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Primeira edição do Inova com palestra
do conferencista internacional Tejon

Palestra proferida pelo conferencista José Luiz Tejon teve como objetivo discutir ideias
e desenvolver estratégias para alcançar o crescimento com atuais e novos parceiros.

A

Empaer promoveu
a primeira edição
do "Inova: Inovação & Tecnologia para a
Agricultura Familiar" no dia
28 de setembro, no auditório
Cloves Vettorato no Palácio
Paiaguás. O evento contou
com a palestra do jornalista,
publicitário e conferencista
internacional, José Luiz
Tejon que abordou os
Desafios da Tecnologia no
Agro: Passado, Presente e
Futuro. Durante o Inova
foram apresentados casos de
sucesso e parcerias inovadoras com a Empresa.
Tejon é considerado uma
das maiores autoridades nas
áreas da gestão de vendas,
marketing em agronegócio,
liderança, motivação e
superação humana. Recebeu
o Troféu Great Speaker
Olmix em Paris, França. A
partir de 1º de outubro de
2015, passou a integrar o
Hall da Fama pela Academia

Brasileira de Marketing e
recebeu o Prêmio Destaque Imprensa pela AEASP
em 2016. É também
Professor, conferencista
Top of Mind de RH.
O “Inova” teve como
objetivo discutir idéias e
desenvolver estratégias
para alcançar o crescimento com atuais e novos
parceiros. Essa primeira
edição contou com a
presença de técnicos,
pesquisadores, empresários, associações, empresas
multinacionais e outros.
Foram debatidos trabalhos
de pesquisas nas áreas de
pecuária, solos, fruticultura, FLV (Frutas, Legumes
e Verduras), flores, agroecologia, geotecnologia e
cafeicultura voltados para
a agricultura familiar.
O
presidente da
Empaer, Cândido dos
Santos Rosa Júnior
proferiu uma palestra

sobre o trabalho que é executado pelos 669 colaboradores da empresa em 128
municípios do Estado.

Destacou a fusão da Empaer
e sua evolução durante os 54
anos de atividade ao homem
do campo.

Nesta edição:

Assembléia Legislativa
realiza sessão especial
Pág. 2
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Assembleia Legislativa realiza sessão especial
Assembleia
Legislativa de Mato
Grosso realizou no
dia 14 de setembro, Sessão
Especial requerida pelo
deputado Max Russi, com o
objetivo de comemorar os 54
a n o s d a E m p a e r. O s
funcionários da empresa
receberam uma Moção de
Aplausos pelos relevantes
trabalhos prestados ao
homem do campo.
Mais de cinco décadas de
avanços na agricultura e
pecuária possibilita a história
retratar o desenvolvimento
em mais de 94% dos municípios do Estado de Mato
Deputado Max Russi, autor da Moção de Aplausos, presidiu a solenidade
Grosso com inovações
que fez parte da comemoração do 54º aniversário da empresa.
tecnológicas, cultivo sustentável e viabilidade econômica da propriedade rural.
A Empaer atendeu 40.210
agricultores familiares em
128 municípios de Mato
Grosso em 2017. E disponibilizou os serviços de Assistência Técnica e Extensão
Rural, Pesquisa e Fomento
Servidores da empresa prestigiaram o evento.
agropecuário aos agricultores familiares por meio de 133 escritórios locais, nove
escritórios regionais, seis campos experimentais, quatro
ARAPUTANGA
viveiros de produção, três centros regionais de pesquisa e
um escritório central. E conta com a força de trabalho de
669 empregados.

A

Encontro da Mulher Rural

C

Pesquisador da Empaer Norival Tiago Cabral,
um dos agraciados com Moção de Aplausos.

om a participação de 820 mulheres e jovens foi
realizado no município de Araputanga, o 34º
Encontro de Mulheres Rurais, no dia 25 de
agosto. O evento é tradicional na região e contou com
palestras, sorteios de brindes e show baile. A
Extensionista Social da Empaer, Sandra Regina
Andrade Alves disse que o objetivo do evento foi a
valorização da mulher rural com atividades recreativas,
culturais e informações que possam ajudá-las a investir
na propriedade e também na vida pessoal.
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Vitrine tecnológica
no AgroMT

A

Empaer participou
da feira tecnológica
AgroMT realizada
nos dias 9 a 12 de julho, no
parque de exposições Jonas
Pinheiro, em Cuiabá. Com
foco nas principais ferramentas do setor: tecnologia,
economia e conhecimento,
voltado para as principais
cadeias produtivas, o evento
foi promovido pelo Sindicato
Rural de Cuiabá, com o apoio
do Sistema Famato e de
outras entidades parceiras.
O ministro da Agricultura
Blairo Maggi participou da
abertura e destacou a importância de fazer com que a feira
tenha uma maior abrangência
de temas tecnológicos. "É um
evento técnico para a capital e
que também vai atrair gente
do interior para cá. O posicionamento geográfico e político
de Cuiabá é muito interessante para esse tipo de evento".
O presidente do Sindicato
Rural de Cuiabá, Jorge Pires,
disse que foi plantada a
primeira semente do AgroMT
para transformar a feira num

grande centro de conhecimento e numa vitrine do
agronegócio para o Brasil. O
presidente da Empaer,
Cândido dos Santos Rosa,
Júnior explica que a empresa
montou uma mini propriedade rural com tecnologias
recomendadas para a
agricultura familiar.
Cândido destaca que
numa área de 1.700 metros
quadrados foram construídos canteiros com hortaliças,
frutíferas, feijão, mandioca,
batata doce biofortificados,
arroz, milho, trigo, flores
tropicais, capim canará e
capiaçu e outros. Considerada também uma vitrine
tecnológica, os visitantes
receberam informações
sobre pesquisa, transferência
de tecnologia, assistência
técnica e extensão rural. “O
objetivo é auxiliar os
visitantes com orientações
sobre o processo de plantio,
cultivo, colheita, cuidados
com o solo, meio ambiente,
área social e artesanatos”,
esclarece.

Em área de 1.700 m2 foram construídos canteiros,
hortaliças frutíferas, trigo e outros.

Integração da
Pesquisa e Ater

Em reuniões realizadas discutiu-se
unificações de projetos de
Assistência Técnica, Pesquisa e Fomento.

C

om objetivo de discutir a unificação dos projetos de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Ater), pesquisa e fomento foram
realizadas várias reuniões, a primeira aconteceu na Estação de
Piscicultura e Suinocultura da Empaer, localizada no município de
Nossa Senhora do Livramento (42 km ao Sul de Cuiabá). O tema central
da reunião foi levar informações técnicas e de pesquisa para os
agricultores familiares do Vale do Rio Cuiabá.
O diretor de pesquisa da Empaer, Wininton Mendes da Silva, fala que
com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), no valor
aproximado de R$ 385 mil, foi realizada a reforma e ampliação do
laboratório de reprodução. Com a entrega do prédio, a Estação de
Piscicultura terá capacidade para produzir aproximadamente 1 milhão de
alevinos por ano.
E ainda, o diretor Wininton destaca que além do aumento na
produção de alevinos, as instalações foram ampliadas para oferecer
cursos e palestras aos produtores do Estado de Mato Grosso. Ele declara
que este ano, nos meses de janeiro a maio foram comercializados 530 mil
alevinos de tambacu e tambatinga para 260 produtores rurais.
“Na Estação o trabalho da pesquisa é a reprodução de alevinos e
suínos com qualidade para repassar aos produtores rurais. Esse trabalho
já é feito em parceria com os técnicos da Ater que na maioria das vezes,
acompanham a evolução e crescimento dos alevinos nas propriedades
rurais. Sem a integração da pesquisa com a Ater não temos como
fortalecer as ações de fomento”, enfatiza.
Já existem vários exemplos da difusão de tecnologia desempenhada
em conjunto com a pesquisa, extensão rural e produtor. A difusão da
cultura do feijoeiro que está em execução há 30 anos, o do arroz e de
outras culturas. O diretor de Ater, Rogério Monteiro Costa e Silva,
explica que a Empaer, através de atividades de pesquisa, Ater e fomento
trabalham para levar ao homem do campo conhecimento e tecnologias
que diversificam e melhoram a sua produção, promovendo assim, o
desenvolvimento sustentável da pequena propriedade rural.
Participaram das reuniões o diretor de Administração Sistêmica Alex
Steves Berto, extensionistas e pesquisadores. E também foram
realizadas reuniões nos campos experimentais da empresa, laboratórios e
viveiros de mudas.
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GUARANTÃ DO NORTE

Demonstração sobre
derivados do leite

NOBRES
Palestra e DM sobre silagem
de cana-de-açúcar e milho
para alimentação do bovino

Evento contou com presença de 50 pessoas.

N

a Comunidade Linha Cotrel, no município de
Guarantã do Norte (715 km ao Norte de
Cuiabá), foi realizada uma Demonstração de
Métodos (DM) sobre derivados de leite para alunos da
disciplina de técnicas agrícolas da Escola do Campo
Jaime Farina. A extensionista social da Empaer, Geni
Marieta Matte, explica que durante a DM os alunos
aprenderam a fazer ricota, queijo e todinho. O evento
contou com a participação de 48 alunos.

N

o Assentamento bovinos. “A silagem de cana-deCoqueiral Quebó, no açúcar é uma das alternativas
Sítio São Sebastião, para alimentar o gado bovino
na área do produtor rural José quando os pastos ficam altamenCiscon, localizado no municí- te prejudicados, em volume de
pio de Nobres (146 km a alimento e em qualidade
Médio-Norte de Cuiabá), foi nutritiva”, enfatiza.
realizada no dia 29 de junho
O dia começou com a
(sexta-feira), uma Demonstra- palestra sobre a cultura da canação de Métodos (DM) e de-açúcar e as formas de
palestra sobre silagem de cana- utilização na alimentação de
de-açúcar. O objetivo do ruminantes. Na área de três
evento foi oferecer mais uma hectares com o cultivo de canaalternativa de alimentação de-açúcar, o produtor José
para o rebanho bovino no Ciscon e seu filho, Edilson
período da entressafra (seca). Chacon possuem a criação de
A DM contou com a participa- bovino de corte. Segundo
ção de 50 pessoas, entre Antônio, a vantagem de fazer
omo o Estado de Mato Grosso é o 4º maior
produtores, técnicos e outros.
silagem de cana-de-açúcar é a
produtor de peixes do Brasil e o único estado no
O zootecnista da Empaer e redução na mão de obra diária no
mestre em Ciência Animal, corte da cana para alimentação
país a emitir a autorização de despesca, que
Antônio
Rômulo Fava explica do rebanho.
permite ao produtor transportar e comercializar o
Os participantes receberam
que
foi
realizada
uma demonspescado diretamente em feiras e mercados, uma missão
também
outras informações
tração
com
silagem
de
canatécnica do Sebrae foi a Toledo no Paraná de 13 a 16 de
como
o
uso
da cana com uréia
de-açúcar
com
o
uso
do
agosto para conhecer os processos de formalização e
inoculante Silo Max em aumenta o teor de proteína da
licenciamento dos pequenos negócios visando a desbuparceria com técnicos de uma cana de 2% para 10%. O uso da
rocratização para o transporte e comercialização do
empresa de sementes, pasta- cana hidrolisada aumenta a
peixe, um dos pontos mais discutidos pelos produtores.
gens e ração. Conforme Fava, digestibilidade da fração fibrosa
O grupo foi composto por produtores de peixes de
o inoculante é específico para e da cana sacharina, aumenta o
Chapada dos Guimarães, Jangada e Poconé, equipe
cana e tem como finalidade o teor de proteína, cálcio e fósforo
técnica e consultores do Sebrae, da Associação dos
controle da atividade de desse volumoso. “Todas as
fungos e leveduras, além da alternativas de alimentação com
Aquicultores do Estado de Mato Grosso (Aquamat), da
diminuição do teor alcoólico cana-de-áçucar são viáveis para
Vigilância Sanitária de Cuiabá, do Instituto de Defesa
manter o gado com alimentação
da
silagem em até 50%.
Agropecuária de Mato Grosso (Indea), da Secretaria de
saudável
nas épocas de secas do
De
acordo
com
Fava,
o
Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec),
ano”,
esclarece.
inoculante
proporciona
do Conselho Regional de Medicina Veterinária
Participaram do evento o
estabilidade aeróbica da
(CRMV), da Empaer, da Secretaria de Estado de Meio
silagem após abertura do silo e supervisor da Empaer, Amarildo
Ambiente (SEMA), da Secretaria de Desenvolvimento
é mais aceito pelos animais, Sampaio Anchieta, extensionisEconômico da Prefeitura de Cuiabá e da Associação
com palatabilidade superior e tas da Empaer de Nobres,
Mato-grossense dos Municípios (AMM).
maior desempenho dos Rosário Oeste e Cuiabá.
Os participantes percorreram piquetes rotacionados instalados na propriedade.

Missão técnica vai ao
Paraná conhecer
os avanços da piscicultura

C
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Ciclo de palestras
para técnicos

Técnicos abordam doenças de
plantas cultivadas pela agricultura familiar.

C

om a participação
de extensionistas
rurais da Baixada
Cuiabana, a Empaer realizou o primeiro ciclo de
palestras sobre doenças de
plantas cultivadas pela
agricultura familiar.
O
coordenador do ciclo,
Osmano de Freitas Silva,
explica que foram abordadas doenças da cultura da
banana, mandioca, feijão,

citros e tomate.
O pesquisador da
Empaer, Napoleão Silvino
de Souza destacou em sua
palestra a cultura da
banana com enfoque nas
doenças Sigatoka Negra,
Amarela, Mal do Panamá
e outras. Ele lembrou que a
Empaer detectou o primeiro foco de Sigatoka Negra
no ano de 2000, na região
de Cáceres, considerada a

mais destrutiva da bananeira.
O técnico agropecuário
da Empaer, Liduino João
de Lima falou sobre a
cultura da mandioca e
destacou o município de
Acorizal, que já chegou a
ter quase dois mil hectares
com o plantio de mandioca, hoje não passa de
apenas 100 hectares.
Segundo Lima, a cultura
da mandioca representa
importante atividade
sócio-econômica, gerando
emprego e renda, tanto nas
áreas rurais com o processo de produção e industrialização, como nas áreas
urbanas através da comercialização.
O pesquisador da
Empaer, Valter Martins de
Almeida, explicou que
muitas doenças podem ser
identificadas visualmente,
problemas em raiz e caule
devem ser encaminhadas
para análise laboratoriais.
Ele destacou que as
doenças variam conforme
as condições climáticas, o
manejo integrado para
controle de pragas é

necessário conferir a
cultivar, época de semeadura, compactação do solo,
planta hospedeira. “Um
conjunto de práticas que
não agrida o homem e o
meio ambiente”, enfatiza
Martins.
A técnica agropecuária
da Empaer, Gisele dos Reis
Muniz destacou que esse
tipo de palestra auxilia o
técnico a identificar no
campo as doenças com uma
checagem visual nas folhas
e também a realizar a
coleta do material a ser
encaminhado para o
laboratório. O engenheiro
agrônomo da Empaer,
Sandro Negretti, declarou
que o ciclo de palestras é
mais uma ferramenta para
ajudar a identificar as
doenças na área do produtor rural.
No decorrer do mês
foram realizadas outras
palestras, tais como:
fertilidade do solo com o
engenheiro agrônomo da
Empaer, Eurípedes Maximiano Arantes, hidroponia
com o biólogo, Nesvaldo
Bento de Oliveira e outras.

Curso de capacitação
para técnicos da Empaer

C

om recursos da Agência Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Anater) a
diretoria da Empaer realizou o curso de
formação para agentes de Ater, nos
município de Sinop, Rondonópolis e
Várzea Grande. O curso contou com a
participação de 130 funcionários que
entraram no último concurso e foram
contratados em 2017. O objetivo do
evento foi qualificar técnicos com a
proposta de fortalecer o processo de
gestão das organizações de agricultores
familiares.
Foram debatidos temas como a
estrutura organizacional, planejamento,
orçamento, sistema de acompanhamento
e controle dos resultados, políticas

públicas para
agricultura familiar,
metodologias de
planejamento
participativo, crédito
rural, sistema Anater,
r e l a ç õ e s i n t e rpessoais, dinâmica
m o tiv a cio n a l e
outros.
Foram realizados
três cursos de capacitação, o primeiro em
Sinop, nos dias 27 a
31 de agosto, segundo em Rondonópolis, nos dias 17 a 21 de setembro, e em
Várzea Grande, no período de 24 a 28 de
setembro. A proposta foi capacitar um

Funcionários são capacitados
em agentes de Ater.

total de 130 novos funcionários dos
municípios de Juína, Alta Floresta, Sinop,
Barra do Garças, São Félix, Cáceres,
Cuiabá, Várzea Grande e Barra do Bugres.
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SÃO JOSÉ DO
RIO CLARO

Dia Especial sobre
bovinocultura de leite

CLÁUDIA

Prefeitura e Empaer
inauguram
horta comunitária
Por: Henrique Basinski

D

Participação de 113 pessoas,
entre técnicos, produtores e familiares

A

Empaer em parceria
com a Prefeitura
Municipal de São
José do Rio Claro (315 Km a
Médio-Norte de Cuiabá) e
Destilaria de Álcool Libra
realizou um Dia Especial de
Bovinocultura de Leite com
ênfase na Alimentação
Bovina, no Sítio Bela Vista,
na área do produtor rural,
Benedito Sampaio. Foram
abordados temas como
Grãos Secos de Destilaria
(DDG) e pastagem melhorada. O evento contou com a
participação de 113 pessoas,
entre técnicos, produtores e
familiares.
O Dia Especial teve como
objetivo a apresentação do
DDG aos participantes como
alternativa protéica na
alimentação bovina. O zooctenista da Destilaria Libra,
Sérgio Fracasso, proferiu
palestra sobre DDG e WDG
(Grãos Úmidos de destilaria). Os técnicos da Empaer,
Evaldo de Castro, Fauzio
Venturine e Cecília Rodrigues e o técnico da Secretaria
de Agricultura, Frederico
Ricardo Oliveira abordaram
sobre o teste realizado com
alguns produtores, que
utilizaram o DDG na alimentação das vacas leiteiras.
Segundo os dados
apresentados, foi observado
que na propriedade do

produtor Benedito Sampaio, que alimentava as
vacas somente com
pastagem, teve um
incremento de 50% na
produção de leite com a
inclusão de DDG na dieta.
Já os produtores que
utilizavam ração, foi verificado um aumento de
20% na produção de leite
das vacas que tiveram como opção protéica o DDG.
Os produtores assistidos
no teste mostraram-se
satisfeitos com o uso do
produto na dieta. Alguns
citaram como vantagens,
além do aumento da
produção de leite, melhora
da pelagem e redução da
infestação de carrapatos.
O zootecnista, Ricardo
Fioravanti Filho, discutiu
sobre nutrição animal. Os
estudantes de mestrado da
UFMT, Joaquim Pedro de
Lima e Franciele Sampaio
falaram sobre o melhoramento de pastagens e experimentos realizados
com alguns capins na região, com as cultivares
BRS Massai, BRS Zuri,
BRS Tamani e BRS
Quênia (Panicum) e BRS
Ypiporã (Brachiaria). Para
finalizar, o Agrônomo,
Djonatha Hartwirg, falou
sobre os fertilizantes
usados nas pastagens.

urante a programação do Dia do Agricultor foi
inaugurada em Cláudia a 1ª Horta Comunitária
Agroecológica Pôr do Sol, localizada no habitacional
Acácio Guzzo. O projeto tem como objetivo proporcionar
soberania alimentar e renda para as famílias, além de ser uma
unidade tecnológica para auxiliar os produtores e acadêmicos
na aprendizagem de novas formas de cultivo.
“Estivemos empenhados durante seis meses para que o
projeto saísse do papel e pudesse auxiliar as famílias aqui do
bairro. Foi um trabalho conjunto com o envolvimento e apoio
de muita gente que nos auxiliou financeiramente ou com
materiais. Atualmente contamos com oito famílias que estão
trabalhando na produção, mas a área pode atender até 20”,
explicou o engennheiro agronômo da Empaer, Rogério
Leschewitz.
“Hoje Empaer vem até o município de Cláudia com intuído
de prestigiar e conhecer de perto o projeto piloto da Horta
Comunitária Agroecológica. Vamos buscar que com este
exemplo outros municípios também possam encabeçar esta
ideia e fazer com que mais famílias possam ser beneficiadas”,
destacou o presidente da Empaer, Cândido dos Santos Rosa
Júnior.
“Estamos muito felizes em celebrar juntamente com as
famílias do bairro a conquista deste espaço para o trabalho.
Quero parabenizar pelo esforço que só foi possível com a união
de todos”, disse Maria Lucineide, psicóloga do Cras.
Para o presidente da Associação da Horta Comunitária
Romário dos Santos, a inauguração da horta é a concretização
de um sonho. “Um sonho passa a ser realidade hoje com horta
pronta. A partir de agora é a nossa vez de pôr a mão na massa e
se dedicar no cultivo das hortaliças. Queremos agradecer a
todos que apoiaram para que a inauguração deste projeto fosse
possível, a prefeitura municipal, a Empaer e as famílias que
aqui estão associadas”, enfatizou Romário.
O projeto da horta comunitária é idealizado pela Empaer
unidade de Cláudia e conta com apoio da Secretaria de
Assistência Social, da Secretaria de obras e da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Rural além de diversos
parceiros.

Projeto visa proporcionar soberania
alimentar e renda para as famílias.
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SÃO JOSÉ DO XINGÚ

Primeiro Encontro
de Piscicultores

N

o município de São
José do Xingu
(1200 km a
Nordeste de Cuiabá), no
Assentamento Rural Santo
Antonio do Fontoura, foi
realizado o Primeiro
Encontro de Piscicultores e
contou com a participação
de 100 pessoas. O evento
foi realizado na propriedade dos agricultores, Valmir
da Rosa e Célia Freire
Alves, que possuem uma
área de 3 mil metros
quadrados de lâmina
d'água, distribuídos em
quatro tanques
com o
cultivo das espécies de
peixes tambatinga, pintado
e pirarucu.
Um dos organizadores
do encontro, o médico
veterinário da VB Alimentos, Wellinton Corrêa Silva
abordou em sua palestra a
construção de viveiros,
abastecimento hídrico,
qual espécie cultivar,
quanto custa o quilo do
peixe produzido e como
vender o pescado. O
engenheiro de pesca da
prefeitura de Querência,
Dreyfus Lincoln Silveira,
destacou sobre comércio
interno, externo e governamental, linhas de crédito e

produção em sistema
integrado. O técnico da
Empaer, Mário Cézar
Barbosa enfatizou a
criação de pirarucu e
produção de alevinos.
O técnico agropecuário da Empaer, Mauricio
Silva Pereira, responsável
pela assistência técnica na
área dos produtores
juntamente com os
técnicos agrícolas
da
prefeitura, Martinho de
Freitas e Ludio Barros
mostraram também aos
participantes uma área de
três hectares com o
cultivo de banana irrigada
com a água dos tanques
de piscicultura. “O evento
foi muito importante, pois
estamos buscando
desenvolver a atividade
no município, e com isso
melhorar a renda do
produtor rural fazendo
com que as famílias
permaneçam no campo
com uma melhor qualidade de vida”, declara
Maurício.
O evento foi realizado
pela Empaer no dia 1 de
setembro, em parceria
com a prefeitura municipal e empresa privada.

ITANHANGÁ

Dia de Campo
do cultivo da cebola

C

om a participação de 50 produtores rurais foi
realizado o Dia de Campo sobre a Cultura da
Cebola, no município de Itanhangá, no dia 18 de
agosto, na área do agricultor Eduardo Pascoski. O
técnico agrícola da Empaer, Alfredo Debortoli Neto
destaca a difusão de conhecimentos com a técnica que
permite maior produtividade de cebola em menor tempo
e melhor custo benefício com o aproveitamento de cada
espaço da terra. O evento foi realizado pela Empaer em
parceria com a prefeitura municipal e Banco Sicred.

NOVA BRASILÂNDIA

Dia de Campo do Maracujá

N

O evento foi realizado na propriedade dos
agricultores Valmir da Rosa e Célia Freire Alves.

o município de Nova Brasilândia foi realizado o
Primeiro Dia de Campo de Maracujá, no dia 23 de
agosto e contou com a participação de 184 agricultores familiares. O evento teve a presença de agricultores dos
municípios de General Carneiro, Nova Marilândia, Poxoréo,
Planalto da Serra, Chapada dos Guimarães e Cuiabá.
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CÁCERES

CUIABÁ

Técnicos recebem capacitação
em crédito rural

A

gricultores familiares
assistidos pela Empaer
financiaram R$ 80 milhões do
Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf) e
Fundo Constitucional do Centro-Oeste
(FCO) em 2017. Com a demanda em
alta por recursos financeiros, técnicos
da Empaer participaram de uma
capacitação em crédito rural no
município de Cuiabá. O evento contou
com a participação de 40 técnicos da
Empaer.
O gerente de crédito rural da
Empaer, Aylsson Vial, explicou que o
objetivo da capacitação foi esclarecer
dúvidas sobre a emissão de Declaração
de Aptidão do Pronaf (DAP), carta
consulta e planilha do FCO (Fundo
Constitucional do Centro Oeste),
Pronaf, Plataforma Coban
(Correspondência Bancária) , Secredi,

FCO e elaboração de projetos técnicos,
extensão rural e outros. Com enfoque
na qualidade e no atendimento aos
agricultores familiares.
A DAP é o instrumento de
identificação do agricultor familiar
para acessar o crédito rural com baixas
taxas de juros e políticas públicas tais
como, Programa de Aquisição de
A l i m e n t o s , M e r e n d a E s c o l a r,
Habitação Rural, aposentadoria e
outros. Vale lembrar que a emissão de
DAP não tem custo para o produtor e
serve também, para justificar sua
condição de agricultor de economia
familiar.
Participaram do evento, técnicos de
Cuiabá, Rondonópolis, Barra do
Bugres, Barra do Garças, Alta Floresta,
Sinop, Cáceres , Juína e São Félix do
Araguaia. Os instrutores do curso de
crédito

Nestes encontros realizados são esclarecidas dúvidas quanto à emissão de DAP.

Capacitação em
bovinocultura
de corte e leite

Capacitação visa atender
médios produtores que atuam na área.

C

om a participação de 30
técnicos foi realizado o
curso de capacitação em
bovinocultura, no Centro
Regional de Pesquisa e
Transferência de Tecnologia da
Empaer, localizado no município
de Cáceres, no período de 3 a 6 de
setembro. O objetivo da
capacitação é para atender
médios produtores que atuam na
área de bovinocultura de corte e
leite em 15 municípios do Estado,
por um período de dois anos
(2018 e 2019). A Empaer assinou
um convênio com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) no valor de
R$ 800 mil.

VÁRZEA GRANDE

Encontro de Integração e Gestão humanizada

A

Empaer realizou o Primeiro Encontro de
Integração e Gestão Humanizada, em Várzea
Grande, no auditório do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com a
participação de 40 funcionários das nove regiões do
Estado. O evento contou com atividades motivacionais
com a coaching e analista comportamental Milena Araújo,
além de palestras com funcionários da Empaer, atividades
em grupo e capacitação sobre elaboração de projetos.

Funcionários dos Regionais
participam de atividades motivacionais.
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Reforma de pastagem
contribui com a conservação
do solo e da água

Levantamento de Curvas de Nível- Cabanha Ivo Muller

Reforma de Pastagem.
Kenio Batista Nogueira
Engenheiro Agrônomo da Empaer

D

e acordo com
estimativas mais
recentes, feitas por
Hernani et al. (2002), as
perdas anuais de solo em
áreas ocupadas por lavouras
e pastagens no Brasil são da
ordem de 822,7 milhões de
toneladas. Esses autores
estimaram que tais valores
estariam associados a uma
perda total, no âmbito da
propriedade rural, de US$
2,93 bilhões por ano. Considerando os prejuízos externos à propriedade rural, os
referidos autores estimaram
que a erosão acarrete ao
Brasil um prejuízo total de
aproximadamente US$ 4,24
bilhões por ano.
Diversos produtores

rurais do município de
Campo Verde procuram a
equipe da Empaer para
obter informações sobre o
manejo e conservação do
solo e água. Um exemplo é
a médica veterinária e
produtora rural Mara Maria
Muller, proprietária da
Cabanha Ivo Muller. Ela
possui uma área com
declividade acentuada e
deseja reformar 100% da
área de sua pastagem.
O solo é fator limitante
para a produção agropecuária e sua conservação é de
grande importância para a
sustentabilidade de qualquer atividade agrícola.
O plantio em nível é
recomendado para prevenir
erosão e conservar o solo,
sendo uma das práticas mais
eficientes e viáveis. O tipo de
solo e a declividade do
terreno devem ser considerados na definição de como
será feito o plantio em nível.
Antes de iniciar o
plantio, é necessário marcar
as curvas de nível do terreno

com base na declividade. A
marcação das curvas de
nível foi feita com nível
ótico e régua graduada. O
espaçamento entre as
curvas de nível é em função
da declividade.
Entretanto, o plantio em
nível não controla a perda
de solo se for aplicado
isoladamente, sem nenhuma outra prática, em
terrenos de relevo acidentados, ou em regiões de
chuvas intensas, ou em
solos susceptíveis a erosão.
Geralmente, o plantio em
nível é complementado
pelo sistema de curvas de
nível, rotação de culturas,
práticas de preparo de solo e
outros sistemas de desvios
de água e de drenagem.
Após a equipe de
Extensionistas da Empaer,
realizar uma visita técnica à
propriedade para avaliar a
viabilidade do projeto (A
produtora fez pela Empaer
– Projeto Mais Alimentos
Investimentos para Reforma de Pastagem) e prestar

O tipo de solo e a declividade do
terreno devem ser considerados
na definição de como será
feito o plantio em nível.

Assistência Técnica, a
produtora recebeu as
devidas orientações técnicas.
Os trabalhos de curva de
nível para a reforma de
pastagem evitam perdas de
solo, lixiviação de nutrientes e erosões, além de proporcionar melhor aproveitamento da água e nutrientes e
facilitar o manejo da pastagem nas diferentes fases,
desde a implantação,
formação, manutenção e
produção. As atividades
realizadas na propriedade
tiveram por objetivo
difundir técnicas de manejo
e conservação do solo e da
água em área de pastagem.
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NOVA MUTUM

CHAPADA DOS GUIMARÃES

Técnicos atenderão
Assentamento
Ponte de Barro

Ação agroecológica
ensina práticas
alternativas de manejo

N

a sede da Associação dos Trabalhadores
Rurais de Nova Jerusalém, no município de
Santa Rita do Trivelato foi realizada uma
reunião sobre políticas públicas com a participação
de 121 agricultores familiares. A servidora da
Empaer e secretária executiva do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
(CMDRS), Edenise do Carmo Jortez, fala que
durante a reunião, o escritório da Empaer no
município de Nova Mutum foi escolhido para
atender os produtores rurais do Assentamento Ponte
de Barro.
Conforme Edenise, os técnicos vão elaborar
projetos do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar – Pronaf A e prestar
assistência técnica e extensão rural. O coordenador
Regional da Empaer, Jocir Kasecker Júnior proferiu
uma palestra informando sobre o trabalho que é
executado pela empresa informando sobre as linhas
de crédito rural, Plano Safra 2018/2019 e outros.
Participaram do evento o secretário Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, Marcos
Alexandre Capocci, secretário Municipal de
Desenvolvimento e Administração Luciano Poleto,
técnico em Agropecuária da Empaer de Nova
Mutum, Dionei Ribeiro, assessor de imprensa
Elizeu Siqueira da Silva e vereadores Municipais:
José Cedenir de Oliveira, Nelci Venturine, Rosalina
de Souza Oliveira, Ezequiel da Silva.

Os benefícios da mudança gradual
do atual método de produção para os métodos agroecológicos

N

a Escola Estadual
Reunidas da Cachoeira Rica, localizada na
Comunidade Quilombola, no
município de Chapada dos
Guimarães, a Empaer realizou
no dia 1 de outubro, uma ação
agroecológica com práticas
alternativas de manejo,
fertilidade do solo e coleta de
materiais para realização de
compostagem. A atividade
contou com a participação dos
alunos do ensino fundamental
e médio, professores e
funcionários.
O biólogo da Empaer,
Glieber Henriques Beliene,
fala que a comunidade possui
um viés rural muito forte já que
boa parte dos alunos e funcionários são membros da
comunidade Quilombola e
desenvolvem diversas
atividades agropecuárias,
sendo o foco maior na criação

de peixes, devido à riqueza de
água do local, atividades de
olericultura, avicultura e
turismo. “Essa foi a primeira de
várias ações que serão desenvolvidas nas escolas rurais do
município”, esclarece Glieber.
Durante o evento, o técnico
agropecuário da Empaer,
Wagner Borges Vieira, proferiu
palestra sobre alternativas de
manejo e fertilidade do solo,
enfocando os benefícios da
mudança gradual do atual
método de produção para os
métodos agroecológicos. O
engenheiro agrônomo da
Empaer, Reginaldo Bosco
Gomes e o técnico Glieber
ensinaram aos participantes
como realizar a coleta de
materiais tais como, folhas,
frutos e esterco de animais
caídos no solo para produção de
adubo orgânico que será
aplicado na horta da escola.

COMUNICADO

Em palestra técnico informa trabalhos
que são desenvolvidos pela empresa

A Unidade de Comunicação (Unicom)
informa que as atividades de divulgação
normalmente realizadas pelo setor estavam
suspensas desde o dia 07 de julho, devido
às vedações no período eleitoral impostas
pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e
Controladoria Geral do Estado (CGE –
Orientação Técnica 006/2018). Informamos
que com o término das eleições em Mato
Grosso, retornamos às atividades.
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PEDRA PRETA

Visita técnica do trigo

N

o município de
Pedra Preta (238
km ao Sul de
Cuiabá), na Fazenda
Bom Jesus foi realizada
no dia 14 de setembro,
uma visita técnica à
cultura do trigo irrigado.
Durante o evento foram
apresentados seis materiais genéticos de trigo
irrigado e a tecnologia
usada na Unidade
Demonstrativa (UD). O
coordenador da Câmara
Técnica do Trigo e
pesquisador da Empaer,
Hortêncio Paro fala que
os visitantes conheceram
também a UD com o
plantio de trigo irrigado

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA,
ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
Vinculada à Secretaria de Agricultura
e Assuntos Fundiários - SEAF-MT

na Fazenda Santa Clara,
para caracterização das
variedades, cálculo de
produtividade e troca de
experiência sobre a
cultura.
A visita técnica contou
com a participação de 80
pessoas, entre produtores rurais, empresários,
técnicos da Empaer,
professores e estudantes. Foi uma realização
do Grupo Bom Jesus,
Empaer, Câmara Técnica do Trigo, Aprosoja,
Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) e
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento
Econômico ( Sedec).

Pão de
Abóbora

Ingrediente:
1,5 xícara (chá) de açúcar
7 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de fermento granulado
2 ovos
1 xícara (chá) de leite morno
3 xícaras (chá) de abóbora amassada
10 colheres (sopa) de margarina
1 pitada de sal

Plantio de trigo e
acima participantes da Visita Técnica.

Seis materiais de trigo irrigado:
CD 1104, CD 1252, CD 151
Sintonia, Valente, Toruk

Modo de preparo
1 - Misture o fermento com uma colher (sopa)
de açúcar e o leite e deixe crescer
2 - Em seguida, coloque os demais
ingredientes, amassando bem e deixando
descansar até a massa dobrar de volume
3 - Amasse novamente e enrole os pães
4 - Deixe descansar novamente até dobrar de
volume
5 - Leve para assar em forno quente
6 - De´pois de assado cubra com um pano até
esfriar.

