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OS DESAFIOS DO AGRO

O ano de 2017 tem se mostrado um ano de prova para o agro. Em março tivemos 
a Operação Carne Fraca da Polícia Federal que causou grande preocupação para 
o setor em função de suas implicações nos mercados interno e externo de carne. 
Desde o início, a Famato tem acompanhado as notícias e mantido conversas com 
as principais lideranças do país.

Este episódio merece uma atenção especial quanto à forma com que as informações 
foram divulgadas. De um total de 4.837 unidades frigoríficas instaladas no país, 
apenas 21 (0,43%) estão sob suspeita. E dos 11 mil funcionários do Mapa, apenas 
33 estão sendo investigados, ou seja, 0,3%. Isso demonstra que o fato foi pontual e 
não pode ser generalizado.

Não podemos afirmar que todo o Ministério da Agricultura foi corrompido devido 
à má conduta de alguns profissionais. Além disso, é imprudente dizer que a carne 
brasileira não tem qualidade. O Brasil é referência mundial na produção de carnes 
e mais de 150 países importam nossos produtos. Isso só é possível graças ao serviço 
rigoroso de inspeção sanitária que temos aqui. Queremos destacar também a atua-
ção fundamental do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para reverter os efeitos 
negativos desta operação.

No final do mês recebemos com apreensão o novo desafio para o setor, a decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade do Funrural. Agora 
nossos esforços estão direcionados para esclarecer aos produtores e associados dos 
Sindicatos Rurais os desdobramentos desta decisão a fim de garantir que a pro-
dução e os negócios do agro não sejam comprometidos. A manchete desta edição 
explica o que os produtores devem fazer neste momento.

Apesar desses acontecimentos, acredito que isso vai passar e continuaremos a nossa 
produção forte, consolidada e de qualidade.
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No dia 17 de março, a sociedade 
brasileira e o mercado interna-
cional foram surpreendidos com 
a operação Carne Fraca da Polí-
cia Federal, que investiga casos de 
corrupção entre fiscais agropecu-
ários do Ministério da Agricul-
tura (Mapa) e funcionários de 21 
frigoríficos do país. Desde o iní-
cio da divulgação das notícias, a 
Famato acompanhou o problema 
e conversou com as principais li-
deranças do Brasil.
 
O caso gerou grande preocupação, 
pois envolve a segurança dos ali-
mentos, atinge toda a cadeia pro-
dutiva brasileira de produção de 
proteína animal, coloca em risco 
o emprego de trabalhadores da 
indústria frigorífica e o sustento 
dos produtores rurais, sejam eles 
pequenos, médios ou grandes.

Embora o tema seja relevante e preo-
cupe, é necessário destacar que os cri-
mes foram pontuais. De um universo 
de 4.837 unidades frigoríficas instala-
das no país, apenas 21 (0,43%) estão 
sob suspeita. E de um total de 11 mil 
funcionários do Mapa, apenas 33 estão 
sendo investigados, ou seja, 0,3%.
 
“Apenas 21 indústrias estão sob in-
vestigação e não podemos generalizar 
achando que todo o ministério está 
corrompido e que toda a carne pro-
duzida no país não tem qualidade. O 
Brasil é referência mundial na pro-
dução de carnes e mais de 150 países 
importam nossos produtos. Isso só é 
possível graças ao serviço rigoroso de 
inspeção sanitária que temos aqui. 
Quem agiu errado deve ser punido, 
mas não podemos generalizar o pro-
blema”, destaca o presidente do Siste-
ma Famato, Normando Corral.

CARNE FORTE

EFICIÊNCIA – O Serviço de Ins-
peção Federal Brasileiro é consi-
derado um dos mais eficientes e 
rigorosos do mundo. Não poderia 
ser diferente diante da posição de 
liderança mundial na produção 
de alimentos que o país conquis-
tou e da confiança dos mercados 
consumidores mais exigentes do 
planeta que fazem inspeções re-
gulares para averiguar a qualidade 
dos produtos que compram e que 
consomem.
 
A Famato entende que o momen-
to é de acomodações no mercado 
e manifesta apoio ao governo na 
negociação e certificação da quali-
dade da carne produzida no país. A 
produção de carne em Mato Gros-
so, assim como em todo o Brasil, 
depende da parceria de todos os 
integrantes da cadeia produtiva.

EM 2016, 853 MIL PARTIDAS DE 
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL SAÍRAM 
DO BRASIL PARA MAIS DE 150 PAÍSES 

40% DAS EXPORTAÇÕES 
DE AVES PARA O MUNDO SAEM 
DO BRASIL

O PAÍS EXPORTOU 19,4% 
DE CARNE SUÍNA EM 2016

O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 
EMPREGA 6 MILHÕES DE 
PESSOASO BRASIL TEM 7% DO 

MERCADO MUNDIAL 
DE ALIMENTOS

O BRASIL TEM 4.837 UNIDADES 
FRIGORÍFICAS DE PRODUÇÃO ANIMAL

SEGUNDO O MAPA, SOMENTE 0,02% FORAM 
CONSIDERADAS IMPRÓPRIAS

APENAS 21 ESTÃO SOB SUSPEITA (0,43%)

DAS 21, TRÊS FORAM SUSPENSAS PELO MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA

DOS 11 MIL FUNCIONÁRIOS DO MAPA, APENAS 33 
ESTÃO SENDO INVESTIGADOS (0,3%)

DIRETA E INDIRETAMENTE
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CAPACITAÇÃO
A Famato e o Senar-MT deram início aos treinamentos e capacitações para 
os Sindicatos Rurais em 2017. No mês de março, os gerentes sindicais e 
mobilizadores receberam treinamentos sobre o Fundo de Apoio ao Desenvol-
vimento Sindical (Fades), Aposentadoria Rural e Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP). Todos fazem parte do Programa de Desenvolvimento Sindical 
(PDS). “Precisamos fortalecer ainda mais o Sistema Famato e, para isso, é 
importante a participação dos Sindicatos Rurais nos treinamentos. Além dis-
so, também queremos ouvir as demandas dos sindicatos para que possamos 
melhorar os nossos produtos”, diz o diretor de Relações Institucionais da 
Famato, José Luiz Fidelis.

PRIMAVERA DO LESTE

Os produtores rurais de Primavera do Leste 
reelegeram o presidente do Sindicato Rural 
do município para mais um triênio de man-
dato. José Otaviano Nardes ficará à frente 
da entidade até 2020. O presidente reeleito 
falou da satisfação de ter sido escolhido para 
liderar a entidade no ano em que ela com-
pleta 30 anos de fundação.  “O sindicato foi 
fundado em 2 de abril de 1987 e de lá para 
cá a missão sempre foi a de defender os in-
teresses dos produtores rurais, fortalecendo 
e unindo a categoria. Me sinto honrado em 
poder contribuir com este trabalho”.

TAPURAH
A nova diretoria do Sindicato Rural de Tapurah 
tomou posse no dia 10 de março. Quem vai li-
derar a entidade nos próximos três anos, em 
substituição ao ex-presidente Silvésio de Oli-
veira, é o produtor rural Carlos Belló. Natural 
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do Rio Grande do Sul, ele está em Mato Grosso 
há mais de 20 anos e foi 2º tesoureiro durante 
a gestão passada do sindicato. “O sindicato só 
é grande e forte com a participação de todos. 
Esperamos contar com o envolvimento dos nos-

sos associados para juntos alcançarmos nosso 
objetivo, que é construir uma nova sede, mais 
ampla, com mais conforto, para desempenhar-
mos ainda melhor o nosso trabalho de defender 
os interesses da classe”, disse Belló.
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HOMENAGENS
O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, foi celebrado 
por diversos Sindicatos Rurais de Mato Grosso. Em Água 
Boa, cerca de 100 mulheres participaram do 2º Encon-
tro de Produtoras Rurais. O evento contou com palestra 

IPIRANGA DO NORTE
O Sindicato Rural de Ipiranga do Norte fará dia 21 de abril, 
a partir das 12h, a 2ª Festa da Leitoa à Paraguaia, em par-
ceria com o Centro de Tradições Gaúchas Herança Nativa 
(CTG). O sindicato espera bater recorde de público, supe-
rando a marca de 3 mil pessoas da edição passada. Devem 
participar produtores rurais do médio-norte do estado, 
comunidade local, lideranças do agronegócio, autoridades 
públicas municipais e estaduais. No almoço será servida a 
tradicional “leitoa à paraguaia” que combina carne suína 
com mandioca, bacon e tempero especial.

GUARANTÃ DO NORTE
O presidente do Sindicato Rural de Guarantã do Norte David 
Fernandes e Silva se reuniu com o prefeito da cidade Érico 
Stevan Gonçalves, dia 27/03. O objetivo do encontro foi dis-
cutir e efetivar uma parceria para fortalecer o agronegócio no 
município por meio de capacitação, treinamentos e programas 
especiais, visando a Formação Rural Profissional e Promoção 
Social dos produtores e trabalhadores rurais. Também parti-
ciparam da reunião o supervisor regional do Senar-MT Lúcio 
Luiz Déo e a vereadora Kátia Brambilla. Segundo o presidente 
David, a mão de obra qualificada é um assunto que preocupa 
tanto os pequenos quanto os médios e os grandes produtores 
rurais da região.
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da produtora rural Norma Gatto. Em Campos de Júlio foi 
realizado o 1º Encontro Mulheres do Campo, em que as 
produtoras rurais tiveram a oportunidade de assistir a uma 
palestra sobre relacionamento interpessoal oferecida pelo 

Senar-MT e a concorrerem ao sorteio de diversos brin-
des. Em Querência, a data foi comemorada com um café 
da manhã especial para as mulheres ligadas ao agro. 
Também houve palestras e sorteio de brindes.

Sindicato Rural de Água Boa Sindicato Rural de QuerênciaSindicato Rural de Campos de Júlio
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O Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu no dia 30 de março que a co-
brança do Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural (Funrural) é consti-
tucional. A decisão valerá para todos os 
processos que estão tramitando nas ins-
tâncias inferiores e, a partir de agora, os 
empregadores rurais pessoa física que 
tinham decisões judiciais determinan-
do a suspensão da cobrança terão que 
voltar a recolher 2,1% do valor bruto da 
produção para o fundo.
 
Em 2010, o STF reconheceu a incons-
titucionalidade da cobrança, o que mo-
tivou muitos produtores e entidades de 
classe a ajuizarem ações próprias com 
pedido de liminar para interromper o 
pagamento da contribuição.
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STF DECIDE PELA
CONSTITUCIONALIDADE DO FUNRURAL

A FAMATO SEMPRE FOI CONTRÁRIA À 
COBRANÇA DESTA TRIBUTAÇÃO, TENDO, 

INCLUSIVE, PROMOVIDO O AJUIZAMENTO 
DE AÇÕES PARA TODOS OS SINDICATOS 

RURAIS QUE SE PROPUSERAM A ENTRAR COM 
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

NORMANDO CORRAL
Presidente do Sistema Famato

“A Famato sempre foi contrária à 
cobrança desta tributação, tendo, in-
clusive, promovido o ajuizamento de 
ações para todos os Sindicatos Ru-
rais que se propuseram a entrar com 
mandado de segurança coletivo”, 

afirmou o presidente da entidade, 
Normando Corral.
 
Foram mais de 15.000 ações tra-
mitando na justiça brasileira, nas 
quais muitos produtores rurais do 
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país obtiveram decisões judiciais favoráveis, 
reconhecendo a inconstitucionalidade da 
contribuição do empregador rural pessoa 
física, acreditando na jurisprudência até en-
tão consolidada pelo Supremo.
 
Segundo Corral, a partir de agora é necessá-
rio entender os desdobramentos dessa deci-
são do STF que serão conhecidos somente 
após a publicação do acórdão, prevista para 
acontecer nos próximos três a quatro meses.
Na primeira semana de abril, a Famato par-
ticipou de várias reuniões para tratar do as-
sunto. O primeiro encontro aconteceu em 
Cuiabá com as lideranças das entidades que 
compõem o Fórum Agro MT composto 
pela Famato, Aprosoja, Ampa, Acrismat, 
Acrimat e Aprosmat. Na oportunidade, fo-
ram discutidos os efeitos e possíveis ações a 
serem tomadas em conjunto diante da deci-
são do STF.

ATENÇÃO PRODUTOR!

O QUE É O FUNRURAL?

1 2 3 4
As entidades do Fórum Agro orientam os produtores rurais de Mato Grosso a adotarem as seguintes medidas:

Aos produtores rurais que 
não tenham decisões judi-
ciais (liminares) e tenham 
retenções da cobrança do 
Funrural por tradings, co-
operativas ou frigoríficos, 
que cobrem a comprova-
ção da retenção

Aqueles que não possuem 
ações ajuizadas deverão 
continuar recolhendo o 
Funrural

Em Brasília, o presidente da Famato con-
versou com o Conselho Jurídico do IPA e 
com lideranças da Confederação Nacional 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
para também avaliar as estratégias e orientar 
os produtores sobre o que pode ser feito até a 
publicação da decisão.
 
Ficou definido que, após a publicação da deci-
são, essas entidades irão interpor recurso com 
objetivo de estabelecer o início da cobrança do 
fundo contando a partir da publicação.
 
Conforme a FPA, é necessário esclarecer que 
o recurso interposto não terá efeito suspensivo, 
nem mesmo há prazo para o seu julgamento.
   
Em breve o STF deverá notificar os presi-
dentes dos tribunais regionais federais para 
dar imediato encaminhamento à decisão 
sobre a matéria.

O FUNRURAL É UMA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A CUSTEAR A 
SEGURIDADE (INSS) GERAL. É COBRADO SOBRE O RESULTADO BRUTO 
DA COMERCIALIZAÇÃO RURAL E DESCONTADO, PELO ADQUIRENTE DA 
PRODUÇÃO, NO MOMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO.

Aos produtores rurais que tenham decisões 
judiciais (liminares), individuais ou vincula-
das às entidades, para não efetuar 
o pagamento da contribuição 
do Funrural, que aguardem as 
revogações das decisões para efetuar 
os respectivos pagamentos, contudo, reco-
menda-se provisionar os valores referentes 
ao Funrural para futura liquidação

Aos produtores rurais que tenham decisões judi-
ciais (liminares), individuais ou vinculadas às en-
tidades, para efetuarem os depósitos 
judiciais da contribuição ao Funrural, 
que continuem depositando o valo-
res da contribuição até que ocorra a revo-
gação da referida decisão. Aos que não efetuaram o 
depósito judicial determinado nas referidas limina-
res que providencie para abater o passivo
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A Famato participou de uma reunião na CNA, em Brasília, para tratar das 
metas do Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA) para 
os próximos 10 anos.
 
Entre as propostas de mudanças do plano estão: regionalizar o pro-
grama; projetar demandas da vacina para a indústria se organizar, am-
pliar e aprimorar a capacidade de diagnóstico das doenças vesiculares; 
fortalecer a biosseguridade nos estados; avaliar e adequar o sistema de 
vigilância do serviço de defesa agropecuário; desenvolver um programa 
de educação continuada; reconhecer o país livre da febre aftosa sem 
vacinação, entre outros.
 
Além disso, foi discutida a futura retirada da obrigatoriedade da vacinação 
de aftosa no país. O Mapa apresentará na Comissão Sul-Americana para 
a Luta Contra a Febre Aftosa (Cosalfa) o procedimento da retirada da 
vacinação nos próximos anos. Isso ocorrerá de forma gradativa, levando em 
consideração uma análise minuciosa dos fluxos de animais entre os estados, 
conforme o estudo feito pela Universidade de São Paulo (USP) mostrando 
como acontece a movimentação dos bovinos no país.
 
"Foi uma reunião bastante produtiva. A Famato apoia as sugestões do 
Mapa e irá colaborar com as metas propostas no plano", afirmou o vice-
-presidente Francisco de Castro.

Todas as pessoas envolvidas terão até o mês de junho para contribuir com 
sugestões ao novo plano, desde que tenham embasamento técnico. O setor 
produtivo terá dois meses para avaliar as mudanças do plano.

NOVAS METAS PARA ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA

ATENÇÃO PECUARISTA!
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A partir deste ano o calendário de va-
cinação contra a febre aftosa em Mato 
Grosso será invertido. A imunização do 
rebanho de mamando a caducando será 
em maio, enquanto a campanha de vaci-
nação em animais de 0 a 24 meses será 
em novembro.
 
O pedido de inversão das etapas foi feito 
pela Famato e aprovado pelo Mapa após 
assinatura de um protocolo dia 12 de 
agosto do ano passado durante a 44ª 
Exposul, em Rondonópolis.
 
A justificativa para a mudança é que a 
alteração do período facilitará o mane-
jo dos animais, pois em maio as chu-
vas são menos frequentes do que em 
novembro. Além disso, novembro é um 
mês em que os produtores que integram 
agricultura e pecuária estão realizando 
o plantio.

Diretoria da Famato presente na reunião em Brasília
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vado para a cadeia. “O Fundo do Leite 
que consta na nova Lei de Defesa Sani-
tária do Indea-MT entra em vigor em 
abril. Nossa proposta é que o produtor 
possa escolher entre a contribuição para 
o Estado ou para um fundo privado que 
seria gerido por representantes de todo 
o setor”, explica.
 
Após a regulamentação do fundo, ou-
tros assuntos entrarão na pauta da CST 
para tornar a cadeia leiteira de Mato 
Grosso mais forte. Entre os temas que 

A Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso criou em março uma Câ-
mara Setorial Temática (CST) para 
reunir todo o elo da cadeia produti-
va de leite do estado. A Famato pre-
side a Câmara – iniciativa do depu-
tado estadual Dilmar Dal Bosco.

Segundo o representante do Siste-
ma Famato e presidente da CST 
Carlos Augusto Zanata, o primeiro 
assunto a ser discutido na Câmara é 
a regulamentação de um fundo pri-

Atualmente, a ferrovia sai do por-
to de Santos-SP e vai até Rondo-
nópolis-MT. Segundo presidente 
do Fórum Pró-Ferrovia, Francisco 
Vuolo, o novo trajeto pode atrair 
indústrias, estimular a redução do 
custo do frete, o desenvolvimento 
econômico e gerar empregos. 

A Rumo LL, detentora da concessão, 
fez o pleito de expansão do trecho 
junto à Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), de Ron-
donópolis a Cuiabá até o norte do 
estado. Além do recurso da detentora, 
o Fórum está trabalhando por um re-
curso oriundo de uma taxa de outor-
ga que a empresa terá que devolver ao 
Estado em função da renovação do 
prazo da malha paulista.

devem ser debatidos estão: assistên-
cia técnica, infraestrutura, mercado 
e desenvolvimento tecnológico.
 
O presidente da Associação dos 
Produtores de Leite de Mato Gros-
so (Aproleite), Valdécio Fernandes, 
reforça a importância de todo o se-
tor estar organizado. “A nossa pre-
ocupação não é só com o produtor, 
precisamos que a indústria também 
esteja forte. Afinal, esses elos são to-
talmente interdependentes”.

A Famato esteve presente na reunião 
do Fórum Pró-ferrovia, realizada dia 
24 de março, para discutir os avanços 
da Ferrovia Senador Vicente Vuo-
lo, cujos trilhos poderão chegar até 
Cuiabá e passar por municípios do 
norte do estado.

Para o diretor administrativo e finan-
ceiro da Famato, Vilmondes Tomain, 
com a chegada do modal até Cuiabá 
todos os municípios do Vale do Rio 
Cuiabá serão beneficiados. “Assim nós 
vamos conseguir conciliar o desenvol-
vimento do agronegócio com o desen-
volvimento do estado de Mato Grosso 
e vamos diminuir o gargalo logístico e 
o custo de frete. Por isso a Famato tem 
interesse que a ferrovia avance e traga 
desenvolvimento”, afirma Tomain.

VAMOS 
CONSEGUIR 

CONCILIAR O 
DESENVOLVIMENTO 

DO AGRONEGÓCIO 
COM O 

DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO DE 

MATO GROSSO E 
VAMOS DIMINUIR O 

GARGALO LOGÍSTICO 
E O CUSTO DE FRETE

VILMONDES TOMAIN
Diretor administrativo e financeiro da Famato
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FAMATO DISCUTE AVANÇOS DOS TRILHOS DA 
FERROVIA VICENTE VUOLO

FAMATO PRESIDE 
A CÂMARA 
SETORIAL 
TEMÁTICA DO 
LEITE

PRÓ-FERROVIA

CÂMARA LEITE

Reunião da Câmara Setorial do Leite
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EM PARCERIA COM O SENAR-
MT TEMOS REALIZADO 

MUITOS TREINAMENTOS 
E, CONSEQUENTEMENTE, 

PROFISSIONALIZADO CADA VEZ 
MAIS O TRABALHO NO CAMPO

Abril é o mês de aniversário do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-
-MT). O desejo de vida longa e sucesso vem dos 
principais parceiros que são os Sindicatos dos Pro-
dutores Rurais. Alguns presidentes falam sobre a 
importância da instituição para o homem do cam-
po e para o setor do agronegócio.SE

N
A

R
SENAR-MT COMPLETA 24 ANOS EM 2017 E 
COMEMORA COM OS SINDICATOS RURAIS

ANIVERSÁRIO

MARCELO GONÇALVES RODRIGUES
Presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre do Norte

QUERO PARABENIZAR O SENAR-MT PELOS 
24 ANOS DE ATUAÇÃO E PELO APOIO QUE 
TEM DADO AO SETOR DO AGRONEGÓCIO. 

COM A EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA EM 
GERAL, SE NÃO FOSSE O SENAR-MT NÃO SEI 
O QUE SERIA DE NÓS PRODUTORES RURAIS. 

É A INSTITUIÇÃO QUE QUALIFICA COM 
QUALIDADE E GRATUITAMENTE

JOSÉ MILTON BREINTENBACH
Presidente do Sindicato Rural de Alto Garças

TEMOS REALIZADO MUITOS TREINAMENTOS 
EM PARCERIA COM O SENAR-MT E LEVADO 

QUALIFICAÇÃO AO HOMEM DO CAMPO. ISSO 
AJUDA A MELHORAR A PRODUTIVIDADE E 

RENTABILIDADE DENTRO DAS PROPRIEDADES 
RURAIS. PARABÉNS AO SENAR-MT QUE TEM 

FEITO UM BELO TRABALHO JUNTO AOS 
SINDICATOS RURAIS

ARLINDO CANCIAN
Presidente do Sindicato Rural de Canarana

A QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA É 
MUITO TRANSITÓRIA. SENDO ASSIM, 
A PRESENÇA DO SENAR-MT DENTRO 
DO SINDICATO RURAL E NA VIDA DO 

PRODUTOR É MUITO IMPORTANTE 
PARA INCREMENTAR OS BENEFÍCIOS 

DENTRO DA PROPRIEDADE RURAL. 
UM PROFISSIONAL QUALIFICADO 

CONTRIBUI MUITO PARA O AUMENTO DA 
RENTABILIDADE DA PROPRIEDADE

CARLOS SIMON
Presidente do Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde

O SENAR-MT PRESTOU UM RELEVANTE 
TRABALHO À SOCIEDADE MATO-

GROSSENSE E, ESPECIALMENTE, PARA 
O POVO DE TERRA NOVA DO NORTE. 

JÁ CONSEGUIMOS TREINAR, EM 
PARCERIA COM O SENAR-MT, MAIS DE 

TRÊS MIL PESSOAS PARA ATUAR NO 
CAMPO. PARABENIZO A INSTITUIÇÃO 

PELOS 24 ANOS DE TRABALHOS 
PRESTADOS AO HOMEM DO CAMPO

JOSÉ ALMIR DA SILVA
Presidente do Sindicato Rural de Terra Nova do Norte

PARABENIZO E AGRADEÇO TODO O 
TRABALHO QUE O SENAR-MT FAZ EM 

MATO GROSSO E, EM ESPECIAL, PARA O 
MUNICÍPIO DE BRASNORTE. EU JÁ FIZ DOIS 

TREINAMENTOS E INDICO A TODOS PELA 
QUALIDADE TANTO DO CONTEÚDO QUANTO 

DOS INSTRUTORES

ALDO REZENDE TELLES JÚNIOR
Presidente do Sindicato Rural de Brasnorte

Sede do Senar-MT em Cuiabá
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Trabalhadores e produtores rurais da re-
gião de Brasnorte, município localizado a 
cerca de 582 quilômetros de Cuiabá, pas-
sam a contar com um Núcleo Avançado 
de Capacitação (NAC) para realização de 
treinamentos, oficinas e vitrines. A uni-
dade, construída por meio da parceria en-
tre o Sindicato Rural, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural de Mato Grosso 
(SENAR-MT) e a prefeitura, foi inaugu-
rada no fim de março, dentro do parque 
de exposições da cidade.

Para o presidente do Sindicato de Produ-
tores Rurais de Brasnorte, Aldo Rezen-
de Telles Júnior, mais que uma estrutura 
adequada para os treinamentos, o Núcleo 
é também uma forma de fortalecer o Sin-
dicato Rural de Brasnorte. “Para 2017 há 
cerca de 30 treinamentos previstos, mas 
já temos a certeza de que esse número 

pansão das fronteiras agrícolas, mas que 
ainda há muito para caminhar quando se 
trata da disseminação do conhecimento.  
“E o Núcleo Avançado de Capacitação, 
como o próprio nome diz, é para que 
possamos multiplicar esse conhecimen-
to. Não teremos futuro se não estiver-
mos capacitando adequadamente nossos 
colaboradores. É por isso que fico muito 
feliz em ver mais uma unidade do NAC 
inaugurada”.  

NÚCLEOS AVANÇADOS DE TREINAMENTO - 
Os Núcleos já estão presentes nos mu-
nicípios de Barra do Bugres, Tangará 
da Serra, Cáceres, São José dos Quatro 
Marcos, Primavera do Leste, Cotrigua-
çu, Juína e Comodoro. Até o fim de 
2017, pelo menos outras cinco unidades 
estarão instaladas, totalizando 13 NACs 
em todo o Estado.

NÚCLEO AVANÇADO DE CAPACITAÇÃO DE BRASNORTE 
É O 9º A SER INAUGURADO

ENTREGA
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será bem maior em 2018, em função de ter 
um espaço mais adequado para realizar os 
treinamentos”.

O presidente Telles ressalta ainda que a 
economia brasileira passa por um momen-
to delicado e a mão de obra qualificada se 
tornou uma ferramenta importante para 
driblar a crise. “O SENAR é um impor-
tante parceiro do Sindicato Rural e é o 
único órgão que qualifica com segurança, 
qualidade e certificado”. Júnior acrescenta 
ainda que já participou de alguns treina-
mentos do SENAR-MT. “Um dos cursos 
que fiz foi o de classificação de grãos e foi 
muito bom”.

A qualificação de mão de obra é uma pre-
ocupação de todos os produtores rurais. O 
presidente do Sistema Famato/SENAR-
-MT, Normando Corral, diz que houve ex-

Um dos momentos mais importantes da solenidade:  o descerramento de placa



FE
IR

A
S 

E 
EX

P
O

SI
ÇÕ

ES
SHOW SAFRA 2017 – LUCAS DO RIO VERDE 

FARM SHOW 2017 – PRIMAVERA DO LESTE
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Ministro da Agricultura Blairo Maggi

Ministro da Agricultura Blairo Maggi e o Governador Pedro Taques prestigiam a Farm Show

Diretor de Relações Institucionais da Famato José Luiz Fidelis

Presidente do Sindicato Rural José Nardes com lideranças do setor

Abertura da feira

Abertura do evento


