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2018
Dezembro é mês de fazer balanço. Mas também é momento de olhar para o próximo ano e 
refletir sobre o que vem pela frente. Fazendo este exercício, já dá para afirmar que será um ano 
de grandes desafios para os produtores e também para todo o país.
 
Em 2018, uma das nossas tarefas, talvez a principal, estará nas eleições para a Presidência da 
República, governador, senadores, deputados federais e estaduais.
 
Como em todo ano eleitoral, precisaremos ter bastante critério para escolher quem irá nos re-
presentar. Nós do setor produtivo rural participaremos do debate dando a nossa contribuição e, 
para isso, realizaremos um encontro com os candidatos para que nos apresentem as propostas 
para o Agro de Mato Grosso.
 
Será um ano também para mostrar os primeiros resultados do AgriHub que conecta os produ-
tores rurais a startups, empresas de tecnologia, pesquisadores, desenvolvedores e investidores. 
Marque na agenda: em abril teremos o evento Summit AgriHub.
 
No mês seguinte, maio, realizaremos mais um encontro com os magistrados, dando conti-
nuidade ao diálogo que iniciamos com o Poder Judiciário em 2013. A ação pioneira tem a 
finalidade de apresentar aos juízes e desembargadores os desafios e as oportunidades do Agro 
e mostrar a contribuição do setor produtivo rural para o desenvolvimento do país. 
 
Ao longo do ano, faremos 20 reuniões nas 10 regionais do estado divididas pela Famato, sendo 
uma no primeiro semestre em cada uma delas e outra no segundo semestre do ano.
 
Teremos duas datas bem simbólicas e importantes para comemorar: os 25 anos do Senar-MT 
e os 20 anos do Imea. Relembraremos muitas histórias para mostrar porque estamos aqui na 
dimensão e responsabilidades que o setor exige.
 
Como podem ver, será um ano de muito trabalho. Estamos prontos! Com o apoio dos Sindi-
catos Rurais e dos produtores, continuaremos contribuindo para o desenvolvimento do Agro 
em Mato Grosso.
 
Boas festas!
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Presidente: Normando Corral  
1º Vice-Presidente: Francisco Olavo Pugliesi de Castro
2º Vice-Presidente: Marcos Da Rosa    
Diretor de Relações Institucionais: José Luiz Martins Fidelis
Vice-Diretor de Relações Institucionais: Luiz Carlos de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro: Vilmondes Sebastião Tomain
Vice-Diretor Administrativo Financeiro: Valdecio Tarsis Rezende Fernandes   

VICE-PRESIDENTES REGIONAIS
Vice-Presidente Região Noroeste : José Lino Geraldo Martins Rodrigues
Vice-Presidente Região Norte: David Fernandes e Silva 
Vice-Presidente Região Nordeste: Otalécio Januário de Sá 
Vice-Presidente Região Leste: Antônio Fernandes de Mello
Vice-Presidente Região Central: Maurildo Daniel Lauro
Vice-Presidente Região Centro-Oeste: Jairo Alves de Sousa
Vice-Presidente Região Sudoeste: Marcio Paes da Silva de Lacerda

Vice-Presidente Região Baixada Cuiabana: Luiz Carlos da Silva
Vice-Presidente Região Sudeste: Gladir Tomazelli
Vice-Presidente Região Sul: Daniel Guimarães Borges

SUPLENTES · DIRETORIA
1º Suplente: Antonio Carlos Carvalho De Sousa
2º Suplente: Édio Brunetta
3º Suplente: Milton Carlos Zolin
4º Suplente: Eduardo Minoru Sako
5º Suplente : Etso Rosolin

CONSELHO FISCAL · EFETIVO
Benedito Francisco de Almeida, Dirceu Oliveira dos Santos, Joaquim José 
de Almeida

CONSELHO FISCAL · SUPLENTES
José Teixeira, José Aparecido Cazzeta, Ricardo da Silva Correa 

ED
IT

O
R

IA
L

EXPEDIENTE

Coordenação-Edição: Camila Tardin (DRT/MT 1292) Edição: Tássia Maciel Produção de Conteúdo: Camila Tardin, Elaine Perassoli, Tássia Maciel e Vania Costa Produção Fotográfica: Acervo Sistema 
Famato, Gecom Senar-MT, Sindicatos Rurais, Lucas Ninno e Revele Diagramação e Projeto Gráfico: Buenas Artes Studio Revisão: Marinaldo Luiz Custódio Coordenação-Geral: Cláudia Luz.

FALE CONOSCO:

FAMATO EM CAMPO É UMA PUBLICAÇÃO MENSAL COM DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA DE 5.000 EXEMPLARES DO SISTEMA FAMATO
(FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

/sistemafamato /sistemafamato /sistemafamato imprensa@famato.org.br www.sistemafamato.org.br

Rua Eng. Edgard Prado Arze, SN - Edifício da FAMATO - Centro Político Administrativo - 78049-908 
Cuiabá - Mato Grosso

(65) 3928.4435 | 3928.4408

NORMANDO CORRAL
PRESIDENTE DO SISTEMA FAMATO



3.FAMATO EM CAMPO

A
G

R
IH

U
B Este ano foi o período de consolidação do 

AgriHub, projeto de inovação tecnológi-
ca desenvolvido pela Famato, Senar-MT e 
Imea. 

O projeto completou um ano de trabalho 
fazendo a ponte entre o produtor rural ma-
to-grossense e os desenvolvedores de tecno-
logia para o campo, com o apoio dos produ-
tores rurais, comunidades empreendedoras, 
empresas, investidores e outros ecossistemas 
de Agtech do país.

O ANO DA 
INOVAÇÃO
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CONEXÃO AGRIHUB

Durante o ano foram feitos 14 eventos. Nesses encontros os produtores ru-
rais conhecem soluções tecnológicas validadas pela equipe AgriHub e podem 
fazer testes reais em suas propriedades para auxiliar na adaptação das solu-
ções para a realidade de Mato Grosso.

DEV.AGRI

É uma maratona de mais de 50 horas ininterruptas que reúne 
grupos de desenvolvedores, programadores e especialistas em 
negócios para gerar soluções para problemas reais das proprie-
dades rurais. Neste primeiro ano, foram quatro eventos: em Sor-
riso, Cuiabá, Barra do Bugres e Rondonópolis.

MISSÃO TÉCNICA ISRAEL

A segunda missão técnica do AgriHub foi em Israel, país onde as pesquisas 
em desenvolvimento e inovação não param de crescer, tornando-o referência 
mundial em tecnologia, com destaque para cyber segurança e agricultura.

www.agrihub.org.br
O portal é uma plataforma 
completa para quem busca 
informações sobre inovação 
no Agro.

Ao completar um ano, em 
outubro de 2017, o AgriHub 
colocou no ar seu novo site:

NOVO SITE
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NOVA MUTUM
O Sindicato Rural de Nova Mutum reuniu no dia 23 de novembro 
mais de 200 pessoas em um seminário sobre georreferenciamento 
de imóveis. Segundo o presidente do sindicato Emerson Zancanaro, o 
objetivo foi chegar a um consenso sobre os aspectos que mais apre-
sentam divergência no que diz respeito ao georreferenciamento de 
imóveis rurais, apontando o que cada parte pode fazer. Segundo ele, 
em Nova Mutum e região existem muitos problemas burocráticos e 
técnicos. "Com o apoio da Famato e os órgãos presentes, consegui-
mos orientar os produtores rurais sobre as normas e como proceder 
com a regularização de suas áreas", disse Zancanaro.

TAPABORÃ

REGISTROS SINDICAIS

Antes de encerrar seu mandato à frente do Sindicato Rural de Tabaporã, o 
produtor rural Maurildo Daniel Lauro inaugurou a nova sede do sindicato. 
A estrutura conta com recepção, sala de reuniões, dois banheiros (um fe-
minino e um masculino) e almoxarifado. A nova sede foi construída com 
recursos próprios. O espaço foi inaugurado no dia 24 de novembro. Após 
a inauguração, a nova diretoria da entidade foi empossada para três anos 
de mandato. O pecuarista José Francisco de Mello assumiu o comando da 
instituição nos próximos três anos.

Mais três Sindicatos Rurais de Mato Grosso conquistaram 
o Registro Sindical. Os registros dos sindicatos de Itiquira 
e Ipiranga do Norte saíram no final de outubro. No início 
de novembro, a Justiça Federal concedeu uma liminar de-
terminando o Registro Sindical do Sindicato Rural de Gaú-
cha do Norte. O registro é o reconhecimento do Ministério 
do Trabalho e Emprego (TEM) de que o Sindicato Rural é 
representante legal dos produtores rurais.
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NOVA MARILÂNDIA
Com apenas seis meses de funcionamento em um local fixo, o Sindicato Rural 
de Nova Marilândia faz um balanço positivo dos seus atendimentos aos produ-
tores rurais do munícipio. O presidente da entidade, Diego Piovezan da Silva, 
conta que foram realizados 35 cursos e palestras em parceria com a Famato, 
o Senar-MT e parceiros municipais. O sindicato foi fundado em julho de 2016. 
Para os próximos anos as principais metas são: fortalecer a entidade para 
defender os interesses dos produtores rurais do município e aumentar a oferta 
de prestação de serviços e de capacitação profissional por meio de cursos e 
treinamentos.
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Obrigado por 
você ter feito
parte desse 
acontecimento.
Até o ano 
que vem!

Realização:

Soluções inovadoras no campo, propriedades 
premiadas e muita troca de experiência

Somam 27 os Sindicatos Rurais de Mato Grosso que realizaram eleição e posse em 2017. Em 
novembro, aconteceu a cerimônia simbólica de posse da diretoria dos sindicatos de Cláudia 
e Alto Taquari. Os novos diretores dos sindicatos de Vila Bela da Santíssima Trindade e Taba-
porã também foram empossados em novembro. Os sindicatos de Arenápolis, Rondonópolis, 
Pedra Preta, Tapurah, Santo Antônio do Leste, Campinápolis, Cáceres, Primavera do Leste, 
Poxoréu, Araputanga, Juara, Dom Aquino, Terra Nova do Norte, Querência, Santo Antônio de 
Leverger, Chapada dos Guimarães, Jaciara e Novo São Joaquim também tiveram a troca de 
membros da diretoria em 2017. Em dezembro os sindicatos de Colniza, Mirassol D'Oeste, 
Sinop, Água Boa e Tangará da Serra terão a posse dos presidentes reeleitos.
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POSSES 2017

ELEIÇÕES NOVEMBRO
Sete Sindicatos Rurais de Mato Grosso tiveram eleições em novem-
bro para a escolha dos dirigentes para o próximo triênio. Em Colniza 
o produtor rural Milton de Souza Amorim foi eleito para conduzir o 
sindicato no próximo triênio. Em Tabaporã foi eleito o produtor José 
Francisco de Mello. Alessandro Pires foi o escolhido para represen-
tar os produtores rurais de Porto Alegre do Norte no próximo triênio. 

Em Água Boa, o produtor Antônio Fernandes de Mello vai para o seu 
segundo mandato. Em Nova Xavantina, os associados votaram pela 
reeleição do produtor rural Endrigo Dalcin. Francisco Ferreira da 
Silva foi reeleito para mais um mandato à frente do Sindicato Rural 
de Mirassol D’Oeste. Em Sinop, o produtor Antônio Galvan também 
presidirá a entidade por mais três anos.
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AÇÕES QUE 
MARCARAM O 

SISTEMA FAMATO 
EM 2017

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO2017

FAMATO E CNA REALIZAM WORKSHOPS

POSSE NOVA DIRETORIA

EMBRAPA - CAMPINAS E JAGUARIÚNA

FÓRUM AGRO

• Famato e CNA realizam 
workshops para debater 
a nova Lei de Integração 
em cinco munícipios de 
Mato Grosso

• Famato pede revo-
gação do decreto que 
aumenta alíquota sobre 
circulação de gado em pé 

• Famato recepciona 
franceses e apresenta 
setor produtivo de Mato 
Grosso

• Nova diretoria do 
Sistema Famato é 
empossada para três 
anos de mandato 

• STF decide pela 
constitucionalidade 
do Funrural

• Famato participa 
de reunião da CNA 
para elaboração de 
propostas do PAP 
2017/2018

• Fórum Agro MT e governo do Es-
tado assinam propostas para o PAP 
2017/2018

• Missão Técnica do Sistema Famato 
leva produtores para conhecerem a Em-
brapa Pantanal e Gado de Corte 

• Famato solicita mais uma vez revisão 
do preço de pauta da pecuária de corte 

• Entidades buscam soluções jurídica 
e política para contornar cobrança do 
Funrural

VACINA DA FEBRE AFTOSA

• Famato e entidades do Agro discutem estraté-
gias para a retirada da vacina da febre aftosa

• Fórum Agro MT entrega propostas do Plano 
Safra ao ministro Blairo Maggi

• Famato solicita que Sema tome providências 
em relação à emissão da APF

• Famato apoia Censo Agropecuário 2017 do IBGE

• Famato participa da elaboração do plano da 
bacia hidrográfica do Paraguai

• Famato integra Conselho Estadual de Sanidade 
Avícola (COESA)

• Famato visita unidades da Embrapa 
em Campinas e Jaguariúna

• Representante da Famato é empos-
sado vice-presidente do Concel-MT

• Famato apresenta propostas para o 
PAP 2017/2018
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JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

CRISE DA PECUÁRIA BRASILEIRA

PRODUTORES DO ARAGUAIA

ETANOL DE MILHO

BIOMA PANTANAL

PALESTRA

MISSÃO TÉCNICA 

PRESIDENTE DO BNDES
• Famato discute a 
crise da pecuária bra-
sileira em evento

• Famato debate as-
suntos estratégicos 
nas primeiras reuni-
ões regionais

• Delegações da Su-
íça, Argentina e Uni-
versidade de Minnes-
sota visitam a Famato

• Sistema Famato re-
aliza Missão Técnica 
para França 

• Famato participa 
da elaboração de um 
novo Programa Es-
tadual de Combate à 
Brucelose e do Plano 
de revisão do Zonea-
mento Socioeconômi-
co Ecológico 

• Famato realiza reunião regional 
com produtores do Araguaia 

• Famato participa do Mais Milho em 
Primavera do Leste e do Mais Negó-
cios em Água Boa 

• Aprovação da MP 759 é comemora-
da pela Famato

• Sistema Famato faz ciclo de 
palestras em municípios com 
áreas do Bioma Pantanal
 
• AgriHub promove encontro en-
tre produtores rurais e empresas 
de tecnologia para o agronegócio
 
• Produtores de Mato Grosso não 
precisam mais destacar ICMS 
nas operações internas diferidas
 
• Missão AgriHub Israel 2017 
garante visita de representantes 
de empresa israelense em Mato 
Grosso

• Imea divulga estudo de viabilidade econômica do etanol de milho
 
• Famato e embaixada da Alemanha podem ser parceiras no fomento ao 
cooperativismo rural
 
• Famato faz palestras sobre assuntos ambientais, trabalhistas e tributá-
rios no interior de Mato Grosso

• Clóvis de Barros Filho fala sobre 
moral e ética em palestra para lí-
deres sindicais
 
• Presidentes e dirigentes sin-
dicais de Mato Grosso recebem 
certificado de conclusão do GQS 

• Imea divulga balanço de safra 
2017 e perspectivas para 2018

• Sistema Famato faz Missão Técnica 
para estreitar relacionamento com 
universidades americanas

• Famato participa do II Encontro Car-
ta Caiman em Mato Grosso do Sul

• Famato participa de audiência públi-
ca sobre o CAR no Senado Federal

• Sistema Famato e UFMT fecham 
parcerias para projetos para o Agro em 
Mato Grosso

• Famato é escolhida para representar 
setor produtivo no Comitê Estadual da 
Biosfera Pantanal

• Presidente do BNDES fala de empreendedorismo em 
Mato Grosso

• Governo regulamenta alíquota de 7% para saída de boi 
em pé

• Produtores de Cáceres e Vila Bela da Santíssima Trinda-
de pedem mais segurança nas fronteiras

• Conselho Brasileiro do Feijão terá participação da Famato

• Prêmio Sistema Famato em Campo revela sete fazendas 
de Mato Grosso com inovações no campo

• Famato recebe Certificado de Responsabilidade Social 
pela oitava vez
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POSSE DO CONSELHO

MISSÃO TÉCNICA RIBEIRÃO-UBERABA

• Ano começa a todo va-
por com a realização de 
208 treinamentos em 65 
municípios

• SENAR-MT amplia 
portfólio para atender 
demanda de qualificação 
de profissionais para o 
campo

• Participantes de treina-
mentos podem imprimir 
certificados pela internet

• Entidade oferece 
os programas Jovens 
Protagonistas, Futuros 
Produtores do Brasil, 
CNA Jovem e Academia 
de Liderança para quem 
pretende fazer carreira no 
setor do agronegócio

• Membros dos conselhos Administrativo e 
Fiscal tomam posse

• São realizados 28 treinamentos para o se-
tor de máquinas e implementos agrícolas, um 
dos que mais demandam capacitação  

• O novo chefe-geral da Embrapa Pantanal, 
Jorge Antônio Ferreira de Lara, elogia o SE-
NAR-MT pelos trabalhos realizados e parceria 

• 500 pessoas fizeram o treina-
mento de Inclusão Digital

• Número de sindicatos que re-
alizaram 80% do Plano Anual de 
Trabalho (PAT) entre 2015 e 2016 
cresceu de 30 para 56 

• Acontece credenciamento para 
instrutores em março e também 
em junho

• SENAR-MT completa 24 anos e comemora contando histórias sobre 
a relação com os Sindicatos Rurais 

• Jovens Protagonistas Rurais acontece em Santo Antônio de Lever-
ger, Campo Verde, Porto Alegre do Norte e Campo Novo do Parecis 

• O Sindicato de Produtores Rurais de Nova Marilândia formaliza par-
ceria com o SENAR-MT, totalizando assim 90 sindicatos 

• Começa Mutirão Rural que este ano foi realizado em mais de 50 
comunidades rurais

• Ganhadores do Prêmio de Mobilização do 
SENAR-MT embarcam para Missão Técnica. 
Em 2017 colaboradores e representantes dos 
Sindicatos Rurais participaram de duas Mis-
sões Técnicas no Brasil e duas internacionais 

• SENAR-MT e Embrapa realizam Dia de 
Campo em Itiquira. Ao longo de 2017 aconte-
ceram mais de 10 

• Programa Boas Práticas Agropecuárias 
(BPA) acontece em Marcelândia, Água Boa, 
Canarana, Cáceres e também em Barra do 
Garças e Aripuanã

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO2017
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PRÊMIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - CARLINDA

PRÊMIO QUALI

PREMIADOS NO SENAR 
TEC LEITE

• Programa Mulheres em Campo aconteceu em Aripuanã, 
Cláudia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Chapada dos Gui-
marães, Paranaíta, União do Sul e São José do Xingu

• SENAR-MT ganha bronze no Prêmio Quali-MT de 2017, 
modalidade nível  III - Rumo à Excelência. Foi o primeiro ano 
que a instituição participou do evento 

• Mais de 30 jovens concluem o Programa Campo Aprendiz 
e, pelo menos, 50% já têm emprego garantido 

• Sindicatos recebem o 2º Prêmio Mobilização 
Sindical. O objetivo é incentivar a melhoria na 
qualidade dos serviços 

• SENAR-MT e Sindicato de Cuiabá capacita-
ram cerca de 350 pessoas durante Expoagro de 
Cuiabá. Em 2017, a instituição levou oficinas, 
vitrines e treinamentos para mais de 50 expo-
sições agropecuárias 

• Senar Tec Leite pre-
mia três propriedades 
referência em pecuária 
leiteira na região oeste 
de Mato Grosso. Em 
2017 foram firmadas 
três parcerias totali-
zando, assim, mais 140 
produtores atendidos

• Em parceria com a 
Famato e o Imea, SE-
NAR-MT realiza even-
tos do Projeto AgriHub 
em Campo Verde, Água 
Boa, Campo Novo do 
Parecis e em Sorriso. 
Ao longo do ano foram 
mais de 20 eventos

NAC DE BRASNORTE

• Inaugurados os Núcleos Avan-
çados de Capacitação (NAC) de 
Campinápolis, Carlinda, Paranaíta, 
Brasnorte, Porto dos Gaúchos e 
Juara. Ao todo são 14 unidades em 
funcionamento 

• Instrutores credencia-
dos junto ao SENAR de 
outros Estados são capa-
citados em Mato Grosso. 
A capacitação continuada 
é uma preocupação do 
SENAR-MT e ofertada com 
frequência aos instrutores 
credenciados  

• Equoterapia atende 80 
pessoas com deficiência 
em Santo Antônio de Le-
verger. O SENAR-MT rea-
liza este programa junto 
com os parceiros em ou-
tros 15 municípios 

• Cine Senar acontece em 
21 localidades em outu-
bro. Ao longo deste ano fo-
ram realizados 80 eventos

• Caravana Soja Brasil visita 10 muni-
cípios de Mato Grosso 

• SENAR-MT recebe Certificado de 
Responsabilidade Social da Assem-
bleia Legislativa

• SENAR-MT cadastrou o polo da 
Faculdade da CNA de Cuiabá, que foi 
avaliado pelo Ministério da Educação 
(MEC) com a nota máxima

• Em 2017 SENAR-
-MT esteve presente 
nos principais eventos 
técnicos. Dentre eles, 
o Cobradam, Florestar, 
8º Simpósio Nutripura, 
Parecis Super Agro, 
Farm Show, Show Safra, 
Feira do Empreendedor, 
5ª Semana do Cavalo, 
Acrimat em Ação e di-
versos outros

• SENAR-MT lança 
campanha que celebra 
os 25 anos de existência 
da instituição

JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
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SETE FAZENDAS DE MATO 
GROSSO SÃO REFERÊNCIA 
EM INOVAÇÕES NO CAMPO

Cerimônia do Prêmio Sistema Famato em Campo

A 3ª edição do Prêmio Sistema Famato em Campo elegeu sete 
fazendas que apostaram em inovação. O prêmio é uma iniciativa 
da Famato, Senar-MT e Imea.

Das sete fazendas, a Seis Amigos, localizada em Tapurah, e a San-
ta Amélia, de Campo Novo do Parecis, foram as escolhidas para 
participar de uma Missão Técnica e eleitas inovadoras em Mato 
Grosso. Além delas, outras cinco fazendas receberam o prêmio 
de referência em inovação em suas respectivas regiões do estado.

Duas propriedades receberam Menções Honrosas por suas ino-
vações. A Fazenda Formosa, localizada em Glória  D’Oeste, e a 
Fazenda Pôr-do-sol, de Campo Verde.
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REGIÃO CENTRO-SUL

Estância Sophia – Santo Antônio de Leverger

Proprietário: Geannaira Rodrigues Oliveira de Medeiros
Culturas: bovinocultura de leite e venda de animais
Inovação: produz leite exclusivamente de gado da raça Jersey e cons-
trução de um “bezerreiro argentino” adaptado para a região.

REGIÃO NORDESTE

Fazenda Piraguassu – Porto Alegre do Norte

Proprietário: Hélio Brunetta e outros
Culturas: soja, milho, sorgo, feijão e bovinocultura de corte
Inovação: para melhorar a assiduidade de seus colaborado-
res, o grupo oferece um vale alimentação em cartão magné-
tico para os que não tiverem nenhuma falta no mês.

REGIÃO MÉDIO-NORTE

Fazenda Seis Amigos – Tapurah

Proprietário: Iraldo Ebertz
Culturas: criação de suínos, comercialização de feno e bovinocultura
Inovação: usina termelétrica que utiliza um sistema de cogeração de 
energia por meio da queima do biogás em caldeiras. O sistema gera 
três vezes mais energia do que a propriedade consome atualmente, 
possibilitando a implantação de novos projetos para aproveitamento 
da energia e do vapor excedente.

Fazenda Santa Amélia – Campo Novo do Parecis

Proprietário: Roberto Luiz Chioquetta
Culturas: soja, milho, milho pipoca e girassol
Inovação: implantação de uma estação de energia solar que gera atu-
almente 300 kVA, o dobro de energia que a propriedade necessita hoje. 
A energia gerada poderá alimentar projetos futuros da propriedade, 
como a irrigação, tornando-a autossustentável nesse quesito.

REGIÃO OESTE

REGIÃO MÉDIO-NORTE

Fazenda Platina – Santa Carmem

Proprietário: Valdemar Antoniolli e outros
Culturas: bovinocultura de corte e soja
Inovação: desde 2000 faz Integração Lavoura-Pecuária. É uma das 
primeiras propriedades a iniciar esse sistema de produção na região 
e faz uso da ultrassonografia de carcaça para apartar o gado no con-
finamento.

REGIÃO NOROESTE

Fazenda Perdizes – Tabaporã

Proprietário: Grupo SLC Agrícola 
Culturas: soja e milho
Inovação: inovação organizacional com implantação de mu-
danças na estrutura de Recursos Humanos da propriedade. 
Desenvolve diversos projetos com os colaboradores. 

REGIÃO SUDESTE 

Fazenda Cristalina – Campo Verde

Proprietário: Gladir Tomazelli
Culturas: soja, milho, confinamento e Unidade de Beneficiamento de 
Sementes (UBS)
Inovação: criou um aplicativo para celular que é usado para rastrear 
as sementes facilitando o trabalho logístico interno e que permite ve-
rificar a qualidade do produto adquirido. O aplicativo também pode ser 
utilizado pelos clientes (compradores da semente).
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IM
EA

RESUMO

• 526 relatórios (boletins e 
estimativa de safra)

• 16 avaliações de políticas 
públicas

• 15 análises de impacto

• 11 análises estruturais

• 3 análises conjunturais

• 3 avaliações de investimento

• 2 diagnósticos de mercado

• Projeto Campo Futuro em 
parceria com a CNA

• Projeto AgriHub desenvolvi-
do pelo Sistema Famato

• Boletins semanais enviados 
em áudio pelo whatsapp

• Estudo sobre o potencial de 
produção de etanol de milho 
em Mato Grosso

• Projeto Rentabilidade no 
Meio Rural de Mato Grosso

Mais um ano de muito trabalho para o 
Imea que completou dia 29 de junho 19 
anos de atividade em Mato Grosso. O Ins-
tituto é uma entidade privada de pesquisa, 
sem fins lucrativos, referência em todo o 
país na elaboração de estudos e projetos 
socioeconômicos e ambientais no estado.

Em 2017, foram produzidos 526 rela-
tórios entre boletins e estimativas de 
safra. Os principais estudos divulgados 
este ano foram: Clusters Etanol de Mi-
lho, Análise da Participação do Agro-
negócio na Arrecadação do Governo de 
Mato Grosso, Análise da Possibilidade 
de Mudança na Forma de Tributação 
do Convênio ICMS 100/97 e Análi-
se do Impacto do Funrural em Mato 
Grosso e no Brasil.

Uma das novidades do ano foi a divul-
gação de um resumo dos boletins se-
manais de soja, milho, algodão e bovi-
nocultura de corte por meio de áudios 
enviados pelo whatsapp dos produtores 
e Sindicatos Rurais de Mato Grosso. 
O objetivo, segundo o superintendente 
Daniel Latorraca, foi fazer com que as 
informações fiquem ainda mais acessí-
veis aos produtores e sindicatos. “Hoje 
a ferramenta whatsapp é muito usa-
da e de fácil acesso. São resumos que 

IMEA
EM NÚMEROS

Daniel Latorraca, superintendente do Imea, na abertura do evento Rentabilidade no Meio Rural

estimulam os ouvintes a irem atrás da 
informação mais completa dos boletins 
em nosso site”, afirma Latorraca.

Em  novembro, o Imea divulgou os resul-
tados do projeto Rentabilidade no Meio 
Rural em Mato Grosso de 2017. O tra-
balho mostra que a produção de soja na 
safra 2016/2017 foi rentável para o pro-
dutor rural mato-grossense, mas o milho 
cultivado fora de um sistema integrado 
não apresentou resultados tão positivos 
nessa mesma safra.

Realizado desde 2012, o projeto feito 
em parceria com a Famato, Senar-MT e 
Embrapa também levantou os custos de 
produção da pecuária e analisou a renta-
bilidade das 11 propriedades rurais que 
são Unidades de Referência Tecnológica e 
Econômica (URTEs).

Em dezembro o instituto lançou o Guia 
do Investidor, uma proposta inédita no 
agronegócio brasileiro. A ferramenta é um 
observatório de análises de oportunidades 
e riscos de investimentos no agronegócio 
mato-grossense. Neste observatório serão 
geradas informações sobre investimentos 
no estado e anualmente será publicado um 
documento completo com as perspectivas 
para o ano seguinte.
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