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Parabéns aos nossos parceiros
pelo Dia do Agricultor

Mais de 1 milhão de
sementes serão coletadas
até dezembro

No Dia do Agricultor, 28 de julho, a Empaer presta a sua homenagem ao
homem e a mulher do campo que dedicam o seu trabalho a terra produzindo
alimentos para a sua família e a população da cidade, gerando renda e lucro.
O casal de agricultores Francisco Mastin e sua esposa, Leida Mastin, trabalham no campo há 20 anos. Os dois são gratos pelas conquistas que tiveram
no trabalho diário com a terra e ainda continuam tirando todo sustento da
propriedade rural.
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Começou em julho a coleta de
sementes de diferentes espécies de
mudas nativas no centro urbano da
capital e nos municípios vizinhos.
A previsão é coletar mais de 1
milhão de sementes.
pág. 5

Cultivo em forma de
mandala na Exposul

Reunião define plano de trabalho para
atender agricultores na região Leste
O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e
Ambiental do Médio Araguaia, Empaer e secretários de agricultura de nove
municípios estiveram reunidos para determinar as diretrizes e o plano de trabalho a ser executado para os produtores rurais da região Leste do Estado.
pág. 4

Nesta edição
Variação da cotação agrícola do mês de julho
Orientações sobre o descarte de embalagens
vazias de agrotóxico

pág.10
pág.7

Vitrine Tecnológica com diversas
culturas e cultivo em forma de mandala com tecnologias voltadas para
a agricultura familiar, estará aberta
ao público durante a 47ª Exposul,
no município de Rondonópolis,
entre os dias 5 e 10 de agosto. pág. 8
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Abacaxi

Cocada de
Mandioca

JANEIRO

FEVEREIRO

Capina

Adubação de cobertura

MARÇO

ABRIL

Capina

Capina

MAIO

JUNHO

Indução floral
Adubação/cobertura

Aplicação preventiva de
fungicida e inseticida

Ingredientes
2 xícaras (chá) de açúcar
2 litros de leite
2 quilos de mandioca ralada
2 cocos secos ralados

JULHO

AGOSTO

Aplicação preventiva de
fungicida e inseticida

Tratos culturais

Modo de Preparo

SETEMBRO

OUTUBRO

Preparo do solo
Calagem
Análise do solo
Preparo de mudas

Plantio

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Plantio
Adubação de cobertura
Aplicação de inseticida
Indução floral (irrigado)

Plantio
Capina
Aplicação de inseticidas
Indução floral
Irrigação

1. Rale a mandioca (use o lado do ralo que
utilizamos para ralar cenoura)
2. Lave a mandioca ralada por duas vezes
3. Leve ao fogo e junte o coco ralado (do
mesmo modo que a mandioca), o leite e o
açúcar. Vá mexendo de vez em quando, até
dar brilho e secar (muito ou pouco, dependendo
se quiser uma cocada mais seca ou cremosa)
4. Tire do fogo e sirva
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Brasnorte

Dia de campo debate o potencial de
expansão da fruticultura

C

om o objetivo de divulgar o
potencial do cultivo do maracujá, do limão e da laranja, no
município de Brasnorte (579 km a
Noroeste de Cuiabá), foi realizado no
dia 29 de junho, no pomar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(Apae), o Dia de Campo Sobre Fruticultura. Foram apresentadas novas
tecnologias e serviços voltados para a
agricultura familiar com demonstração
em unidades de produção. O evento
contou com a participação de produtores rurais, estudantes, técnicos e
outros.
Durante o Dia de Campo, os
participantes percorreram três estações, sendo a primeira com o produtor
rural Wanderley Sjydlovski, que falou
sobre a comercialização do maracujá e
da implantação da agroindústria para
processamento de polpa de frutas. Na
segunda estação, o técnico agropecuário Empaer, Valmir Ribeiro França,
esclareceu sobre a importância das
mudas, preparo do solo, covas, adubação, irrigação, produtividade, custos e
outros. Na última estação, o engenheiro agrônomo da Empaer, Thiago
Marim abordou o cultivo de citros
(limão e laranja).
Na Chácara Duas Meninas, o
agricultor Wanderley possui um
plantio de 200 pés de maracujá, 150 de
acerola, 2 mil de abacaxi, 50 árvores de
cupuaçu e 75 de graviola. Todo cultivo
é irrigado e produz frutas o ano todo.
Com a cultura do maracujá, que foi
implantada em 2015, o produtor
explica que colhe por semana 200
quilos e faz polpa. Toda produção é
vendida para a merenda escolar no
município.
Com investimento de R$ 60 mil, o
produtor Sjydlovski implantou uma
agroindústria em sua propriedade com
capacidade para produzir 100 quilos
por dia. A sua filha Priscila Sjydlovski
é a responsável pelo processamento
das polpas que são comercializadas por
R$ 20,00 o quilo. São vendidas por mês
de 60 a 90 quilos. “Eu pretendo
incentivar outros produtores a cultivar
frutas para produção de polpa ou in
natura. O que planto não é o suficiente
para atender a merenda escolar e o

Participantes percorreram três estações com informações sobre o cultivo.

comércio. Precisamos ampliar a
produção no município”, enfatiza.
Em 2015, a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a
Empaer implantaram uma Unidade de
Referência Tecnológica (URT), com a
finalidade de selecionar cultivares de
maracujazeiro adaptadas e produtivas
para serem incorporadas ao sistema de
produção da cultura para expansão no
município. Foram testadas as variedades de maracuja BRS Gigante Amarelo,
Solo Cerrado e Rubi Cerrado. Na área
do produtor, a mais adaptada foi a
cultivar Rubi Cerrado.
De acordo com Valmir, o município
necessita de novas alternativas de renda
para os agricultores. Ele destaca que
existem três Assentamentos Rurais
com uma população estimada de 1500
famílias, que possuem como renda
principal a criação de gado de corte e de
leite. E ressalta que a fruticultura pode
complementar a renda dessas famílias.
“O evento pretendeu mostrar a importância social e econômica do plantio de
frutas e da produção em grande escala”,
comenta Valmir.
O Dia de Campo foi promovido pela
Prefeitura Municipal em parceria com a
Empaer e Apae. O evento foi realizado
na sede da Apae, localizada na Rua
Nova Prata do Iguaçu, no Lote 116C, no
quilômetro 01.

Vale de São Domingos

Kits de irrigação são
entregues para 60
produtores rurais

N

o município do Vale de São
Domingos, a Empaer está
orientando os agricultores
familiares na instalação dos kits de
irrigação por gotejamento. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura, já realizou a
entrega de 60 kits. Os conjuntos são
provenientes do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) via Superintendência
Federal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento do Estado de Mato
Grosso (SFA).
O técnico agropecuário da
Empaer, Walter Ricarde Sander
Filho, fala que a empresa é parceira
na instalação dos kits de irrigação e
na assistência técnica. Ele explica
que são fornecidas informações
sobre o preparo do solo para produção de frutíferas, hortaliças e forrageiras utilizadas para alimentação
bovina leiteira, a forma de uso, a
manutenção do sistema de irrigação e
outros.
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Canarana

Empaer e consórcio se reúnem para
definir atendimento ao produtor rural

P

ara determinar as diretrizes e o plano de trabalho a ser executado
para os produtores rurais da
região Leste do Estado, representantes do Consórcio
Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social
e Ambiental do Médio Araguaia e da Empresa Matogrossense de Pesquisa,
Assistência e Extensão Rural
(Empaer) reuniram-se com
os secretários de agricultura
de nove municípios. O evento foi realizado no dia 10 de
julho, no município de Canarana (823 km a Leste de Cuiabá), durante a Feira Industrial, Comercial e Agropecuária
(Feican), no Parque de Exposições Luiz Cancian.
O secretário do Consórcio
do Médio Araguaia, Deiwis
Schindles, comenta que na
reunião foi debatida a parceria com a Empaer para executar o trabalho de Assistência Técnica e Extensão Ru-

ral nos municípios. Atualmente, na região, a Empaer possui 15 escritórios locais e um regional localizado em Barra do Garças.
Nos últimos seis meses,
os técnicos da Empaer já
atenderam 4.471produtores rurais e a previsão é
atender mais de sete mil
na região até o final do
ano.
O presidente da Empaer, Renaldo Loffi, enfatiza
que foi apresentado aos integrantes do Consórcio e
secretários o trabalho que
vem sendo realizado com
as cadeias da piscicultura,
agroecologia com avicultura, bovinocultura de leite, corte e outros. Loffi conta que a empresa sempre
fez parcerias e cita o mais
recente convênio que foi assinado com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) no
valor de R$ 800 mil para

atender 412 médios produtores que atuam na área de
bovinocultura de corte e leite em 18 municípios da região Leste, por um período
de dois anos.
O presidente destacou
que também já foi apresentado para o Consórcio do
Vale do Rio Cuiabá o projeto de desenvolvimento da
Cadeia Produtiva de Frutas,
Legumes e Verduras (FLV)
para atender 14 municípios
do Vale do Rio Cuiabá.
Técnicos da Empaer elaboraram um projeto com potencial de produção numa
área de 920 hectares com a
participação de 460 produtores rurais. “Estamos buscando parcerias para tornar
o trabalho de Ater mais eficiente nos municípios, bem
como nos assentamentos rurais e comunidades tradicionais”, esclarece.
De acordo com Loffi, está sendo elaborado um pla-

Está sendo elaborado um plano de negócio para atuação nas cadeias produtivas na região Leste do Estado.

no 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 técnico será responsável pela expansão do
aprendizado do produtor
com orientações sobre o
plantio e a colheita de culturas. O objetivo 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.
Participaram da reunião
representantes de Água
Boa, Campinápolis, Canarana, Cocalinho, Gaúcha do
Norte, Nova Nazaré, Nova
Xavantinha, Querência e Ribeirão Cascalheira.
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Recuperação de Áreas Degradadas

Viveiro prevê coletar um milhão de
sementes na área urbana de Cuiabá

N

o mês de julho começou a
coleta de sementes de
diferentes espécies de
mudas nativas, que serão colhidas em
árvores no centro urbano da capital e
nos municípios do Vale do Rio
Cuiabá. O coordenador do Viveiro de
Mudas de Espécies Nativas, Frutíferas e Ornamentais da Empaer,
Roberto Arcanjo Ferreira, fala que
até o mês de dezembro serão coletadas mais de 1 milhão de sementes e
multiplicadas no viveiro para reflorestamento de áreas degradadas e
matas ciliares.
O viveiro possui uma área de 18
mil metros quadrados, onde são
multiplicadas 70 espécies diferentes
de plantas. Este ano a Empaer, em
parceria com o Instituto Ação Verde,
vai produzir mais de 250 mil mudas.
Conforme Roberto, as espécies mais
cultivadas são ipê (roxo, rosa,
amarelo e branco), cerejeira, jatobá,
moringa, cumbaru, aroeira, pitomba
e outras. Após o plantio, as mudas
saem do viveiro com o tamanho de 20
a 30 centímetros.
Arcanjo explica que cada árvore
tem um tipo de coleta a ser feita. Para
colher as sementes da aroeira, por
exemplo, é necessário colocar um

Mudas nativas de qualquer espécie são comercializadas por R$ 3,00.

pano embaixo da árvore para apoiar
as sementes. Em seguida, é feita a
limpeza em uma peneira para retirar
as cascas que ficam grudadas. Após a
limpeza as sementes são plantadas em
sacola plástica com terra e substrato
(palha de arroz e cinza).
Outro exemplo de coleta é a do
fruto do cerrado, o pequi. Para
produzir a muda é necessário colher
os frutos bem maduros, aqueles
caídos no chão, e selecionar os
melhores. Em seguida, para retirada
da polpa do fruto, as sementes são
colocadas em imersão num tambor
com soda cáustica durante um dia.
Após o banho, a semente segue para

No viveiro são multiplicadas 70 espécies diferentes de plantas.

um equipamento que vai fazer toda
limpeza do caroço, retirando a polpa e
os espinhos. A última etapa é secar e
conferir se a amêndoa está solta
dentro do caroço,momento em que
está pronta para o plantio. “A muda do
pequi é de difícil germinação e em
alguns casos, a semente poderá ser
tratada antes do plantio, garantindo
mudas produtivas”, esclarece.
Segundo Arcanjo, 90% das sementes são coletadas na área urbana. Ele
explica que para produzir árvores é
necessário ter alguns cuidados, tais
como, a escolha correta da semente, o
preparo da terra, plantio, irrigação e
evolução da planta. Esse trabalho é
desenvolvido para que os produtores
rurais possam utilizar mudas para
recuperação de áreas degradadas,
desde que comprovada a necessidade
na área. “Normalmente repassamos
mudas de espécies nativas ou frutíferas para os produtores que assinaram
um Termo de Ajuste de Conduta
(TAC) e são obrigados a recuperar
áreas degradadas”, explica.
O viveiro de mudas da Empaer, em
Várzea Grande, também comercializa
mudas por R$ 3,00 de qualquer
espécie. O interessado pode entrar em
contato pelo telefone (65) 3613 1739.
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Canarana

Vitrine tecnológica mostra
resultados de pesquisa durante a Feican

Foram apresentadas mais de 20 tecnologias com resultados de pesquisa.

A

empaer, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Prefeitura Municipal, instalou uma vitrine
tecnológica durante a Feira Industrial, Comercial e Agropecuária
(Feican), nos dias 10 a 14 de julho, no município de Canarana (823km a Leste
de Cuiabá). Durante o evento foram apresentadas mais de 20 tecnologias com
resultados de pesquisa nas culturas do feijão, consórcio, rotação de culturas,

sistemas produtivos voltados para baixa
emissão de carbono e outros.
O técnico agropecuário da Empaer,
Gildomar Avrella, destacou que a vitrine
apresentou os sistemas produtivos sustentáveis, onde predomina a tecnologia do consórcio e da rotação de culturas, otimizando o
aproveitamento da área e de recursos.
Também foi mostrada aos visitantes a coleção
de cultivares de feijão Caupi e gergelim.
“Produtos que estão sendo cultivados por
agricultores e exportados por empresas
parceiras sendo uma opção aos grandes e
pequenos produtores rurais da região”,
esclareceu.
Outros sistemas foram apresentados na
vitrine, reforçando o princípio da sustentabilidade, tanto na questão econômica quanto
ambiental. Segundo Gildomar, os visitantes
conheceram o Sistema Integração Lavoura e
Pecuária, pastagem que serve tanto para a
alimentação do gado como para a cobertura
de solo e plantio direto, fazendo a palhada
para a próxima safra. Os agricultores receberam orientações sobre os sistemas produtivos
e as tecnologias desenvolvidas pelos funcionários da Empaer e Embrapa.
A Feican foi realizada no Parque de
Exposições Luiz Cancian e contou com a
presença do presidente da Empaer, Renaldo
Loffi, diretora da Empaer, Selma Rodrigues
de Morais, extensionistas, produtores,
empresários e outros.

Colniza

Dia Especial debateu bem estar
social do agricultor familiar

F

oi realizado no dia 30
de julho o 1º Dia
Especial da Agricultura Familiar no Assentamento
Rural Natal, Linha 32,
localizado no município de
Colniza (1.065 km a Noroeste de Cuiabá). O objetivo foi
debater alimentação saudável, qualidade da água para
consumo humano e animal,
uso de Equipamento de
Proteção Individual (EPI's),
bem estar social e outros. O
evento foi realizado na sede

da Associação dos Pequenos
Produtores Rurais Flor do
Café e contou com a participação de produtores, mulheres e jovens rurais.
A extensionista social da
Empaer, Conceição Santa
Ribeiro, fala que participaram mais de 100 pessoas. No
período da manhã, foram
proferidas palestras com a
nutricionista da Empaer,
Danielle Santos Tavares,
sobre alimentação saudável, e
com o engenheiro agrônomo

da Empaer, Ronaldo Benevives de Oliveira Filho, que
falou da importância do uso
de EPI na agricultura familiar.
No período da tarde, a
enfermeira Andreia dos
Santos esclareceu aos
participantes sobre como
realizar o planejamento
familiar. O médico Nero
Mendes Gomes falou sobre
verminose e o médico
veterinário Marco Aurélio
Teixeira mostrou o sistema de
cloração de água em estabele-

cimento rural para garantir
água de qualidade para a
família.
Segundo Conceição,
durante o evento aconteceu a
Feira de Artesanato e Produtos Agropecuários, com
produtos da agricultura
familiar, contando com a
participação de 15 produtores
rurais.
O encerramento do Dia
Especial da Agricultura
Familiar aconteceu no
período da tarde, às 15h30.
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Colíder

Produtores recebem orientações sobre
descarte de embalagens vazias de agrotóxico

É obrigatório o recolhimento das embalagens vazias a uma unidade de recebimento autorizada.

ambientais. Antes do recolhimento, o agricultor deverá efetuar a tríplice lavagem e no prazo de até um
ano, essas embalagens
deverão ser entregues em
um posto de recebimento

‘‘

A destinação das
embalagens passa a
ser responsabilidade
de todos os agentes
envolvidos.

‘‘

C

om o objetivo de
orientar sobre a destinação de embalagens vazias de agrotóxico,
a Empaer, em parceria com
o Instituto de Defesa Agropecuária (Indea), realizou
palestras no município de
Colíder (650 km ao Norte
de Cuiabá). Os produtores
rurais receberam informações desde a compra do produto até o descarte das
embalagens, respeitando a
legislação. O evento contou com a participação de
mais de 180 produtores.
O engenheiro agrônomo
do Indea, Haroldo da Cruz
Pereira, proferiu palestra e
destacou o decreto 4.074
de 2002, que define que a
destinação das embalagens
de defensivos agrícolas
passa a ser responsabilidade de todos os agentes
envolvidos: fabricantes,
agricultores, canais de distribuição e poder público.
Conforme o decreto, é obrigatório o recolhimento das
embalagens vazias a uma
unidade de recebimento
autorizada pelos órgãos

cadastrado.
O técnico agropecuário
da Empaer, Cleverson Sergio Braz Mateus, esclarece
que a palestra técnica foi a
forma encontrada para
conscientizar os agricultores a não estocar as embalagens vazias de agrotóxico.
Foram repassadas informações desde a compra do produto com nota fiscal, o receituário agronômico que
deve ser preenchido corretamente com dados do produtor, importância da tríplice lavagem, armazenamento de agrotóxicos,

transporte, cuidados com a
carência do produto utilizado, rastreabilidade que
informa a compra feita pelo
produtor até a devolução da
embalagem vazia.
O produtor rural Nilson
Cavalcanti Silva, participou da palestra e comentou
que tem embalagem vazia
de agrotóxico em sua propriedade há mais de cinco
anos. No Sítio Nossa
Senhora Aparecida que possui uma área de 31 hectares
e no Sítio Santa Terezinha
com 2,5 hectares, onde são
cultivadas hortaliças (tomate, pimentão e outros),
plantio de abacaxi, melancia e poncan. O agricultor
vende os produtos no
comércio da cidade e participa das chamadas públicas
do Programa Nacional de
Alimentação Escolar
(PNAE) e fornece hortaliças e frutas para a merenda
escolar.
De acordo com Nilson,
a palestra foi informativa e
as orientações sobre a coleta de embalagens que será
realizada no município,

nos mês de agosto, facilitará para os produtores. Ele
conta que para entregar as
embalagens vazias era
necessário percorrer uma
distancia de mais de 180
quilômetros, ou seja, o
posto de coleta mais próximo fica nos municípios de
Sinop, Matupá e Alta Floresta. “Se a coleta no município acontecer com frequência será bom pra
todos”, ressalta.
As palestras foram realizadas nas comunidades
rurais, Cristo Rei, Branca
de Neve, São Jorge, Nova
Galiléia, Marco de Cimento e na cidade de Colíder. O
técnico Cleverson destaca
que o principal motivo para
a destinação correta das
embalagens vazias de agrotóxicos é diminuir o risco
para a saúde das pessoas,
animais e contaminação do
meio ambiente. “Foram
apresentadas medidas corretas de manuseio e descarte. O produtor tem que estar
atento a legislação após 12
meses de aquisição de agrotóxicos”, esclareceu.
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Rondonópolis

Vitrine Tecnológica e sistema de cultivo
em forma de mandala durante a Exposul

N

uma área de 3.700
metros quadrados,
a Empaer instalou
uma Vitrine Tecnológica
com diversas culturas e
cultivo em forma de
mandala com tecnologias
voltadas para a agricultura
familiar. A Vitrine estará
aberta ao público durante a
47ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial
do Sul de Mato Grosso
(Exposul), no município de
Rondonópolis (212 km ao
Sul de Cuiabá), no Parque
de Exposições Wilmar
Peres de Faria, entre os dias
5 e 10 de agosto.
O coordenador regional
da Empaer, Laércio Benedito Polizel, destaca que o
objetivo da vitrine é
demonstrar as atividades
desenvolvidas pela empresa na região Sul, nas áreas
de pastagens, hortaliças,
fruticultura, piscicultura,
culturas anuais (feijão,
milho, mandioca, batata),
flores tropicais e outros.
Ele explica que para
instalação dos experimentos foram realizados

O objetivo da vitrine é demonstrar as atividades desenvolvidas nas áreas de pastagens, hortaliças,
fruticultura, piscicultura, culturas anuais e outros.

procedimentos como a
análise do solo, calagem,
instalação de irrigação,
adubação fosfatada,
controle de pragas e
doenças, controle de
plantas daninhas e adubação de cobertura.
Conforme Polizel, foi
também montado o
sistema agrícola em forma
de mandala, que é uma

Os visitantes vão receber informações sobre preparo de canteiros,
espécies forrageiras, produtos biofortificados, capineiras, tratos culturais.

plantação sustentável com
formato em círculo. Cada
anel é destinado a um
determinado tipo de
cultivo. Na mandala serão
cultivadas hortaliças como
alface, couve-manteiga,
tomate, batata doce, salsa,
cebolinha, capim cidreira e
outras. Ao todo serão 29
diferentes produtos cultivados na mandala, além das
flores tropicais (alpina
rosa, vermelha e quatro
tipos diferentes de helicônias). “A Vitrine Tecnológica, juntamente com a
construção da mandala, vai
apresentar uma alternativa
de produção para os
pequenos produtores
rurais”, enfatiza.
Toda a estrutura montada para expor o trabalho
pelos técnicos da empresa
está sendo executada em
parceria com a Aspromat
(Associação dos Produtores de Sementes de Mato
Grosso), Aeagro (Associa-

ção dos Engenheiros
Agrônomos
da Grande
Rondonópolis), Prefeitura
Municipal e Sindicato
Rural de Rondonópolis. A
intenção é mostrar aos
produtores rurais, oportunid ad e s d e a tu a l i z ação
técnica, tendências produtivas e econômicas e eficiência no planejamento da
atividade agropecuária.
O município de Rondonópolis possui 1.800
agricultores familiares
entre tradicionais e assentados. Os visitantes da Vitrine
Tecnológica vão receber
informações sobre o cultivo
protegido, olericultura,
preparo de canteiros,
plantio adensado, espécies
forrageiras, produtos
biofortificados, capineiras,
tratos culturais e outros.
Durante a Exposul serão
realizados palestras,
eventos técnicos, shows
musicais e rodeios, além de
outras atrações.
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União do Norte

Agricultores e Governo debatem
novas tecnologias para produção familiar

Em 2021, produtores pretendem produzir 50 mil quilos de polpa/ano.

N

o dia 25 de julho foi
realizada uma reunião para debater o
apoio técnico da Empaer e Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) na difusão de novas tecnologias
para o Assentamento Rural
Cachimbo. Com uma produção de 10 mil quilos de polpa
de frutas por ano, o Assentamento está localizado no município de Peixoto de Azevedo (691 km ao Norte de Cuiabá), no distrito União do Norte. Até 2021, os agricultores
pretendem atingir uma produção de 50 mil quilos de polpa por ano.
A secretária da Associação de Mini e Pequenos Agricultores do Projeto de Assentamento Cachimbo (Agripac), Liliane Vieira da Cruz,
conta que a agroindústria possui uma despolpadeira de frutas com capacidade para pro-

duzir 150 quilos de polpa por
dia. A agroindústria recebeu
recursos na ordem de R$ 40
mil do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário (Prodesa), para construção do prédio e aquisição de equipamentos.
No ano de 2016, a Agripac
recebeu recursos na ordem de
R$ 59 mil do PPP-Ecos (Programa de Pequenos Projetos
Ecossociais) para reforma do
prédio e manutenção dos equipamentos.
A Seaf é a gestora do programa e a Empaer é responsável pela elaboração de projetos e assistência técnica na
execução da agroindústria.
Participam também as prefeituras municipais e organização de agricultores.
A agroindústria é adminis-

trada pela Agripac e conta
com a parceria de produtores
rurais na produção de polpa
de caju, acerola, manga, cupuaçu, açaí, maracujá, cajazinho e outros. Os produtos
são vendidos para o comércio local no valor de R$ R$
12, o quilo das polpas de maracujá e acerola, as demais
por R$ 10 o quilo.
De acordo com Liliane, a
reunião contou com a presença do secretário de Agricultura Familiar, Silvano Amaral,
do presidente da Empaer, Renaldo Loffi, e da diretora da
Empaer, Selma Rodrigues de
Morais. O objetivo é fortalecer a agricultura familiar, incentivar a produção da comunidade, garantir a comercialização e, acima de tudo, melhorar a vida dos agricultores
com a geração de renda e o desenvolvimento da economia
local.

Selma destaca que foi solicitada da Agripac a instalação
de Unidades de Referência
Tecnológica (URT) na área de
fruticultura para atender a
agroindústria o ano todo. E outra unidade com o cultivo da
cultura do café, que poderá se
tornar outra fonte de renda para os agricultores familiares
do Assentamento Cachimbo,
onde vivem 12 mil moradores.
A reunião foi realizada no
Clube da Terceira Idade, no
distrito União do Norte, no período da manhã, e teve a participação de 200 agricultores familiares. Segundo Liliane, a
reunião também repassou informações para auxiliar na
confecção de Declaração de
Aptidão do Pronaf (Dap), crédito rural, sistema de irrigação para produção de frutas o
ano todo e outros.
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Semanal

Cotação agrícola mostra variação de até
142% nos preços de produtos da agricultura

A cotação é realizada pelos técnicos da Empaer em parceria com os produtores rurais, cooperativas e empresas agropecuárias.

‘‘dados da cotação
Os
agrícola são renovados
toda quinta-feira,
permanecendo por
um período de sete
dias a disposição dos
agricultores. São 40
produtos coletados
em nove regiões.

‘‘

T

oda quinta-feira, a Empaer
divulga a cotação de preços de
40 produtos da agricultura,
coletados em nove regiões do Estado. O
levantamento de preços apresenta a
média da região, enfocando o menor e o
maior preço praticado durante a
semana. O engenheiro agrônomo da
Empaer, Luiz Carlos Guerra Victorino,
responsável pela tabulação dos dados,
comenta que a cotação agrícola é
realizada pelos técnicos da empresa em
parceria com os produtores rurais,
cooperativas e empresas agropecuárias. De acordo com Victorino, a cotação
dessa semana apresentou algumas
variações de preços. A farinha de
mandioca foi vendida pelo menor preço
no município de Rondonópolis, por R$
122,50 o saco de 45 quilos, e em São
Félix do Araguaia pelo maior valor, de
R$ 296,67, uma diferença de 142% no
preço final. O quilo do peixe teve uma
variação de preço acima de R$ 10,00.
Em Rondonópolis foi comercializado
por R$ 7,00 o quilo e em Barra do
Garças por R$ 17,06. O feijão Carioca
também teve oscilação, no município
de Barra do Bugres a saca de 60 quilos
foi vendida por R$ 105,00 e em Alta
Floresta por R$ 232,50.

Na semana (11 a 18/07), a venda da
arroba do boi gordo com 25 dias foi
comercializada pelo menor preço na
capital, por R$ 131,25, e em Rondonópolis por R$ 145,00 a arroba. Em Barra
do Garças, uma vaca de leite foi
vendida por R$ 2.675,00 e em Barra do
Bugres por R$ 3.420,00. O menor
preço da carne de suíno foi encontrado
em Sinop por R$ 76,95 a arroba, Já em
Cáceres por R$ 136,95. O frango
caipira em Barra do Bugres foi vendido
por R$ 15,78 a unidade, e por R$ 29,64
em Cáceres.
Conforme Luiz Carlos, a cotação
agrícola promove a tomada de preços

para facilitar o acesso aos produtores
rurais, que ganham com essa decisão,
pesquisando para fazer um bom
negócio, com preço justo. Os dados da
cotação agrícola são renovados toda
quinta-feira, permanecendo por um
período de sete dias. “A cotação é muito
procurada para solicitação do preço da
arroba do boi gordo (à vista, c/25 dias) e
da cabeça do boi magro, vaca de cria e
leite, vaca gorda, vaca magra e outros.
Essa é mais uma ferramenta que está à
disposição do produtor rural”, destaca.
As informações são coletadas nos
municípios de Alta Floresta, Barra do
Bugres, Barra do Garças, Cáceres,
Cuiabá, Juína, Rondonópolis, São Félix
do Araguaia e Sinop. A cotação é
enviada para os veículos de comunicação, Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), escritórios da Empaer,
comércio em geral e também para o
Estado de Rondônia.
A cotação possibilita aos interessados verificarem preços dos mais
variados itens, como algodão, soja,
milho, café, cana-de-açúcar, borracha,
arroz, banana, mandioca, boi gordo,
garrote, leite, frango, ovos, peixes,
suínos e outros. Os dados estão à
disposição no site da Empaer.

JORNAL DA

EMPAER-MT

11

Acorizal

Mutirão é realizado para emissão
de Declaração de Aptidão ao Pronaf

Mutirão vai atender 200 agricultores familiares de quatro assentamentos.

O

s 200 agricultores
familiares que ocupam uma área de
dois mil hectares nos
Assentamentos Rurais
Águia, Vale da Serra, Perdiz e Beira Rio, localizados
no município de Acorizal
(62 km ao Norte de Cuiabá), pretendem acessar o
crédito rural do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar) do Grupo A, para
investimento em atividades agropecuárias e outras.
Foi realizada uma reunião com líderes rurais, momento em que foi definido
que a Empaer fará visitas
às terças e quintas-feiras
nos assentamentos, e nas segundas, quartas e sextasfeiras estará a disposição
no escritório para elaboração da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) para

as famílias rurais. A reunião aconteceu no Sindicato Rural do município.
O técnico agropecuário
da Empaer, Carlos Henrique Ferreira Reis, fala que
a DAP é o instrumento de
identificação do agricultor
familiar para acessar crédito rural com baixas taxas
de juros e 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.
Carlos explica que o
Pronaf do Grupo A atende
às famílias beneficiárias
do Programa Nacional de
Reforma Agrária (PNRA),
do Programa Cadastro de
Terras e Regularização
Fundiária (PCRF) e do Programa Nacional de Crédito

Fundiário (PNCF).
De acordo com Carlos, a
reunião definiu como serão
os trabalhos, os documentos necessários para emissão da DAP e outros. Ele
menciona que a intenção é
atender os produtores o mais rápido possível, no início
do mês de agosto. O trabalho será feito em parceria
com a Prefeitura Municipal, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Câmara
Municipal. “Acredito que
em 30 dias, com a mobilização dos técnicos da
Empaer, serão emitidas as
200 declarações necessárias”, enfatiza.
O Pronaf A tem um limite de crédito de até R$ 26,5
mil por beneficiário, com a
taxa de juros de 0,5% ao
ano. Carlos destaca que o
produtor recebe um bônus
de 43,39% se houver assis-

tência técnica, ou de 40%
quando esse serviço não for
financiado e o pagamento
tem que ser feito no dia do
vencimento. E ainda esclarece que o financiamento
para assentados fica condicionado à comprovação da
instalação da família na propriedade rural, desenvolvimento de atividades produtivas que garantam a segurança alimentar, assistência
técnica e outros.
“A Empaer e os parceiros definiram como será realizado o atendimento aos
agricultores familiares.
Eles estão esperando a
DAP há dois anos, precisamos dar celeridade nesse
processo e garantir para as
famílias a condição de obter recursos para expandir a
produção e melhorar a renda e o lucro de todos”, destaca.
Requisitos Para
Acessar a DAP
Os agricultores familiares tem direito a Declaração de Aptidão ao Pronaf
nas seguintes categorias:
pescadores artesanais, com
fins comerciais, explorando a atividade como autônomos, com produção própria ou em regime de parceria com outros pescadores;
aquicultores que exploram
uma área não superior a dois hectares de lâmina
d'água, ou quando a exploração se efetivar em tanque-rede, ocupem até 500
m³ de água; silvicultores
que cultivam florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável; extrativistas que exerçam o extrativismo artesanalmente; membros integrantes da comunidade.
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Produção de Carne e Leite

ABCZ e entidades estudam a implantação
oficial do Pro-Genética no estado
Faeza Rezende

M

ais um passo foi dado para a implantação oficial do PróGenética no estado do Mato Grosso. Foi realizada uma
reunião com participação de representes da Associação
Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), da Secretaria Estadual de
Agricultura Familiar (Seaf) e EMPAER, serviu para definir os detalhes
dos termos de cooperação técnica, que deve ser assinado nos próximos
dias.
“Estamos com muita expectativa para a chegada oficial do PróGenética no nosso estado, como política pública, porque, com certeza,
significará um grande avanço para o rebanho da região e notamos que o
Governo está empenhado nisso”, comemora o gerente regional da
ABCZ, André Luis Lourenço Borges, destacando que algumas feiras
Pró-Genética já acontecem no estado através dos Sindicatos Rurais e
associações de criadores. Participaram da reunião com André Luís na
sede da Secretaria Estadual da Agricultura Familiar: Francisco Olavo
de Castro (Conselheiro da ABCZ/MT), Silvano Amaral (Secretário
Estadual da Agricultura Familiar), José Carlos (técnico da Empaer), e
Renaldo Loffi (presidente da Empaer).

Reunião com ABCZ define parceria com o Governo.

Redução da Burocracia

Mato Grosso cobra regras mais simples
para que agricultores consigam recursos
Naiara Martins | Seaf-MT

O

secretário de Estado de Agricultura Familiar, Silvano
Amaral, pediu ao superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Nelson Vieira Fraga, o fim
da necessidade de que todas as cartasconsultas enviadas por agricultores
precisem ser aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel). Os dois
estiveram reunidos nesta quinta-feira
(18.07), em Brasília. A necessidade
da aprovação em Brasília de toda a documentação foi definida pela lei
13.682/18.
A proposta apresentada por Mato
Grosso, é pela desburocratização do
processo, dando autonomia para que
o próprio Estado analise os créditos,
como era feito anteriormente, o que
permitia às cooperativas de crédito financeiro terem acesso aos recursos
disponíveis pelo Fundo Constitucio-

nal de Financiamento do CentroOeste (FCO), para fomento à Agricultura Familiar. Hoje, os recursos estão
represados pela falta de fluidez no tramite dos processos. A sobrecarga na
pauta de análises do Condel também
tem prejudicado a concessão dos créditos.
O FCO foi criado na Constituição
de 1988 para promover o desenvolvimento econômico e social da região
Centro-Oeste. Os recursos do Fundo
financiam empresas e produtores rurais que queiram iniciar, ampliar ou modernizar atividades produtivas. O pagamento é feito em longo prazo e com
taxas de juros menores.
Infraestrutura
O secretário também tratou sobre o pagamento do convenio 865351/2018
no valor de R$ 700 mil para a compra

de quatro patrulhas agrícolas em atendimento aos municípios de Alta Floresta, Castanheira, Juína e Alto Araguaia.
Cada patrulha é composta por trator agrícola com tração 4x4, carreta
agrícola com capacidade para seis toneladas, ensiladeira, enxada rotativa e
grade aradora.
Os maquinários serão destinados
para uso exclusivo da agricultura familiar e promoção das cadeias produtivas desenvolvidas no interior do Estado.
Ainda no tocante à infraestrutura,
Silvano aproveitou para antecipar a intenção do Governo do Estado em implementar um Plano de Desenvolvimento Regional da Baixada Cuiabana
para o fomento de projetos de irrigação, a baixo custo e com a possibilidade de aproveitamento da energia solar.
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Dia do Agricultor

Empaer destaca a importância do
agricultor para o desenvolvimento do Estado

N

o dia 28 de julho, em que é
comemorado o Dia do Agricultor, a Empaer presta a sua
homenagem ao homem e a mulher do
campo que dedicam o seu trabalho a
terra produzindo alimentos para a sua
família e a população da cidade, gerando renda e lucro.
O presidente da Empaer, Renaldo
Loffi, destaca a importância do agricultor para o desenvolvimento socioeconômico de Mato Grosso e o papel
da Empaer, que há 55 anos caminha
ao lado do homem do campo.
Loffi enfatiza que a Empaer é o órgão
oficial do Estado, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), responsável pela execução
das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do meio rural, disponibilizando os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa e Fomento Agropecuário. “Toda essa estrutura funciona para atender
com eficiência o produtor rural, levando ao campo tecnologia e conhecimento para desenvolver a agricultura familiar. Reconheço a importância da parceria que a empresa tem
com os produtores rurais para levar
conhecimento, inovação, dedicação e
assistência técnica de qualidade e assim contribuir para que os agricultores produzam melhor e tenham cada
vez mais dignidade com a vida no
campo”, destaca.
O produtor rural Francisco Mastin
e sua esposa, Leida Moreira de Amorim Mastin, proprietários do Sítio Santo Expedido, localizado no Assentamento Rural Nossa Senhora Aparecida (Sadia I), em Várzea Grande, trabalham no campo há 20 anos. Os dois
são gratos pelas conquistas que tiveram no trabalho diário com a terra e
ainda continuam tirando todo sustento da propriedade rural.
O produtor Francisco fala que já

O casal de agricultores trabalha com diversificação de culturas para ter renda e lucro o ano todo.

fez de tudo na vida, foi vendedor, pedreiro, motorista, fotógrafo e descobriu no campo a sua verdadeira vocação. Numa área de 18 hectares planta
maxixe, abobrinha verde, cana-deaçúcar, laranja, limão, criação de galinhas, gado leiteiro, peixe e outros.
“A nossa renda vem do que plantamos e colhemos da terra, tudo que conseguimos foi por meio desta propriedade. Eu e minha esposa somos felizes, pois um ajuda o outro no trabalho
diário e esperamos envelhecer fazendo o que mais gostamos, sendo produtores rurais”, esclarece. Com um
plantel de oito cabeças de gado leiteiro, a produção chega a 70 litros de leite por dia. Neste período de estiagem,
apenas três vacas estão produzindo
uma média de 18 litros de leite/dia. A
produtora Leida utiliza o leite para fazer queijo, doce e requeijão para consumo da família e comercialização. O
casal trabalha com diversificação de
culturas para garantir renda e lucro o
ano todo. “Considero-me agricultora,
sou feliz e tudo isso que temos aqui
faz parte da nossa vida”, destaca.
No galinheiro, o plantel chega a 80
unidades que são comercializadas de

várias formas. Frango vivo por R$ 30,
a unidade, limpo por R$ 35 e os ovos
por R$ 8 a dúzia. Na criação e engorda
de peixes são mil alevinos, que serão
vendidos quando atingir o peso de
1.800 gramas por R$ 12 a peça. Tem
também o plantio de mais de mil árvores frutíferas com 100 diferentes tipos
de frutas. “Trabalhamos com a diversificação de culturas e cito como exemplo que, com a venda do maxixe e da
abobrinha verde para os mercados,
consegui comprar um carro. Acho importante o agricultor focar na sua atividade e buscar meios para garantir a
sobrevivência da sua família. O meu
segredo é sempre trabalhar e nunca desistir, pensando assim, me sinto um
vencedor”, fala Francisco.
O engenheiro agrônomo da Empaer, Manoel Roque da Costa, fala que a
empresa presta atendimento aos produtores e que a propriedade tem resultados positivos devido a coragem e o
trabalho do casal. Roque conta que em
2017 foi elaborado um projeto de crédito rural do Pronaf Mais Alimentos,
no valor de R$ 28 mil para aquisição
de matrizes leiteiras.

