença, que pretende tornar 
o país livre da sem vacinação, 
seja colocado em prática.A 
sugestão foi feita devido à 
suspensão das importações 
de carne bovina in natura 
brasileira para os Estados 
Unidos por conta dos abces-
sos encontrados em algumas 

carnes decorrentes de reações da vacina contra a febre aftosa, que com-
prometem apenas o aspecto visual do produto, mas não apresenta riscos 
à saúde humana. O representante do Mapa sinalizou possiblidade para a 
sugestão da Famato, mas disse que seria necessário apresentar um estu-
do detalhado que justifique o pedido que ainda terá que ser avaliado pelo 
órgão oficial.
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para a cadeia da carne e a criação de um 
programa novo e moderno para desburo-
cratizar o setor. Para ele, a cadeia produtiva 
da carne brasileira precisa ser remodelada 
e modernizada com programas e políticas 
públicas. 

Normando Corral reforçou a eficiência da 
sanidade do rebanho bovino mato-gros-
sense: “Nós, produtores, temos feito a nossa 
tarefa de entregar para a indústria um pro-
duto de extrema qualidade. Temos que nos 
preocupar com as plantas que estão abertas, 
para que continuem operando”, defendeu.

O governador de Mato Grosso, Pedro Ta-
ques, anunciou a redução do preço mínimo 
de pauta do ICMS para a venda interesta-
dual de boi em pé de 7% para 4%. A Fa-
mato solicitou a redução para amenizar a 
crise do setor e os produtores conseguirem 
competir em igualdade com outros estados. 
Até o fechamento desta edição, o governo 
ainda não havia publicado a decisão no Di-
ário Oficial do Estado.

Normando Corral durante a mesa-redonda
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mos com segurança e melhores preços 
de mercado, de maneira segura, precisa 
e sigilosa. 
 
“Nós conseguimos, de forma simples, 
mostrar ao produtor a economia no bol-
so. A nossa proposta foi levar a informa-
ção de forma colaborativa. Pela platafor-
ma, os produtores conseguem acessar os 
preços dos insumos, saber, por exemplo, 
quanto está o glifosato na região dele ou 
qualquer outro insumo, quanto custou 
no mês anterior e quanto custa hoje. 
Tivemos a preocupação de preservar o 
nome da revenda e o nome do produ-
tor”, explicaram os membros da equipe. 
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A premiação incluiu uma viagem com 
tudo pago para o grupo conhecer a 
sede do Senai Cimatec em Salvador, 
centro de excelência em hardware no 
Brasil, onde os membros poderão ter-
minar a prototipação do projeto; um 
cheque no valor de R$ 10 mil patroci-
nado pela Aprosoja-MT e um Kit de 
Arduino patrocinado pelo Senar-MT. 

A maratona contou com mais 60 ins-
critos, formando equipes de quatro a 
seis pessoas. Foram apresentados cinco 
projetos inovadores. Após 53 horas de 
desenvolvimento, as equipes tiveram a 
oportunidade de aprimorar os traba-
lhos e defendê-los para os jurados e 
para a plateia. Profissionais das áreas 
de tecnologia, suporte técnico, pesqui-
sadores e professores atuaram como 
mentores no Hackathon.

O programa AgriHub promoveu en-
tre os dias 9 e 11 de junho o primeiro 
Hackathon de Agronegócio de Mato 
Grosso. Trata-se de uma maratona de 
tecnologia para desenvolver protótipos 
para problemas reais do agronegócio. 
O evento, chamado “Dev.Agri”, acon-
teceu em Sorriso, organizado pelo Sin-
dicato Rural do município.

A equipe Agri Trade foi a vencedora. 
Desenvolveu um software para com-
partilhamento de dados com os pro-
dutores. A plataforma tecnológica leva 
ao produtor rural informação de como 
ele deve realizar as compras de insu-

AGRIHUB PROMOVE PRIMEIRO HACKATHON
DO AGRONEGÓCIO DE MATO GROSSO
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Equipe vencedora do primeiro Hackathon do Agronegócio de Mato Grosso

O AGRIHUB é uma rede de inovação 
em agricultura e pecuária que iden-
tifica as necessidades dos produto-
res e os conecta a startups, men-
tores, empresas, pesquisadores e 
investidores. É uma iniciativa da 
Famato, Senar-MT e Imea.
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PRODUTORES DE MATO GROSSO
CONHECEM AGROPECUÁRIA FRANCESA
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O grupo passou por Toulouse, no sul da França, onde conheceu a Escola de Engenharia de 
Purpan, uma das maiores do continente europeu

Do sul da França, os participantes da Missão Técnica seguiram para o Vale do Loire, onde 
conheceram a Terrena - La Nouvelle Agriculture, uma cooperativa agrícola com 130 anos de 

história, com cerca de 29 mil produtores cooperados

A última parada da Missão Técnica foi em Paris para conhecer a política agrícola europeia. A 
União Europeia investe 58 bilhões de euros por ano no setor agropecuário, o que representa 

40% do orçamento total do bloco de países

No Sul da França, o grupo visitou diferentes tipos de propriedades rurais, algumas na região 
dos Pirineus e outras na região de Aveyron

periências e adquiriu novos conhe-
cimentos que irão inspirar e auxi-
liar o desenvolvimento da produção 
mato-grossense.

A França é considerada uma potência 
agrícola na Europa. O país é o pri-
meiro no ranking de produção agrí-
cola do continente, sendo responsável 
por 20% de tudo o que é produzido 
na Europa. Cerca de 54% do territó-
rio francês é usado para produção. É 

um grande produtor de trigo, ocupa 
o 5º lugar no ranking mundial.

“É por meio das missões técnicas 
que os participantes podem conhe-
cer outros modelos de propriedades 
rurais, o manejo aplicado, formas de 
gestão, cooperativas, indústrias e tec-
nologias utilizadas tanto para a agri-
cultura quanto para a pecuária”, disse 
o diretor de Relações Institucionais 
José Luiz Fidelis.

Representantes das três fazendas ga-
nhadoras do Prêmio Sistema Famato 
em Campo Edição 2016 e os ven-
cedores do Prêmio de Mobilização 
2015 do Senar-MT participaram de 
uma Missão Técnica na França, em 
junho, junto com produtores, lideran-
ças dos sindicatos rurais e represen-
tantes da Famato, Senar-MT e Imea.

O grupo conheceu a produção 
agropecuária francesa, trocou ex-
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DICAS PARA MELHORAR A 
QUALIDADE DA PRODUÇÃO

Dar para cada animal o que ele precisa de acordo com a pro-
dução esperada, incluindo o balanceamento dos nutrientes 
como proteína, energia e fibras.

Como 87% do volume de um litro de leite é composto por 
água, é importante que o animal tenha acesso a água fresca e 
limpa para consumir à vontade.

O cuidado com a sanidade é outro ponto muito importante 
para se obter êxito na atividade. 

A partir de junho mais 140 produtores de leite mato-grossen-
ses passam a receber Assistência Técnica e Gerencial, ofertada 
pelo SENAR-MT. A parceria com o Laticínio Vencedor In-
dústria e Comércio de Produtos Lácteos Ltda inclui 80 pro-
dutores da região oeste no SENAR Tec Leite. Além desta, as 
outras duas firmadas com a prefeitura de Nova Ubiratã e com 
a Cooperativa Agropecuária Mista Terra Nova Ltda (Coo-
pernova) beneficiarão os outros 60 produtores.

Marcantes na história do SENAR-MT, estas parcerias mos-
tram que o setor privado acredita e investe no trabalho realiza-
do pelo SENAR-MT para melhorar a atividade do produtor. 
E o objetivo é exatamente este: levar capacitação, qualificação 
e, consequentemente, melhorar a qualidade do produto e a 
renda do produtor. 

A gestão da propriedade é outro ponto importante do SE-
NAR Tec Leite. Os produtores que passam a integrar o pro-
grama recebem mensalmente a visita de um técnico creden-
ciado junto ao SENAR-MT que vai orientá-los sobre todas 
as atividades relacionadas à produção do leite. “Além disso, 
ainda vai auxiliá-los a fazer as anotações e analisar os resulta-
dos obtidos ao longo do mês”.

Para o gerente administrativo do Laticínio Vencedor, de São José dos Quatro Marcos, Elizeu 
Francisco dos Santos, a parceria com o SENAR-MT vai ajudar a melhorar a produtividade

Na opinião do prefeito de Nova Ubiratã, Valtenir José dos Santos, é necessário e 
importante levar a gestão para dentro da propriedade

Os presidentes da Coopernova, Daniel Robson da Silva e do Sindicato dos Produtores Rurais de
Carlinda, Nelson Obuti já sonham em levar o SENAR Tec Leite para Nova Canaã e Colíder
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EM JUNHO MAIS 140 
PRODUTORES DE LEITE PASSAM A 
RECEBER ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
E GERENCIAL

SENAR TEC LEITE
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11.FAMATO EM CAMPO

Os 24 anos de trabalho do SENAR-MT é bronze no Quali-MT 2017

O SENAR-MT tem formado mão de obra para atender à demanda que cresce a cada mês em todas as cadeias produtivas

SENAR-MT GANHA 
RECONHECIMENTO
COM PRÊMIO DE 
QUALIDADE

MAIS DE 50% DOS PARTICIPANTES DO CAMPO 
APRENDIZ CONCLUEM O CURSO JÁ EMPREGADOS

SENAR-MT E 
PARCEIROS 
PLANEJAM 
2018

EM BUSCA DA EXCELÊNCIA

Durante todo o mês 
de junho, o SENAR-
-MT, Sindicato dos 
Produtores Rurais e 
parceiros se reuniram 
para planejar 2018. 
Este é o momento de 
verificar qual o setor 
da propriedade que 
precisa de qualifica-
ção e capacitação e 
solicitar treinamen-
tos.  Ao todo foram 
mais de 100 encon-
tros. Estas reuniões 
de junho fazem parte 
da primeira etapa do 
processo que é en-
cerrado somente em 
agosto. A etapa se-
guinte é a solicitação 
de treinamentos feita 
pelos parceiros jun-
to aos Sindicatos de 
Produtores. Já na ter-
ceira etapa é que os 
representantes dos 
sindicatos se reúnem 
novamente com o SE-
NAR-MT para solicitar 
a demanda de cada 
município.
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O SENAR-MT foi reconhecido com o troféu de bronze, no Prêmio Mato-Grossense da Qua-
lidade (Quali-MT), modalidade nível  III - Rumo à Excelência. Este é o primeiro ano em que 
a instituição participa deste programa e, de acordo com o superintendente, Otávio Celidonio, 
o prêmio é mais que o reconhecimento. “Encaramos também como uma avaliação da institui-
ção”, disse ele.

O Quali-MT é o reconhecimento de organizações públicas, privadas e do terceiro setor que 
adotam os Fundamentos do Modelo de Excelência de Gestão (MEG), da Fundação Nacional 
da Qualidade (FNQ). O objetivo é intensificar a mobilização empresarial no estado de Mato 
Grosso e aprimorar os métodos de gestão.

Dos 13 jovens que receberam o certificado do Programa Campo Aprendiz, programa desenvolvido pelo 
SENAR-MT e vários outros parceiros, em junho, sete já estão empregados. Os demais receberam propos-
ta de emprego.  Esta é uma das quatro turmas que foram iniciadas em 2016.  Além de Campo Verde, no 
ano passado o Programa também foi realizado em Barra do Bugres, Nova Olímpia e Mirassol D’Oeste.  
O objetivo do Campo Aprendiz é atender às demandas dos parceiros que precisavam cumprir a Lei de 
Aprendizagem 10.097/2000 regulamentada pelo decreto 5.598/2005 11.
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Walmir Naves Coco, presidente do Sindicato Rural de Alta Floresta, com o 
ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues

Secretário de Política Agrícola do Mapa Neri Geller presente na Expoalta Princesas da festa

EXPOALTA - ALTA FLORESTA

Treinamentos do Senar-MT 

Estande do Sindicato Rural de Sinop movimentado na exposição

EXPONOP - SINOP
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Estande do Senar-MT na exposição Cursos do Senar-MT durante a Expoquer

EXPOQUER - QUERÊNCIA


