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Cooperação técnica
com a ABCZ

Proposta para atender
6.715 agricultores
no Médio Araguaia

O

A

Federação da Agricultura e
Pecuária de Mato Grosso (Famato), Secretaria de Estado de
Agricultura Familiar (Seaf), Empaer,
Instituto de Defesa Agropecuária do
Estado de Mato Grosso (Indea) e a Associação Brasileira dos Criadores de
Zebu (ABCZ), assinaram o Termo de

Cooperação Técnica do Programa de
Melhoria Genética do Rebanho Bovino
de Mato Grosso (Pró-Genética). A aquisição dos animais geneticamente melhorados será feita em feiras e leilões organizados em todo o estado. A primeira feira será dia 14 de setembro, no Sindicato
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Rural de Ribeirão Cascalheira.

Propriedade modelo produz com
eficiência e qualidade o ano todo.

N

uma área de 14 hectares a
diversificação de culturas e
o sistema de cultivo

irrigado garantem produção e renda
durante o ano todo. A propriedade
fica no município de Acorizal e
pertence ao agricultor familiar
Ernesto Teobaldo de Assis Filho, que
trabalho com seu filho Pedro Paulo
Teobaldo Ribeiro. Pai e filho
cultivam limão, banana da terra,
quiabo, melancia, melão caipira e
mandioca, também criam gado de
leite e recentemente implantaram
uma Unidade de Referência
Tecnológica (URT) com o plantio
de maracujá em parceria com a
pág.10
Empaer.

presidente da Empaer, Renaldo
Loffi, esteve reunido na com o
secretário do Consórcio
Intermunicipal de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental do
Médio Araguaia (Codema), Deiwis
Schindler, para apresentar um plano de
trabalho a ser executado para 6.715
produtores rurais da região Leste do
Estado. A proposta de parceria para
prestar assistência técnica e extensão
rural para agricultores familiares de nove
municípios. O objetivo dessa parceria
com o Codema é dar assistência técnica e
aperfeiçoar os métodos de produção, o
que contribui para aumentar a
produtividade da propriedade rural e a
pág.08
renda do agricultor.

Governo
regulamenta Susaf

O

governador Mauro Mendes e
o secretário de Estado de Agricultura Familiar (Seaf),
Silvano Amaral, assinaram no dia 22 de
agosto, as instruções normativas que
regem o decreto de regulamentação do
Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte (Susaf), criado pela lei
10.502 de 18 de janeiro de 2017. pág.12
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Milho

Escondidinho de
Mandioca com Frango

FEVEREIRO?
Colheita;
?Transporte;
?Comercialização;
Armazenamento.

JANEIRO
?Controle de pragas.

Ingredientes:
1/2 kg de peito de frango
2 tabletes de caldo de galinha
1 colher (sopa) de coentro ou salsa
1 kg de mandioca cozida com água e sal
1 e 1/2 cebola ralada
1 lata de creme de leite
1 copo de requeijão
1/2 copo de leite
2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

MARÇO

ABRIL

???Colheita;
?Transporte;
?Comercialização;
Armazenamento.

Colheita;
?Transporte;
?Comercialização;
Armazenamento.

JULHO

Reserve:
- Passe a macaxeira pelo espremedor ainda quente e coloque
o creme de leite, misture bem até obter um purê.
- Despeje esse purê em um recipiente refratário (20x30cm)
untado com margarina e espalhe o recheio de frango.
- Cubra com requeijão misturado com o leite, polvilhe com
o queijo parmesão e leve ao forno para gratinar.
Sirva a seguir.

AGOSTO
????Calagem;
Preparo do solo.

OUTUBRO

SETEMBRO?

????Plantio;
?Adubação;
Aplicação de herbicida.

??Preparo do solo

DEZEMBRO

NOVEMBRO
?Plantio;
?Adubação de cobertura;
?Controle de pragas;
Aplicação de herbicida.

????Plantio;
?Adubação de cobertura;
Controle de pragas.

O Calendário Agrícola é uma ferramenta elaborada pela Empaer para o
planejamento do plantio, da vacinação, da vermifugação dos bovinos e equinos e
da reprodução dos alevinos. O material possui informações técnicas a serem
executadas a cada mês, de janeiro a dezembro. O calendário completo pode ser
acessado no site da Empaer: empaer.mt.gov.br

Governador do Estado
Mauro Mendes Ferreira

O Jornal da Empaer é uma publicação de
divulgação dos resultados de projetos e programas
executados pela Empresa Mato-grossense de
Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, vinculada
à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar.

??Descompactação do solo;
Calagem.

?????Descompactação do solo;
?Calagem;
Amostragem do solo.

Preparo:
- Cozinhe o peito de frango com 1 xícara de água fervente
com os tabletes de caldo de galinha, se necessário coloque
mais água fervente.
- Desfie o peito e misture o caldo que sobrou do cozimento,
a cebola e a salsa.

EXPEDIENTE

JUNHO

MAIO
?Descompactação do solo;
Calagem.
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Assistência técnica garante qualidade
no cultivo de alface hidropônico
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Técnicos da Empaer realizam visita técnica no Sítio Paraíso.

T

écnicos da Empaer
realizaram, na tarde
do dia 29 de julho,
uma visita técnica na
propriedade do agricultor
Edson Jesus, que trabalha
com hidroponia no sítio
Paraíso, localizado no
Assentamento Rural
Taperinha, no município de
Campo Verde (131 km ao
Sul de Cuiabá). Com uma
produção de 144 mil unidades de alface por ano, a
família há 13 anos utiliza do
cultivo sem solo para
produção de hortaliças.
Conforme Edson, para
produção de alface no
sistema hidropônico, possui
um berçário e 12 estufas,
totalizando uma área de
1.500 metros quadrados,
sendo toda a estrutura de
madeira, com arcos de ferro,
bancada de madeira e
sombrite. “Com a adoção
desse sistema para produção
de hortaliças, utilizo menos
mão-de-obra. Hoje não
contamos com nenhum
colaborador, o trabalho é
todo realizado pela família”,
enfatiza.
O agricultor Jesus conta

que teve a intenção de
produzir no sistema hidropônico em 2002 e somente no
ano de 2003, com o auxílio da
Empaer, fez um crédito rural
no valor de R$ 25 mil do
Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Toda
produção é comercializada
no mercado local por R$
14,00 a dúzia. O supervisor
da Empaer, Sergio Mazeto,
fala que a assistência técnica
é contínua com a finalidade
de auxiliar o produtor na
geração de lucro e renda em
sua propriedade.
A visita técnica contou
com a participação do pesquisador da Empaer, Nesvaldo Bento de Oliveira, responsável pelas orientações
técnicas no Sítio Paraíso. Segundo o pesquisador, na produção de alface, da semeadura até a colheita, o ciclo é de
45 dias. As cultivares mais
plantadas em hidroponia são:
tipo lisa (Vitória de Santo
Antão), tipo crespa (Vera e
Vanda), e americana (Tainá e
Lucy Brown). Para a produção de 580 pés de alface/dia o
produtor necessita de 20

bancadas de 30 metros quadrados, com uma área útil de
600 metros quadrados. A produtividade esperada é de 20
plantas por metro quadrado.
Nesvaldo é responsável
pelas orientações do cultivo
em sistema protegido. Ele
fala que a hidroponia surge
como uma ferramenta que
pode ser utilizada para
eliminar os elos desnecessários da cadeia de intermediação
comercial, e tem como
vantagem o retorno econômico em curto prazo. A nova
tecnologia já foi implantada
nos municípios de Cuiabá,
Nova Mutum, Lucas do Rio
Verde, Diamantino, Alto
Paraguai, Sinop, São José do
Rio Claro, Barra do Garças,
Juína, Santo Antônio de
Leverger, Gaúcha do Norte e
outros. “Com a assessoria da
Empaer já implantamos, nos
últimos 20 anos, mais de 300
hidroponias”, relata Bento.
De acordo com Oliveira, a
hidroponia é uma alternativa
de lucro e renda para os olericultores, garantindo safras e
produtos de qualidade. O
sistema convencional, com
plantio no solo, está mais

sujeito ao ataque de pragas e
doenças, principalmente no
período das águas. O cultivo,
além de representar um
avanço tecnológico à disposição de grandes produtores,
pode ser implantado em
pequenas propriedades
agrícolas, sítios, chácaras e
em terrenos localizados nos
centros urbanos.
As vantagens da hidroponia são o cultivo em
ambiente protegido, a
preparação das mudas em
substratos inertes que são
transplantadas nas bancadas
suspensas sem o contato
com o solo e a produção fora
de época, reduzindo riscos
de adversidades climáticas e
baixo volume de água. Ele
aconselha que os interessados façam cursos e visitas as
estruturas hidropônicas em
funcionamento e obtenham
informações sobre o assunto
antes de ingressarem na
atividade. Mais informações
pelo telefone (65) 3648
9270/9271.
Participaram da visita, os
engenheiros agrônomos ,
Kenio Nogueira e Ana
Carla Martins Vidotti.
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Campo Verde
om a infesTécnica de controle biológico touceiras. Para ambas
tação da praga
as iscas, o pico de
garante retomada de
conhecida coatratividade foi de até
mo moleque da baprodução de banana da terra 15 dias.
naneira em 80% da área
De acordo com Ana
de cultivo de banana da
Carla, independenteterra, no Sítio Lago
mente da praga ser
Azul, no Assentamento
controlada, algumas
Rural Santo Antônio da
práticas devem ser
Fartura, localizado no
iniciadas já na implanmunicípio de Campo
tação do bananal, a
Verde (131 km ao Sul
começar pela aquisição
de Cuiabá), foi utiou produção de mudas,
lizado o controle biopois estas são considelógico para combater a
radas um meio comum
infestação. Uma área
para disseminação de
de 2,5 hectares foi
pragas. E alerta que
atingida, causando a
antes do plantio as
diminuição dos cachos
mudas devem ter os
e da produtividade. A
restos de terra retirados,
produtora rural Maria
as raízes desbastadas e
Antônia do Nascimenas galerias encontradas
to tinha uma produção
no rizoma eliminadas.
Numa área de 2,5 hectares produz 320 quilos
mensal de 1.280 quilos
As mudas podem
de banana da terra por semana.
de banana e, com a
ainda ser submetidas ao
infestação, teve uma
tratamento químico, e
área extra de um hectare. A enge- pode ser feita a limpeza do bananal
queda na produtividade
nheira agrônoma da Empaer, Ana com a destruição dos restos de
de mais de mil quilos.
O engenheiro agrônomo da Carla Martins Vidotti fala que foi pseudocaules e eliminação de
Empaer, Kenio Nogueira, explica verificada a presença do inseto no folhas velhas, materiais que são
que para controlar o moleque da bananal e que constatou a popula- fontes de abrigo, alimento e reprobananeira, considerada a princi- ção da praga, seu nível de controle e dução de pragas.
pal praga que ataca os bananais, dano econômico. Com a utilização
utilizou na propriedade a técnica do controle biológico, a praga foi
de controle biológico com o controlada e a produção poderá
CONTROLE
fungo Beauveria bassiana. chegar a mais de 1.280 quilos por
BIOLÓGICO
“Conhecer os problemas fitossa- mês.
Para o controle da praga moleque
nitários que afetam o bananal,
saber identificá-los e ter informa- da bananeira foram utilizadas as
O fungo Beauveria bassiana é
ções sobre as medidas adequadas iscas tipo “telha” feitas com peda- indicado para controle de insetos
de controle são subsídios funda- ços do pseudocaule da bananeira e pragas em diversas culturas. O
mentais para a tomada de decisão com aproximadamente 50 centíme- fungo proporciona efeito de
tros, e também iscas tipo do “quei- supressão da população de diverdo produtor”, enfatiza.
O Sítio Lago Azul possui uma jo” com pedaços do pseudocaule sos grupos de insetos, contribui
área de 21 hectares, a proprietária com altura entre cinco e dez centí- para o manejo de resistência e
Maria Antônia plantou 3,5 hecta- metros, cortados transversalmente. para a redução no uso dos defenres de banana da terra. No ano de Na propriedade foram utilizadas 30 sivos químicos. O produto é ideal
2017, começou com o primeiro iscas por hectare, ou seja, um total para o manejo integrado de
cultivo da cultura numa área de de 150 iscas tipo “telha” para pragas, promovendo uma agri2,5 hectares e chegou a produzir monitoramento da população. As cultura mais sustentável, preser320 quilos de banana por semana. iscas foram colocadas dentro e fora vando os inimigos naturais e o
No final de 2018, montou uma do bananal, e também próximas às equilíbrio do ecossistema.
Foto Extensionista | Empaer
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Cuiabá

Famato e entidades de MT assinam
Termo de Cooperação do Pró-Genética
Texto:
Ascom | Famato

Federação
da Agricultura e
Pecuária
de Mato Grosso
(Famato), Secretaria de Estado de
Agricultura Familiar (Seaf-MT),
Empaer, Instituto
de Defesa Agropecuária do Estado de
Mato Grosso
(Indea-MT) e a
Associação Brasileira dos Criadores
de Zebu (ABCZ)
assinaram em Cuiabá, o
Termo de Cooperação
Técnica do Programa de
Melhoria Genética do
Rebanho Bovino de Mato
Grosso (Pró-Genética). A
parceria foi celebrada na
sede da Famato, em
Cuiabá.
O Pró-Genética tem
como objetivo melhorar a
qualidade genética do
rebanho bovino do estado
e fortalecer as cadeias
produtivas da carne e do
leite. O programa será
coordenado pela Seaf e a
execução contará com a
atuação da Empaer e de
órgão ligados à secretaria. Serão parceiros: a
Famato, Sindicatos
Rurais de Mato Grosso,
agentes financiadores,
prefeituras, cooperativas
e associações.
Para o presidente
nacional da ABCZ,
Arnaldo Manuel de
Souza Machado Borges,
o Pró-Genética é uma
ferramenta importante

A

Diretores de órgãos parceiros assinam termo de cooperação.

para democratizar o
acesso à tecnologia do
touro melhorado e, ao
mesmo tempo, fomentar
o mercado de touro PO.
"A celebração dessa
parceria com a Famato,
Seaf, Indea, Empaer e
demais envolvidos vai
promover uma pecuária
lucrativa e eficiente para
todas as classes de
produtores”, destacou
Arnaldo Borges.
Nos eventos serão
ofertados reprodutores
selecionados pela ABCZ,
permitindo aos produtores, prioritariamente os
pequenos e médios
pecuaristas de rebanhos
bovinos comerciais,
produtores de carne e
leite, a aquisição de
animais com genética de
alta qualidade. Serão
todos animais Puro
Origem (PO).
A aquisição dos
animais geneticamente
melhorados será feita em
feiras e leilões organiza-

dos em todo o estado. A
primeira feira será dia
14 de setembro, no Sindicato Rural de Ribeirão
Cascalheira. “As feiras e
leilões são oportunidades de aquisição de
animais geneticamente
superiores. A Famato e
os
Sindicatos Rurais
terão um papel fundamental na mobilização
e
seleção dos produtores
rurais que devem participar”, disse o diretor
regional da ABCZ de
Cuiabá, A ndré Luiz
Lourenço Borges.
Segundo André, os interessados em adquirir
os animais geneticamente melhorados comparecem aos eventos e negociam diretamente com os
criadores. Os animais
ofertados contam com
registros genealógico,
teste negativo de brucelose e tuberculose, por
exemplo, além de outras
obrigatoriedades do
programa.

“O Pró-Genética vai
estimular a transferência
de tecnologias para os
pequenos e médios produtores, que representam
uma grande parcela da
nossa produção. Com o
acesso às tecnologias
vamos possibilitar a esses
produtores uma melhor
produtividade e qualidade
do rebanho”, apontou o
diretor de Relações Institucionais da Famato,
José Luiz Fidelis.
O presidente licenciado
do Sindicato Rural de
Cuiabá, Jorge Pires de
Miranda, e que também
faz parte da ABCZ,
participou da reunião e
frisou que a parceria é
importante para a pecuária
mato-grossense.
Os
técnicos
da
Empaer e representantes
das entidades e órgãos
envolvidos na execução
do programa receberão
orientações técnicas e
treinamentos específicos
para o Pró-Genética.
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Cuiabá

Encontro debate empreendedorismo
e sucessão na agricultura familiar

O trabalho de pesquisa é realizado há mais de 30 anos e tem comprovado
a viabilidade técnica do cultivo do cereal em Mato Grosso.

O Primeiro Encontro Saberes da Terra contou com a participação de 200 produtores rurais.

C

om a participação de 200
representantes
da agricultura familiar e
12 comunidades rurais,
foi realizado no dia 3 de
agosto o 1º encontro
Saberes da Terra, no
Distrito de Aguaçu, no
município de Cuiabá,
com enfoque nas
demandas dos produtores, infraestrutura, empreendedorismo, sucessão familiar e outros. O
evento foi realizado pela
Prefeitura de Cuiabá em
parceria com o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais e Empaer.
Durante o encontro, o
coordenador do evento,
Osvaldo Lara, ministrou
palestra sobre políticas
públicas abordando os

temas PNAE (Programa
Nacional de Alimentação
Escolar) e PAA (Programa de Aquisição de
Alimentos). O técnico
agropecuário da Empaer,
Nivaldo Ponciano, destacou as associações e
cooperativas, mostrou a
importância do agricultor
compreender seu papel
como associado e buscar
maior participação. Também ressaltou a necessidade e os caminhos para
manter uma associação
ou cooperativa ativa e
habilitada com acesso aos
benefícios disponíveis.
O engenheiro agrônomo da Empaer, Lucas
Stevão, esclareceu o que
é empreendedorismo na
agricultura familiar e a
importância do empreen-

dedor superar as suas
dificuldades usando a
criatividade para a geração de renda. Abordou
também a importância do
trabalho do jovem na
agricultura e a necessidade dos pais e familiares no
preparo para manter essa
continuidade no meio
rural.
Conforme Lucas, foi
apresentado aos produtores rurais um vídeo que
mostrou um caso que está
dando certo na sucessão
familiar. O vídeo foi
produzido na área do
produtor rural José Berça,
que trabalha com o seu
filho, Alan Berça, na
produção de hortaliças no
município de Cuiabá. “É
preciso que haja empenho
dos pais em ensinar a

profissão aos filhos e dar
autonomia, melhorar o
nível de investimento e
demonstrar satisfação e
orgulho de ser produtor
rural”, enfatiza Lucas.
Um segundo encontro já está marcado para o
dia 31 de agosto, quando
o debate será levado à
região Sul, incluindo o
Cinturão Verde, Coxipó
do Ouro e Formosa.
Participaram do
evento o prefeito de
Cuiabá Emanuel Pinheiro, a secretária de Agricultura, Trabalho e
Desenvolvimento Econômico, Débora Marques, o coordenador
Regional da Empaer,
Vico Capistrano, extensionistas da Empaer e
outros.
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Guarantã do Norte

Concurso gastronômico
contou com a participação
de 16 grupos de
mulheres rurais

Dia de Campo mostra
potencialidade de seis
variedades de batata doce
Foto Extensionista | Empaer

Mirassol D’Oeste

A

Foto Extensionista | Empaer

Empaer, em parceria com a Prefeitura
Municipal, assentamentos rurais e comunidades
de Mirassol D'Oeste (300 km a Oeste de
Cuiabá), realizou o Concurso de Pratos Gastronômicos
com a participação de 16 grupos de mulheres rurais e 193
pessoas. A extensionista social da Empaer, Conceição
Saminêz Silva, fala que o objetivo foi incentivar o
consumo de alimentos produzidos na agricultura
familiar e promover as comunidades como produtoras de
alimentos usando técnicas adequadas de higiene e
preparo de receitas.
O concurso de pratos gastronômicos teve início no dia
11 de junho e sua última etapa foi realizada no dia 26 de
julho. O evento também objetivou valorizar o leite
produzido pela agricultura familiar, incentivando as
mulheres a produziram doce de leite caseiro. Cada
participante poderia escolher apresentar um prato doce
ou salgado. As receitas foram avaliadas por um júri
composto por cinco avaliadores que julgavam a
apresentação, textura e sabor, originalidade e tradição.
De acordo com Conceição, participaram do concurso
mulheres rurais com idade acima de 18 anos, residentes
em assentamentos ou comunidades tradicionais e
ligadas a um grupo de mulheres rurais. A líder de cada
grupo se responsabilizou em premiar até o terceiro lugar
de cada categoria. A premiação final para os primeiros
lugares de cada categoria, salgado ou doce, foi realizada
no dia 24 de agosto durante o Encontro da Mulher Rural.
Conceição conta que o grupo vencedor recebeu como
prêmio um passeio turístico na pousada Lago Azul, em
Mirassol D'Oeste.

O objetivo do evento foi incentivar o consumo de
alimentos produzidos na agricultura familiar.

O plantio e a colheita contou com a colaboração de
cinco estudantes do curso de Tecnologia do Agronegócio.

C

om objetivo de mostrar os aspectos agronômicos,
nutricionais e econômicos de seis diferentes materiais
genéticos de batata doce, foi realizado o Dia de
Campo sobre a cultura, no Viveiro Municipal, na cidade de
Guarantã do Norte (715 km ao Norte de Cuiabá). A Empaer
implantou experimentos para avaliação das cultivares que
foram conduzidas por cinco estudantes do curso de Tecnologia do Agronegócio de uma faculdade local. O evento contou
com a participação de 88 pessoas, entre estudantes, professores, técnicos e outros.
A engenheira agrônoma da Empaer, Ana Paula Ferreira de
Almeida, fala que a Secretaria de Agricultura do município
(Sedec), cedeu a área para o plantio irrigado de batata doce.
Ela explica que os alunos realizaram a colheita após o plantio
de 120 dias. A produtividade do cultivo de batata doce foi de
15,8 toneladas por hectares.
Conforme Ana Paula, as cultivares apresentadas foram
separadas pelas seguintes características: casca e polpa
alaranjada (Biofortificada), casca rosada e polpa creme, casca
branca e polpa branca (folha larga), casca roxa e polpa roxa,
casca branca e polpa amarela (crescimento em touceira) e
casca branca e polpa creme (folha estreita). Esses materiais
genéticos são oriundos da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa).
Durante o Dia de Campo os extensionistas da Empaer,
Antônio Paulo Gedoz e Amâncio Antunes Marques, proferiram palestra sobre o tipo de clima, solo para cultivo da cultura,
pós-colheita, comercialização, padrão e tamanho do produto
para os mercados e outros. A professora do Instituto Federal
de Mato Grosso (IFMT), Carolina Alves abordou a parte
nutricional da batata, enfocando o uso na indústria para
produção de bolos, sorvetes, doces e etc. No final do evento os
participantes degustaram os seis tipos diferentes de batata
doce. “A mais saborosa, segundo os participantes, foi a batata
biofortificada que tem a casca e polpa alaranjada”, salienta
Ferreira.
O trabalho de pesquisa que foi executado no viveiro será
utilizado também pelos estudantes do curso de Tecnologia do
Agronegócio para conclusão do curso. A pesquisa foi conduzida pelos técnicos da Empaer em parceira com IFMT, Sedec e
faculdade local. “Também mostramos para os estudantes, que
em sua maioria são filhos de produtores rurais, o trabalho da
Assistência Técnica e Extensão Rural”, enfatiza.
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Proposta de parceria para ampliar o
atendimento na região do Médio Araguaia
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Reunião debate plano de trabalho a ser executado para os produtores. da região leste do Estado.

O

presidente da Empaer,
Renaldo Loffi, esteve
reunido com o secretário do
Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Econômico,
Social e Ambiental do Médio
Araguaia (Codema), Deiwis
Schindler, para apresentar um plano
de trabalho a ser executado para os
produtores rurais da região Leste do
Estado. Durante a reunião foi
apresentada uma proposta de
parceria para prestar assistência
técnica e extensão rural para
agricultores familiares de nove
municípios.
No levantamento feito pelos
técnicos da Empaer, o atendimento
pode ser realizado para 6.715
famílias, nos municípios de Água
Boa, Campinápolis, Canarana,
Cocalinho, Gaúcha do Norte, Nova
Nazaré, Nova Xavantina, Querência
e Ribeirão Cascalheira. Loffi
destaca que foi elaborado um plano
de negócio para atuação das cadeias
produtivas com a finalidade de gerar
e levar conhecimento para o campo.
Ele enfatiza que serão feitos visitas,
acompanhamentos, palestras, cursos
diversos, dia de campo, instalação de
Unidades de Referência Tecnológica

(URT) e outros.
O objetivo dessa parceria com o
Codema é dar assistência técnica e
aperfeiçoar os métodos de produção, o
que contribui para aumentar a
produtividade da propriedade rural e a
renda do agricultor. O técnico será
responsável pela expansão do
aprendizado do produtor com
orientações sobre o plantio e a colheita
de culturas. “Estamos buscando
parcerias para tornar o trabalho de
Assistência Técnica e Extensão Rural
(Ater) mais eficiente nos municípios,
bem como nos assentamentos rurais e
comunidades tradicionais”, esclarece
Renaldo.
O secretário Deiwis comenta que
essa foi a primeira reunião e que está
sendo montado um projeto voltado
para a região do Araguaia. “Estamos
dispostos a fazer um termo de
cooperação técnica para chegar a um
produto final que é o atendimento a
agricultura familiar. Vou levar essa
proposta da Empaer para as diretorias
dos consórcios e prefeitos”, ressalta.
Deiwis fala que o trabalho dos
Consórcios é analisar projetos de
licenciamento ambiental visando à
liberação de licenças para empreendimentos e atividades urbanas de

pequeno e médio nível de degradação
ambiental, apoiar e gerenciar projetos
de recuperação de áreas degradadas e
outros de melhoria do meio ambiente.
Ele destaca que conhece o trabalho
que a Empaer executa nos municípios
e enfatiza que nunca trabalharam com
a agricultura familiar e a parceria tem
tudo para dar certo no desenvolvimento da região.
Durante a apresentação o engenheiro agrônomo da Empaer, Almir
de Souza Ferro, destacou a necessidade de realizar um estudo das
principais cadeias produtivas na
região, apoiar a elaboração dos Planos
de Desenvolvimento Rural dos
municípios e orientar os serviços de
Ater com foco em sistemas de
produção das cadeias produtivas a
serem trabalhadas. Ele cita as
principais cadeias produtivas: fruticultura, olericultura, mandiocultura,
piscicultura, apicultura, pecuária de
leite e de corte.
Para realização desse trabalho, a
empresa contaria com 35 técnicos,
entre eles engenheiro agrônomo,
médico veterinário, zootecnista,
técnico em agropecuária, extensionista social e auxiliar de
escritório.
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Cuiabá

Plataforma digital faz mapeamento da agricultura familiar
e acompanha o trabalho dos técnicos no campo

O

data do atendimento. Facilita
também para o
produtor, que
recebe uma cópia
para conferir o
que foi sugerido.
“Esperamos produzir relatórios
com números que
demonstrem o desenvolvimento da
região e do agricultor familiar”, salienta.
Silva comenta
que será possível,
com a ferramenta,
fazer um diagnósOs técnicos já cadastraram 4.130 agricultores familiares.
tico integrado e
mais preciso da
área do produtor e
dores das cadastraram 354 da atuação do técnico da Emdeias produtiprodutores ru- paer junto às propriedades
vas, com núrais. Eder fala atendidas. Paralelamente ao
mero de áreas, A previsão é de que a nova fer- sistema que está em operaquantos hec- que até o final ramenta é bem ção, será desenvolvido um
tares estão sensimples e veio aplicativo para atender o
de 2020, a
do cultivado,
para ajudar no produtor rural de forma mais
método de tra- Empaer tenha serviço de as- interativa e eficiente. Ele
balho, produsistência técni- calcula que até o final deste
ção por muni- um retrato mais ca e extensão ano, a equipe de Tecnologia
cípio, número
rural, e tudo o da Informação da empresa
preciso da
de produtores e
que foi reco- estará elaborando a nova
agricultura
famílias, acesmendado para ferramenta.
so às linhas de
Para operacionalização do
o
produtor. O
familiar no
crédito, ademunicípio faz sistema, os técnicos estão
quação am- Estado de Mato parte do escri- recebendo capacitação para
biental, metório Regional utilização da ferramenta. Os
Grosso.
lhoria produtide Alta Flores- primeiros habilitados foram os
va, rentabilidata, onde os téc- técnicos da região do Vale do
de e mais. “Tenicos já pres- Rio Cuiabá, em seguida Juína e
remos infortaram atendi- Alta Floresta. Ainda este ano
mações precisas e um
mento a 1.087 produtores ru- serão realizadas mais seis
mapeamento geral da
capacitações nos municípios
rais.
agricultura familiar no EstaConforme Barreiros, de Sinop, Barra do Garças,
do. Acredito que até o final de
outra opção que o sistema Barra do Bugres, Ron2020 esses dados estarão à
proporciona é a localização donópolis, São Félix do
disposição da população”,
da propriedade rural, com as Araguaia e Cáceres. “Levamos
enfatiza.
coordenadas sendo possível mais de um ano para elaboraOs técnicos em Agropechecar onde estão sendo ção e finalização do sistema, e a
cuária da Empaer, Eder José
aplicadas técnicas para finalidade do trabalho que será
Barreiros e Tarcisio Cuchi, do
melhoria da área. Durante o executado no campo é a
município de Paranaíta,
atendimento são verificadas transparência da informação
começaram a utilizar o sistequais culturas são cultivadas, para os produtores e a sociedama no mês de junho e já cao que foi recomendado e a de em geral”, enfatiza.
Foto João de Melo | Empaer

Sistema
de Ac o m p anhamento e
Gerenciamento
das Atividades Sagae, plataforma
digital que está
sendo utilizada
para armazenar
dados dos agricultores familiares e
também acompanhar a eficiência
dos técnicos no
trabalho no campo, já cadastrou
4.130 agricultores. A previsão é
de que até o final
de 2020, a empresa tenha um
retrato mais preciso da
agricultura familiar no
Estado de Mato Grosso.
O técnico de Administração Sistêmica da Empaer,
Eder Antônio da Silva, fala
que de forma transparente e
moderna, a ferramenta está
sendo utilizada via web e
aplicada para coletar as
informações dos serviços
prestados, além de avaliar o
ganho social dos produtores
rurais e o trabalho executado
pelos funcionários da
empresa. Ele explica que o
técnico está inserindo dados
pessoais do produtor, cadastro da família, unidade produtiva, mapeamento com coordenadas geográficas, atividade produtiva, infraestrutura, equipamentos e outros.
O trabalho com a plataforma
teve início oficialmente no
mês de junho deste ano.
Eder esclarece que o
Sagae vai permitir um
diagnóstico do trabalho
executado pelos técnicos e
pesquisadores da Empaer no
serviço prestado ao produtor, conferindo as condições
da sua propriedade e indica-
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Acorizal

Propriedade rural mantida por pai e filho é
considerada modelo pela eficiência na produção

“

É uma vida dura e
muitas pessoas não dão
valor a esse trabalho”.
Essa é a fala de Pedro Paulo
Teobaldo Ribeiro, de 16 anos,
que trabalha no Sítio Cantinho
do Céu, na Comunidade
Guanandi, município de
Acorizal (62 km ao Norte de
Cuiabá). Pedro ajuda o seu
pai, o produtor rural Ernesto
Teobaldo de Assis Filho (55),
na lida diária. Numa área de
14 hectares, pai e filho
cultivam limão, banana da
terra, quiabo, melancia, melão
caipira e mandioca, também
criam gado de leite e recentemente implantaram uma
Unidade de Referência
Tecnológica (URT) com o
plantio de maracujá em
parceria com a Empaer.
Pedro trabalha no sítio, no
período da manhã e estuda
durante a tarde. Ele comenta
que gosta muito do que faz e
que pretende cursar agronomia para ajudar ainda mais a
sua família. O adolescente
descreve que a URT de
maracujá é uma novidade na
propriedade e que estão
aprendendo a lidar com a
cultura. No local foi realizado
o plantio de 450 pés da
variedade Maracujá Gigante
Amarelo. A expectativa é de
começar a colheita em janeiro,
com a primeira safra produzindo cinco mil quilos de
frutos.
O produtor Ernesto conta
que está nesta propriedade há
cinco anos e que a transformou em área produtiva, de
onde tira todo o sustento da
família. No início investiu no
cultivo da melancia e foi tão
bem que agora já domina a
técnica de cultivo e planta
todos os anos. Nesta safra já
semeou mais de duas mil
sementes do fruto, numa área
de um hectare. A expectativa é
de colher 11 toneladas de
melancia no mês de setembro.
O produtor fala que os frutos

chegam a pesar de 12 a 18
quilos cada e são comercializados por até R$ 25,00 a unidade.
Todas as culturas que pai e
filho cultivam são irrigadas e
produzem durante o ano todo.
Com 200 pés de limão Taiti,
apenas 100 pés estão produzindo, são colhidos por semana
mais de oito caixas de 20
quilos. A fruta está sendo
comercializada por até R$
55,00 a caixa e na época da
safra pode cair a R$ 15,00. O
produtor comenta que tudo que
produzem é comercializado
nos restaurantes em Cuiabá
toda segunda e sexta-feira.
“Nossa intenção é ampliar o
cultivo do limão com a
implantação de uma URT, com
o plantio de 500 pés”, explica.
Quem percorre a propriedade tem que andar com cuidado
para não pisar nos canos que
levam a água para abastecer
toda produção. Assim é com o
cultivo da banana da terra (farta
velhaco), que foi plantada no
sistema adensado recomendado pelos técnicos da Empaer. O
plantio adensado é uma

estratégia para aumentar a
produtividade, além de
melhorar o aproveitamento da
mão-de-obra, insumos e
reduzir custos com controle de
plantas invasoras. O plantio foi
feito numa área de cinco mil
metros quadrados e nos
intervalos das covas foi
plantada melancia.
O cultivo do quiabo é
permanente na propriedade,
ocupando uma área de quatro
mil metros quadrados. São
vendidos por semana 400
quilos, ou seja, 40 caixas de 10
quilos. O preço da caixa oscila
conforme a época, sendo
comercializada por R$ 8,00 até
R$ 50,00 a caixa. O cultivo da
mandioca Camanducaia, uma
variedade nova, ocupou 1500
covas e foram colhidas nove
toneladas. A produção chegou
a seis quilos por pé de mandioca e surpreendeu a todos com
sua boa produtividade. “Gosto
do que faço, não sei fazer outra
coisa além de cuidar da terra e
ser produtor”, confessa
Ernesto.
O técnico agropecuário da

Empaer, Liduino João de
Lima, explica que o cultivo da
mandioca da variedade
Camanducaia é extremamente precoce. Enquanto outras
produzem entre 10 a 12
meses, essa, em apenas seis
meses, está pronta para
colheita. O técnico fala que a
propriedade do produtor
Teobaldo é considerada
modelo, pelo cuidado e
esforço de pai e filho em
produzir o ano todo com
qualidade e eficiência.
Para facilitar a entrega dos
produtos na cidade, o técnico
da Empaer explica que foi feito um projeto de crédito rural
do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) Mais Alimentos, no valor de R$ 42 mil
para aquisição de um veículo.
E este ano, os produtores estão
tentando recursos financeiros
do Pronaf, no valor de R$ 18
mil, para construção de um
barracão na propriedade. O
financiamento já foi aprovado
pelo banco e o produtor está
aguardando.

Numa área de 14 hectares a diversificação de culturas e o sistema de cultivo irrigado garantem produção e renda durante o ano todo.
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Acorizal

Juara

Mutirão para atender
200 agricultores familiares
em quatro assentamentos

Torneio Leiteiro incentiva
agricultores familiares
do Médio-Norte

Foram realizados 52 atendimentos
e emitidas apenas sete declarações.

C

omeçou no mês de
agosto o mutirão
para emissão de
Declaração de Aptidão ao
Pronaf (DAP) para os 200
agricultores familiares dos
Assentamentos Rurais
Águia, Vale da Serra, Perdiz
e Beira Rio, localizados no
município de Acorizal (62
km ao Norte de Cuiabá). O
atendimento está sendo feito
pelos técnicos da Empaer no
escritório da empresa. A
declaração dá direito ao
agricultor a acessar o crédito
rural no valor de até R$ 26,5
mil.
O técnico agropecuário
da Empaer, Carlos Henrique
Reis, fala que já foram
realizados 52 atendimentos e
emitidas apenas sete declarações. Ele explica que alguns
agricultores possuem
pendências junto ao Instituto
Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra) e
que estão buscando informações para tentar regularizar e
ter direito ao crédito rural.
“Existem fatores limitantes,
o bloqueio no Incra ou a falta
de documentação como o
Cadastro Ambiental Rural
(CAR), Autorização Provisória de Funcionamento
(APF) e outros”, esclarece.
Reis comenta que a DAP
é o instrumento de identificação do agricultor para

acessar o crédito rural do
Pronaf (Programa Nacional
de Fortalecimento da
Agricultura Familiar) do
Grupo A, com taxa de juros
de 0,5% ao ano e que pode
ser utilizada para investimento em atividades
agropecuárias e outras. O
crédito oferece baixas taxas
de juros e acesso a políticas
públicas, tais como o
Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) e o de
Alimentação Escolar
(PNAE), além da Assistência
Técnica e Extensão Rural
(Ater) e outros. Os agricultores estão esperando há mais
de dois anos pela emissão da
DAP. O mutirão é uma
parceria com a Prefeitura
Municipal, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais e
Câmara Municipal.
A DAP é a comprovação
de enquadramento do
produtor como agricultor
familiar, e só consegue
crédito rural e participa das
políticas públicas do governo federal quem tiver a
declaração. No início de
2019 foi assinada uma
portaria alterando o prazo de
validade da DAP, que passa
de um para dois anos.
Segundo Carlos, os agricultores ocupam uma área total
de dois mil hectares e
pretendem investir em suas
propriedades. “O mutirão
está sendo positivo e acredito
que até o final de setembro
tenhamos emitido as 200
declarações”, enfatiza.
A Empaer emite por mês
aproximadamente 800
DAPs. Somente este ano já
foram emitidas 5.988
declarações em todo o
Estado de Mato Grosso.

D

urante a 27ª Expovale (Exposição Agroindustrial e
Pecuária do Vale do Arinos), no município de Juara (709
km a Médio-Norte de Cuiabá), foi realizado o Torneio
Leiteiro com a participação de seis produtores rurais. O evento
aconteceu no Parque de Exposições da Acrivale (Associação dos
Criadores do Vale do Arinos) nos dias 16 e 17 de agosto, com
duas ordenhas por dia, no período matutino e vespertino. A
vencedora foi a vaca Paixãozinha, com uma produção de 76 kg
de leite. O animal é de propriedade da agricultora Iraci dos
Santos da Silva Ferreira.
Com objetivo de incentivar a cadeia produtiva do leite na
região, o torneio contou com a participação de 12 animais das
raças Girolanda e Jersey. O médico veterinário da Empaer,
Alzamir Oliveira Bezerra, comenta que esse tipo de evento
identifica matrizes leiteiras superiores nas propriedades, o
potencial produtivo dos animais, divulga novas tecnologias e
promove a troca de informações entre os participantes. Ele conta
que a intenção dos organizadores é retomar o torneio e torna-lo
um instrumento importante que seja realizado todos os anos.
A vaca chamada pelo nome Figura foi a classificada em
segundo lugar, com uma produção de 72,5 quilos de leite. O
animal pertence ao agricultor Juvenal Francisco de Alexandre.
Em terceiro lugar, a vaca Negona atingiu a marca de 50,3 quilos
de leite. Ela pertence ao agricultor Weiller Faria Queiroz. Em
quarto lugar com 41 quilos/leite, a Seda Fina, de propriedade do
agricultor Dinovan Pereira Barbosa. A vaca Amazona, da
agricultora Sirley Gomes de Jesus, produziu 40,8litro/leite, e a
Malhada, da agricultora Marta Aparecida Souza produziu 31,3
quilos/leite ficando em sexto lugar.
De acordo com Alzamir, o torneio superou as expectativas,
pois a média de produção por animal na região chega a cinco
litros de leite/dia (com uma ordenha). Ele esclarece que nos dois
dias de torneio foram feitas quatro ordenhas e a vaca vencedora
produziu 38 quilos de leite/dia e a segunda classificada atingiu
36,25 quilos/ leite. “Estamos satisfeitos com o resultado e
esperamos ampliar essa média nos próximos torneios”, enfatiza.
Com uma produção de 45 mil litros de leite/dia o município
possui um plantel de 12 mil vacas e 200 produtores rurais.
Segundo Bezerra, a intenção é ampliar a produção para 75 mil
litros/leite/dia, num período de dois anos. Toda produção é
comercializada nos dois laticínios no município.
Foto Extensionista | Empaer

Foto Extensionista | Empaer

A vencedora foi a vaca Paixãozinha, com uma produção de 76 quilos de leite.
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Governo regulamenta Susaf e amplia
poder de renda dos agricultores
Texto:
Naiara Martins | Seaf-MT

governador Mauro
Mendes e o secretário
de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), Silvano Amaral, assinaram no dia 22 de agosto, as instruções normativas
que regem o decreto de regulamentação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte (Susaf), criado pela lei
10.502 de 18 de janeiro de 2017.
Com a lei será possível
simplificar a venda de produtos
da agricultura familiar e de
agroindústrias de pequeno
porte, garantindo o livre
comércio e a expansão do
mercado consumidor. Produtos
que antes tinham sua comercialização restrita ao município de
origem, agora poderão ser
vendidos sem barreiras, em
todo o Estado. .
“Nós sabíamos os impactos
que a regulamentação do Susaf
traria aos produtores de Mato
Grosso, mas não tínhamos a
noção da profundidade dos
ganhos que seriam proporcionados às famílias. Decisões
simples que podem causar um
grande impacto na vida de
milhares de famílias que vivem
exclusivamente
da renda de sua
produção”, definiu o governador Mauro
Mendes.
“A regulamentação do
Susaf sempre
foi motivo de
muita cobrança
pelos produtores, exatamente
pela eficiência
e pelo ganho
real trazidos
pela lei. Na
Seaf temos
dezenas de
situações, em
que o produtor
investiu para
estruturar sua
produção,

O

adequou seu
produto às normas do SIM, e teve
suas expectativas
frustradas pela
falta de regulamentação da lei.
Hoje, temos 65
municípios com o
Serviço de Inspeção Municipal
(SIM) criado. Acredito que com a
regulamentação
da lei outros municípios criarão o
seu serviço de inspeção”, afirmou
Silvano Amaral
(Seaf).
Para ter acesso
aos benefícios da
lei, o produtor fará
a adesão ao Serviço de Inspeção
Municipal (SIM), como já
ocorre hoje nos municípios. De
posse da certificação municipal,
o produtor solicitará à prefeitura
ou ao consórcio de desenvolvimento que formalize o pedido
para adesão junto à Seaf,
responsável pelo gerenciamento
do Susaf. O produtor receberá
um selo certificando a procedência dos produtos e a adesão ao
sistema.
Mato Grosso possui mais de

130 mil famílias de agricultores que serão diretamente impactadas
pelo Susaf. Entre os principais benefícios
da lei estão o
fim da barreira
comercial e a abertura de um
novo e amplo
mercado consumidor. Além
de garantir o
aumento da
renda familiar,
o Susaf trará
um novo estímulo à permanência do
produtor no
campo, evitando o êxodo rural.
O aquecimento da economia
nos municípios com a venda dos
produtos, também dará
condições para a abertura de
novos postos de trabalho e
geração de emprego e renda.
Com o valor agregado aos
produtos da agroindústria, e a
garantia de procedência e segurança alimentar, o produtor terá
condições de vender seus produtos para a merenda escolar de
todo o Estado. Por ano, o Gover-

O que antes
tinha a
comercialização
restrita ao
município,
agora pode ser
vendido sem
barreiras, em
todo o Estado.

no Federal destina cerca de R$
83 milhões para alimentação escolar. Deste valor, apenas R$ 14
milhões são injetados na compra de produtos da agricultura
familiar. Um mercado amplo e
seguro que passa a estar à
disposição do agricultor.
Para ampliar ainda mais o
benefício da lei, o produtor também contará com a isenção de
taxas e tributos fiscais e ambientais por parte do Estado. Os municípios passam a ter autonomia
sobre o licenciamento de empreendimentos de baixo
impacto ambiental.
O ato contou com a participação dos deputados estaduais
Janaína Riva, Dr. Gimenez,
Thiago Silva, Saturnino Masson, Oscar Bezerra, e do ex-deputado estadual José Domingos
Fraga, um dos principais idealizadores da lei, ainda na
Assembleia Legislativa.
GRUPO DE TRABALHO

A Seaf instituiu um grupo
de trabalho para discutir a
simplificação da lei do Susaf.
O Grupo foi responsável por
unificar todas as normativas e
regras jurídicas necessárias à
orientação do produtor e a
desburocratização do processo
de venda dos
Foto Tchello Figueiredo
produtos. O grupo é composto
por profissionais das secretarias
de Estado de
Saúde (SES),
Meio Ambiente
(Sema), Instituto de Defesa Agropecuária
(Indea), Empresa Matogrossense de
Pesquisa, Assistência e Extensão Rural
(Empaer),
Assembleia
Legislativa e
Associação
Mato-grossense
dos Municípios
Com a lei será possível simplificar a venda de produtos da
agricultura familiar e de agroindústrias de pequeno porte,
(AMM).
garantindo o livre comércio e a expansão do mercado consumidor
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UD apresenta seis tipos diferentes
de gramíneas para
agricultores familiares

Encontros de Mulheres Rurais
reúnem mais de 1700 agricultoras

N

o dia 24 de agosto, 860 mulheres se reuniram nos
municípios de Araputanga e 864 em Mirassol
D'Oeste durante a realização dos Encontros de
Mulheres Rurais, parceria entre a prefeituras e Empaer. O
evento é tradicional em diversos municípios de Mato
Grosso por promover a integração social das
participantes e o debate de temas relevantes para as
agricultoras. Em Araputanga, foram debatidas questões
ligadas ao meio ambiente e violência contra a mulher. Já
em Mirassol, foi feita uma homenagem às líderes rurais
locais e premiação das vencedoras do concurso de pratos
gastronômicos promovido pela Empaer. Ao todo, foram
1.724 participantes de 49 comunidades e assentamentos.

Araputanga
As gramíneas foram implantadas e cultivadas em três diferentes sistemas.

N

o Assentamento
Rural Beleza, no
Sítio Marçal,
localizado no município de
Juscimeira (157 km ao Sul de
Cuiabá), foi realizado
palestra sobre manejo de
pastagem e principais
deficiências minerais nos
bovinos e Demonstração de
Métodos sobre amostragem
do solo. O evento contou com
a participação de 30 produtores rurais que conheceram
uma Unidade Demonstrativa
(UD) com seis tipos diferentes de gramíneas, que foi
implantada na propriedade
da agricultora Sandra Regina
Pereira Marçal.
A médica veterinária da
Empaer, Silvia Ferreira dos
Santos, fala que as gramíneas
foram implantadas e cultivadas em três diferentes
sistemas. No primeiro
sistema, o solo foi gradeado e
em seguida realizado o
plantio, no segundo cultivo,
foi colocado calcário na área
e a gramínea foi plantada, e
no terceiro e último, após a
colocação do calcário no solo
é que se plantou a gramínea e
foi feita a aplicação do
adubo.
De acordo com Sílvia, a
UD foi implantada numa área
de cinco mil metros quadrados. Ela explica que para o
plantio dos diferentes capins
como a Braquiária Decum-

bens, Braquiária Humidicola
llanero, Panicum Maximum
Mombaça, Braquiária
Brizantha Marandu, Braquiária Brizantha Xaraes
(mg-5) e capim Elefante
Canará, foi realizada a
análise do solo para garantir
o crescimento das gramíneas, que podem chegar a uma
altura acima de um metro. Já
o capim Canará atinge uma
altura de 1,5 metro.
O engenheiro agrônomo
da Empaer, Marcos Baptista
Va s c o n c e l o s , p r o f e r i u
palestra sobre manejo do
solo, recuperação de áreas
degradadas, curva de nível,
como fazer a coleta do solo
para análise, calagem e
outros. Ele destacou que são
vantagens da curva de nível:
reduz a velocidade gravitacional da água, aumenta o
tempo de infiltração no solo,
evita a perda de solo e seus
nutrientes e etc.
O engenheiro dá uma dica
aos agricultores, para que
iniciem o pastejo entre 50 a
100 dias após a germinação
das gramíneas, ou seja, antes
da inflorescência da forrageira e com animais leves que
estimulam o perfilhamento,
tornam o pasto mais uniforme e evitam o acamamento.
Na Unidade Demonstrativa, os técnicos realizaram a
Demonstração de Métodos
sobre a coleta de solo.

Mirassol D’Oeste

Canabrava do Norte

Oficina de bolacha caseira

N

o Assentamento Rural Manah, localizado no
município de Canabrava do Norte (1.215 km
a Nordeste de Cuiabá), a Empaer realizou
uma Oficina de Bolacha Caseira e contou com a
participação de 11 mulheres rurais. O objetivo foi
levar informações e diferentes receitas com a finalidade de aumentar a renda da família com a produção de
bolachas e biscoitos.

