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Compartilhando 
conquistas e avanços

É com grande prazer que apresento a terceira edição de uma publicação 
cujo principal objetivo é divulgar os projetos que participaram do Prêmio 

Semeando o Bem em 2016. 

Faz um bom tempo que convivo com a cultura algodoeira em Mato 
Grosso (a primeira lavoura que plantei no estado foi de algodão) e, nesse 
período, participei da busca dos produtores para consolidar a cotonicultu-
ra no Cerrado, sem abrir mão de nossa responsabilidade social e ambiental. 

A fundação do IAS em 2005 pelos associados da Ampa é fruto dessa 
preocupação em atender às exigências da legislação trabalhista e das nor-
mas de segurança do trabalho. O IAS foi pioneiro na criação de um selo de 
conformidade social, que certificou a pluma mato-grossense e serviu de 
referência para outros programas de certificação em nível nacional, 
como o Algodão Brasileiro Responsável da Abrapa.  

Com o tempo, o produtor foi tomando consciência da im-
portância de também estar alinhado com as questões ambien-
tais e, hoje, vários cotonicultores participam do sistema BCI 
(Better Cotton Initiative), que fez o benchmarking com o 
programa ABR a partir da safra 2013/14.

Com o objetivo de elevar o nível de comprometimento 
de nossos associados com as ações sociais e ambientais, o 
IAS criou o programa Semeando o Bem e o prêmio homô-
nimo veio dar visibilidade ao trabalho realizado no campo. A 
cada edição do prêmio, os associados da Ampa surpreendem 
com projetos inovadores, que são fruto de um processo cons-
tante de aprimoramento das relações com seus colaboradores e 
as comunidades do entorno das fazendas produtoras de algodão.

Nossa atividade é relativamente jovem e há sempre muito a se apren-
der, mas a gente gosta muito do que faz e de compartilhar nossas conquistas. 

Algodão Social 2017 é uma forma de compartilhar os avanços alcançados 
em nossas atividades com a sociedade em geral. 

Boa leitura!
Alexandre Pedro Schenkel 
Presidente da Ampa e do IAS 

(2017-2018)

Palavra de Presidente
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Em constante evolução

Nos últimos quatro anos, tive a honra de presidir o Instituto Algodão 
Social (IAS) e acompanhar de perto a busca dos cotonicultores mato-

-grossenses em promover o bem-estar de seus colaboradores e seus fami-
liares, e também das comunidades próximas. 

Como presidente da Associação Mato-grossense dos Produtores de Al-
godão (Ampa) no biênio 2015-16, asseguro que nosso comprometimento 
com as questões sociais e ambientais está em constante evolução.

Além de orientar os produtores em relação ao cumprimento das leis 
trabalhistas e de segurança do trabalho, o IAS é responsável por acompa-
nhar o processo de certificação das fazendas mato-grossenses no que diz 
respeito à certificação ABR e ao licenciamento BCI.

Mas a disposição em ir além do que determinam as leis leva os produ-
tores a buscarem a inovação também no campo social e ambiental, o que 
é demonstrado pelos projetos inscritos a cada dois anos no prêmio 
Semeando o Bem.  

Pela terceira vez, compartilhamos por meio desta publica-
ção as iniciativas do bem destacadas pela premiação. Com 
isso, queremos inspirar novas experiências positivas e mos-
trar à sociedade que o produtor associado à Ampa não está 
apenas empenhado em produzir algodão de qualidade. 
Queremos levar nosso conceito de qualidade às relações 
que mantemos com nossos colaboradores e também com 
a comunidade em geral. 

Gustavo Viganó Piccoli 
Presidente da Ampa (2015-2016) 

Presidente do IAS (2013-2016)

Palavra de Presidente
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1997 2005 2006

Fundação da Ampa
A Associação Mato-grossense 
dos Produtores de Algodão 
(Ampa) nasceu em 16 de 
setembro de 1997, como 
resultado da união de 
produtores que se lançavam 
ao desafio de produzir 
algodão em Mato Grosso 
numa escala empresarial. 
Seu primeiro presidente foi 
Blairo Maggi, que transmitiu o 
cargo para Adilton Sachetti. 

Fundação do IAS
O Instituto Algodão Social 
(IAS) foi criado graças 
à visão proativa de dois 
empreendedores rurais 
de Mato Grosso, Gilson 
Pinesso e José Pupin, que 
vislumbraram a importância de 
o setor algodoeiro adotar os 
princípios da responsabilidade 
social e do desenvolvimento 
sustentável. A proposta de 
criação foi aprovada em 
assembleia geral da Ampa, 
realizada em 6 de setembro 
de 2005, sob a presidência 
de João Luiz Ribas Pessa.

Emissão do Selo 
de Conformidade 
Social IAS
O primeiro selo de 
Conformidade Social foi 
criado pelo IAS e contou 
com o apoio e parceria da 
Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Confecção 
(Abit) e da Associação 
Nacional dos Exportadores 
de Algodão (Anea), e com os 
serviços da consultoria da 
empresa Vetor C, contratada 
com suporte financeiro 
da empresa FMC.
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Oficinas de Orientação 
e Divulgação do 
Trabalho Decente nos 
Núcleos Regionais
Após o lançamento mundial 
do programa de valorização do 
trabalho – denominado Trabalho 
Decente – pela Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT), foram realizadas oficinas 
de orientação nos Núcleos 
Regionais, em parceria com a 
Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego de Mato 
Grosso (SRTE-MT). A SRTE-MT e 
o Ministério Público do Trabalho 
da 23ª Região são parceiros das 
iniciativas do IAS desde 2005.

2007 2008 2009 >>

Fundação do IMAmt
O Instituto Mato-grossense 
do Algodão (IMAmt) foi criado 
pelos associados da Ampa para 
atender às demandas técnicas 
e científicas da cotonicultura 
estadual e para fazer a 
capacitação da mão de obra 
envolvida. Considerado o braço 
tecnológico da Ampa, realiza 
pesquisa, desenvolvimento e 
difusão de novas tecnologias 
para os agricultores.

Circuito de cursos 
simplificados de Orientação 
Trabalhista e de Segurança do 
Trabalho
Devido à necessidade de uma orientação 
mais objetiva e prática aos produtores 
e seus colaboradores nas áreas de RH e 
Segurança do Trabalho, foi elaborado um 
Manual Prático de RH e de Segurança 
do Trabalho e, a partir de 2008, foi 
instituída a realização de uma rodada 
anual de cursos simplificados nos Núcleos 
Regionais de produção algodoeira.

Fundação da Comdeagro
A Cooperativa Mista de 
Desenvolvimento do 
Agronegócio (Comdeagro) 
foi criada em novembro de 
2009 por associados da Ampa 
para colocar as tecnologias 
desenvolvidas pelo IMAmt 
e por seus parceiros à 
disposição dos agricultores 
com mais agilidade e menor 
custo, entre outras finalidades.

Emissão do Selo Algodão 
Socialmente Correto
Este segundo selo surgiu de 
uma parceria com a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), que se interessou 
pelo programa pioneiro de 
certificação institucional 
do IAS. O processo de 
certificação, denominado 
Algodão Socialmente Correto, 
passou a ter visibilidade 
e credibilidade nacional e 
internacional, despertando 
o interesse de compradores 
brasileiros e estrangeiros. A
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2010 2011 2012>>

Introdução do sistema 
BCI nas fazendas de 
Mato Grosso
A Ampa adere ao sistema BCI 
(Better Cotton Initiative) e 
o IAS fica responsável por 
implementá-lo nas fazendas 
que aderissem voluntariamente 
ao programa internacional. 
Na safra 2010/11, como 
programa piloto, quatro 
fazendas receberam a licença 
de comercialização BCI.

Lançamento do Programa 
Semeando o Bem
O IAS lança o Programa 
Semeando o Bem com o objetivo 
de incentivar os associados 
da Ampa a elevarem o nível 
de comprometimento com 
as ações sociais e ambientais, 
premiando os melhores projetos 
em suas diversas categorias com 
o troféu Semeando o Bem.

Lançamento do 
programa Algodão 
Brasileiro Responsável 
(ABR) em Mato Grosso
O programa ABR é a 
unificação dos protocolos 
de certificação da pluma do 
IAS e do Psoal (programa 
adotado em outros estados). 
O novo programa foi lançado 
em Mato Grosso por ocasião 
dos 15 anos da Ampa.

Prêmio Semeando o Bem
Anúncio das 17 fazendas que 
tiveram iniciativas premiadas na 
primeira edição do Semeando 
o Bem e dos 10 grupos 
empresariais destacados por 
seu Desempenho Social e 
Ambiental. A premiação faz 
parte das comemorações do 
15º aniversário da Ampa.
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2013 2014 2015

10º Aniversário do IAS
O lançamento da revista 
“Algodão Social 2015” 
marca o 10º aniversário do 
Instituto, resgatando sua 
história vitoriosa, trazendo 
depoimentos de pessoas ligadas 
à sua trajetória e os projetos 
vencedores da segunda edição 
do prêmio Semeando o Bem.

Lançamento do programa 
Fazenda Saudável
Idealizado pelos ex-presidentes 
Milton Garbugio (IAS) e Carlos 
Ernesto Augustin (Ampa), o 
programa utiliza um micro-
ônibus especialmente equipado e 
enfermeiros para realizar exames 
nos colaboradores das fazendas 
produtoras de algodão (e em 
seus familiares) e levar ações de 
orientação em saúde às propriedades 
dos associados da Ampa.

Segunda edição do 
prêmio Semeando o Bem 
Anúncio dos vencedores 
(fazendas e grupos 
empresariais) da segunda edição 
do Prêmio Semeando o Bem 
e dos homenageados com o 
troféu Semeadores do Bem – 
Honra ao Mérito. A cerimônia 
de premiação ocorreu em 
Cuiabá, no salão de eventos do 
Hotel Business Prime, em jantar 
realizado no 
dia 14 de 
novembro.

Implantação do programa 
ABR e do sistema BCI 
após o benchmarking
A safra 2013/2014 foi a primeira 
do benchmarking entre o 
programa ABR e o sistema BCI. As 
fazendas que aderem ao programa 
ABR podem optar por obter a 
licença de comercialização BCI. 
Na primeira safra desse novo 
modelo de certificação, em Mato 
Grosso, 189 fazendas receberam a 
certificação ABR e, desse total, 151 
conseguiram o licenciamento BCI.

Inauguração da nova sede 
da Ampa, do IAS, IMAmt e da 
Comdeagro
Situado no Centro Político 
Administrativo, em Cuiabá, o Edifício 
Cloves Vettorato foi construído em 
parceria pela Ampa e a Associação 
dos Produtores de Soja e Milho 
de Mato Grosso (Aprosoja-MT). A 
inauguração da sede própria da Ampa, 
do IAS, IMAmt e da Comdeagro 
aconteceu em 22 de agosto de 2014.
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>> 2016

Terceira edição do 
Prêmio Semeando o Bem 
Anúncio dos vencedores da 
3ª edição do Prêmio Semeando 
o Bem e dos homenageados com 
o troféu Semeadores do Bem – 
Honra ao Mérito. A cerimônia de 
premiação ocorreu em Cuiabá 
junto com a posse da nova diretoria 
da Ampa para o biênio 2017/2018.

Ampa lança o livro 
“Algodão: os pioneiros 
que transformaram 
Mato Grosso em um 
grande produtor”
A jornalista Martha Baptista 
conta a história do algodão em 
Mato Grosso, dos tempos que 
antecederam a descoberta do 
Brasil pelos portugueses até 
a época atual, passando pelo 
início do cultivo mecanizado do 
algodoeiro no cerrado mato-
grossense e a fundação da Ampa.

Inauguração de novos 
Centros de Treinamento e 
Difusão Tecnológica
Quatro Centros de Treinamento 
e Difusão Tecnológica foram 
inaugurados nas regiões de Sorriso, 
Rondonópolis, Campo Verde e 
Campo Novo do Parecis. Mais 
um CTDT está sendo inaugurado 
em 2017 na região de Sapezal.
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Abrapa

Produção consciente para 
consumidores exigentes 

Com o passar dos anos, os primeiros indícios de escassez e as respostas 
da natureza ao mau uso dos recursos que a terra oferece acendem, 

inevitavelmente, um sinal de alerta e reposicionam o antigo modo linear de 
pensar a economia – extrair, fabricar, consumir e descartar – configurado 
desde a Revolução Industrial.

Esse modelo não se preocupava com a manutenção das fontes desses 
recursos; não levava em consideração que eles são finitos e devem satis-
fazer às necessidades não apenas da geração atual, mas das futuras. E, sem 
isso, não há como dar conta da demanda dos sete bilhões de habitantes 
do planeta que, segundo a FAO, passarão a nove bilhões em 2050, e nem 
mesmo garantir que os empreendimentos econômicos se mantenham em 
longo prazo. Diante dessa constatação, começou a ganhar força a ideia de 
sustentabilidade, que perpassa a produção, o consumo, a gestão e o bem-es-
tar das pessoas envolvidas direta ou indiretamente no processo produtivo. 
A economia linear começa a ser pensada como circular, e prevê que o que 
produzimos não se destinará pura e simplesmente ao descarte, mas pode 
ser reaproveitado, consertado quando necessário, e ter seu ciclo de vida 
prolongado, reciclado, indefinidamente. 
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A correta destinação dos 
resíduos é uma prática adotada 
em várias fazendas produtoras 
de algodão e, desde cedo, 
as crianças aprendem a 
importância da reciclagem
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Nós, cotonicultores, produzimos uma das mais nobres matérias-primas 
que existem, e que há quatro mil anos acompanha a humanidade. Desde 
que o algodoeiro foi domesticado, não apenas o seu produto evoluiu como 
o modo de produzi-lo. Mas algumas coisas não mudaram: a cotonicultura 
continua precisando de terra, água, luz e gente. Não importa o quanto 
inovemos, esses recursos sempre serão necessários. 

Quando a Abrapa abraçou o conceito da sustentabilidade, ela não o fez 
apenas em discurso, mas criou um amplo programa para isso, o Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR), uma evolução do seu Programa Socioam-
biental de Produção do Algodão (Psoal), que, por sua vez, foi espelhado em 
um bela iniciativa mato-grossense, o Instituto Algodão Social (IAS), criado 
em 2005 pela Ampa.  Hoje, o ABR atua em benchmarking com a Better Cotton 
Iniciative (BCI), uma organização internacional sem fins lucrativos, com 
sede na Suíça, que atua na produção de algodão sustentável, com a adoção 
de pré-requisitos sociais e ambientais. Seus associados são entidades que 
representam produtores, grifes de confecção, varejistas, sociedade civil, 
dentre outros. Juntos, a Abrapa com o ABR e a BCI, desde 2013, estimu-
lam iniciativas regionais relacionadas às boas práticas ambientais, sociais 
e econômicas e, da mesma forma, apoiam programas governamentais de 
cunho sustentável. 

A campanha Sou de Algodão 
promove os diversos 

atributos da fibra natural 
visando o público consumidor
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Fica mais fácil demonstrar onde chegamos com alguns números: so-
mos o maior produtor de algodão do mundo com licenciamento BCI. 
Ofertamos 35% do total de algodão Better Cotton produzido mundial-
mente. Cinco das dez marcas mais valiosas do mercado mundial são asso-
ciadas à BCI, e consomem majoritariamente o nosso algodão licenciado. 
Na safra 2015/2016, a BCI licenciou 1,5 milhão de produtores de algodão 
em 21 países dos cinco continentes. O Brasil produziu, na safra 2015/2016, 
mais de 1 milhão de toneladas de pluma certificada com os mais rigorosos 
padrões de sustentabilidade e de boas práticas agrícolas.

A indústria de confecção consome, a cada ano, 100 bilhões de peças. A 
ideia de consumo consciente, cada dia ganha mais força, não apenas en-
tre as grifes, mas também entre as marcas classificadas como fast fashion, 
como a H&M e a C&A, ambas associadas à BCI. A C&A, inclusive, chamou 
para si o papel de liderança na iniciativa pela produção da matéria-prima 
sustentável e tem conclamado as demais a fazerem o mesmo. 

Não podemos falar de consumo sem lembrar aqui que o consumidor 
final hoje é uma prioridade para a Abrapa, desde que lançamos, em 2016, 
o Programa Sou de Algodão. Este tem por meta tornar a nossa matéria-
-prima cada vez mais desejável pelos consumidores brasileiros, reforçando 
seus vários atributos positivos, como conforto, elegância, beleza, origina-
lidade, e, mais do que nunca, sustentabilidade. Os desafios crescem com o 
mercado que estamos ajudando a abrir, e, portanto, eles não são pequenos. 
Planejamos cada passo e sabemos bem onde queremos chegar: à realidade 
de uma cotonicultura cada vez mais sustentável.

Arlindo Moura 
Presidente da Abrapa (2017-2018)

Carlos Rudiney Mattoso

Abrapa
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Sustentabilidade 
que se colhe

Mesmo com uma safra marcada pela redução de área plantada de al-
godão no país, quedas acentuadas de produtividade ocasionadas por 

fenômenos climáticos e dificuldades no crédito agrícola, a cotonicultura 
brasileira mostrou, mais uma vez, o profissionalismo e o compromisso com 
a sustentabilidade econômica, ambiental e social.

Na safra 2015/16, o programa ABR totalizou mais de 675 
mil hectares plantados e 1,04 milhão de toneladas de 

pluma certificada. Assim, 81% do total de algodão 
produzido no Brasil e 71% da área plantada re-
ceberam certificação ABR no período. Esse é 
o resultado de um trabalho sério e contínuo 
da Abrapa, em conjunto com as associações 
estaduais participantes da certificação, que 

são: Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Piauí. 

Para a safra 2016/2017, inovação e a melhoria 
contínua permanecem sendo os nossos lemas para 
que o ABR se destaque cada vez mais no agrone-

gócio e continue sendo um programa de referência 
de sustentabilidade do mundo. Confira nos gráficos 

a evolução da iniciativa.

Felipe Barros
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Total de selos ABR emitidos, por safra, segundo Unidades da Federação

UF

2014/15 2015/16 Total

Selos % Selos %
∆ 2014/15 
- 2015/16

∆ 2014/15 
- 2015/16

BA 662.350 15,60 631.800 16,42 –30.550 –4,61%

GO 161.000 3,79 144.700 3,76 –16.300 –10,12%

MA 190.000 4,48 139.616 3,63 –50.384 –26,52%

MG 21.500 0,51 23.100 0,60 1.600 7,44%

MS 98.000 2,31 157.952 4,10 59.952 61,18%

MT 3.015.799 71,03 2.737.562 71,13 –278.237 –9,23%

PI 97.000 2,28 14.000 0,36 –83.000 –85,57%

Total Geral 4.245.649 100,00 3.848.730 100,00 –396.919 –9,35%

Fonte: Abrapa/ABR, 2017.

Fonte: Abrapa/ABR, 2017.

Total da produção de pluma certificada no Brasil
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ABR + BCI ABR Total certificadas

962.723

1.042.431

912.857

130.273
79.708

11.000

432.303

553.556

325.100 321.305

1.043.131

em milhões de toneladas

Abrapa
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20 anos da Ampa

União produtiva

No dia 16 de setembro deste ano, a Ampa completa 20 anos. A entidade 
criada em 1997 por pioneiros no cultivo mecanizado do algodoeiro 

nasceu da necessidade de os primeiros produtores superarem as adver-
sidades enfrentadas com a adoção de um novo modelo de produção no 
cerrado mato-grossense. A união desses modernos cotonicultores em prol 
do “desenvolvimento, fortalecimento do setor e sua inserção sustentada 
nos mercados nacional e internacional” logo deu frutos. Na safra 1998/99, 
Mato Grosso assumiu a liderança na produção brasileira de pluma, contri-
buindo para que o Brasil reassumisse a posição de país exportador em 2002.  

Dois anos após a fundação da Ampa, os produtores de Mato Grosso 
perceberam a importância de contarem com uma entidade nacional para 
estabelecer um diálogo mais efetivo com o Ministério da Agricultura e 
outros interlocutores em Brasília. Assim nasceu a Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão (Abrapa), em 7 de abril de 1999. Com o tempo, 
à medida em que novos desafios iam surgindo, o grupo pioneiro criou o 
Instituto Algodão Social (IAS), o Instituto Mato-grossense do Algodão  
(IMAmt) e a Cooperativa Mista de Desenvolvimento do Agronegócio 
(Comdeagro). 

Além de contribuir para a organização e consolidação da cotonicultura 
em Mato Grosso, a Ampa tem investido em projetos e ações que benefi-
ciam pessoas que não estão diretamente ligadas à produção agrícola.  É 
o caso do Projeto Japuíra, hoje executado pelo IMAmt, que utiliza uma 
metodologia inovadora para oferecer treinamento em costura industrial, 

M
ar

th
a 

B
ap

ti
st

a

O Projeto Japuíra chega 
à Penitenciária da Mata 
Grande, em Rondonópolis
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com duração média de 90 dias. Realizada em parceria com administrações 
municipais, entidades beneficentes e, mais recentemente, com o Governo 
de Mato Grosso, essa ação resulta na formação de profissionais aptos a 
atuarem na indústria de confecção, de forma individual ou coletiva, geran-
do alternativas de trabalho e renda às pessoas treinadas, em sua maioria, 
mulheres de comunidades carentes.  Idealizado por Alvaro Salles, atual 
diretor executivo do IMAmt, o Japuíra já qualificou mais de 3 mil pessoas 
em vários municípios como Poxoréu, Nova Olímpia, Barra do Bugres, 
Santo Afonso e Rosário Oeste.  Neste ano, o projeto inovou ao levar o 
treinamento a reeducandos do sistema penitenciário de Mato Grosso, em 
parceria com o governo estadual.

Os produtores de algodão mato-grossenses, por meio da Ampa, também 
têm atendido a outras demandas da sociedade como a doação regular de 
enxoval hospitalar para o Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCan). 

Atendendo a solicitação do Governo de Mato Grosso, a Ampa doou 
fardamento a novos soldados da Polícia Militar, e, desde 2016, está for-
necendo 800 mil camisetas 100% de algodão a cerca de 400 mil alunos da 
rede pública.  

Outra iniciativa é o apoio financeiro dado ao Instituto Ciranda – Mú-
sica e Cidadania, que se dedica ao ensino da música e à formação de or-
questras em diversos municípios mato-grossenses.
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Alunos da rede estadual de 
ensino se reúnem na Arena 

Pantanal, em Cuiabá, para 
a entrega oficial dos novos 

uniformes doados pela Ampa
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O Proalmat – Programa de Apoio 
ao Algodão de Mato Grosso – 
foi instituído pela Lei nº 6.883, 
publicada no Diário Oficial do 
Estado de 2 de junho de 1997

 \ LIDERANÇA CONQUISTADA

Em março de 1997, em pronunciamento feito em Brasília, o então senador ma-
to-grossense Jonas Pinheiro alertou que o Brasil estava prestes a se tornar o maior 
importador mundial de pluma como resultado da “mais séria crise que a cotonicul-
tura brasileira já enfrentou em toda a sua história”.  O país, que chegou a ter uma 
área de plantio de algodão de 4,1 milhões ha na safra 1980/81, cultivara 657 mil ha 
na safra 1996/97, em que colheu somente 305 mil toneladas de pluma, segundo a 
Conab (www.conab.gov.br). Naquele ano-safra, Mato Grosso produziu menos de 
35 mil toneladas de algodão, cultivados numa área de 55 mil ha.

Hoje, o estado responde por mais de 60% da pluma produzida no país e essa 
virada começou já na safra 1997/98, quando Mato Grosso assumiu a liderança na 
produção nacional – inicialmente de forma tímida, com cerca de 94 mil toneladas 
de pluma, produção ampliada para 226 mil toneladas na safra seguinte. Com esse 
novo fôlego vindo do cerrado, o Brasil retomou a posição de exportador de pluma 
na safra 2001/02. Na safra 2011/12, Mato Grosso sozinho produziu 1 milhão de 
toneladas de pluma!

Na safra 2016/17, de acordo com a Conab, o Brasil cultivou 930 mil ha de algo-
dão e deve colher cerca de 1,5 milhão toneladas de pluma. Atualmente, o país está 
consolidado entre os cinco maiores produtores e exportadores mundiais de algodão.

Essa escalada na produção de pluma deve-se em grande parte a uma mudança 
na forma de se produzir, com a adoção de um modelo mecanizado no limiar da 
década de 1990. A ousadia e o empreendedorismo dos primeiros produtores 
no cultivo do algodão em grande escala – retratados no livro “Algodão: os 
pioneiros que transformaram Mato Grosso em um grande produtor” 
– foram o pontapé inicial desse processo, porém as consequências 
nefastas de uma virose (a doença azul) mostraram a necessidade de 
investimentos em pesquisas.

Um grupo de agricultores se uniu então para bancar as pesquisas 
do algodão até que Cloves Vettorato teve a ideia de criar um programa 
de incentivo para o setor algodoeiro. Após várias interlocuções com o então 
governador Dante de Oliveira e outros políticos da época, foi publicada no 
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 2 de junho de 1997 a Lei nº 6.883, 
que instituiu o Programa de Apoio ao Algodão de Mato Grosso (Proalmat) 
e criou o Fundo de Apoio à Cultura do Algodão (Facual).  Pela legislação, o 
produtor beneficiado pelo incentivo fiscal teria que recolher 15% do valor 
recebido ao Facual, cujos recursos seriam aplicados “prioritariamente em 
pesquisa, treinamento de mão de obra e difusão de tecnologias”.

Em seguida, os produtores de algodão de Mato Grosso decidiram criar uma 
associação com a missão de “representar os interesses dos produtores de algodão 
do Estado de Mato Grosso, promovendo a união, o desenvolvimento e o fortaleci-
mento do setor e sua inserção sustentada nos mercados nacional e internacional”. 
Assim nasceu a Ampa, em 16 de setembro de 1997, e o grupo que assinou a Ata de 
Fundação elegeu o produtor Blairo Maggi como primeiro presidente da entidade 
que, ao longo dos últimos 20 anos, inovou na forma de administrar e resolver os 
problemas da cotonicultura, com forte e crescente atuação política em nível esta-
dual e nacional, e investimentos contínuos em novas tecnologias para fazer frente 
a um mercado altamente competitivo e exigente.

20 anos da Ampa
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20 anos da Ampa

Centros de Treinamento e 
Difusão Tecnológica

Ao lado do desenvolvimento e da difusão de 
novas tecnologias, um dos pilares da atuação do 
IMAmt é a qualificação da mão de obra utilizada 
nas fazendas e outras unidades produtivas (como 
as usinas de beneficiamento) dos produtores as-
sociados à Ampa. A demanda por trabalhadores 
qualificados e treinados é uma característica da 
produção algodoeira, que se destaca por ser alta-
mente complexa e tecnificada, mas acaba bene-
ficiando todo o sistema produtivo adotado hoje 
em Mato Grosso.

Um grande avanço para o setor foi a cons-
trução de cinco Centros de Treinamento e Di-
fusão Tecnológica – CTDTs, nas diferentes re-
giões produtoras de algodão de Mato Grosso. 
Executado pelo IMAmt, com apoio financeiro 
do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), o pro-
jeto idealizado pela diretoria da Ampa resultou 
na inauguração dos CTDTs nos núcleos regio-
nais Norte (Sorriso, em outubro de 2015), Sul 
(Rondonópolis, março/2016), Centro (Campo 
Verde, junho/2016), Médio Norte (Campo Novo 
do Parecis, setembro/2016) e Noroeste (Sapezal, 
junho/2017). 

Essas unidades estão sendo utilizadas para o 
desenvolvimento e difusão de tecnologias vol-
tadas para as características de cada regional, 
abrigam laboratórios, biofábricas e as instala-
ções da Escola de Beneficiamento. Elas também 
são usadas para a realização de treinamentos 
oferecidos em parceria com o Senar e o Senai 
de Mato Grosso, entre outros parceiros. Parte 
das atividades de pesquisa é desenvolvida em 
parceria com instituições, entre as quais se des-
taca a Embrapa. 

“As conquistas desses últimos 20 anos são mo-
tivos de orgulho para os associados da Ampa, que 
buscam a inovação tecnológica, a evolução da co-
tonicultura em bases sustentáveis e o bem-estar 
não só dos trabalhadores envolvidos na atividade 
como da sociedade em geral”, afirma Alexandre 
Pedro Schenkel, presidente da Ampa no biênio 
2017/18.
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Laboratório de Biotecnologia no CTDT do Núcleo Regional Sul

Turma de trabalhadores reunida para treinamento em Rondonópolis

A qualificação da mão de obra é uma das atribuições do IMAmt
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Treinamento em soldagem no 
CTDT do Núcleo Regional Centro
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Lançamento

Algodão: os pioneiros 
que transformaram 
Mato Grosso em um 
grande produtor

“Muita gente ainda se surpreende ao saber que Mato Grosso é o maior 
produtor de algodão do país embora o estado ocupe essa posição 

há quase duas décadas. É esta história que estamos contando neste livro 
que a Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa) tem 
o prazer de levar a público. Nosso intuito é fazer um registro da história 
de desbravadores que, fiéis ao espírito dos verdadeiros empreendedores, 
ousaram fazer algo novo no coração do Brasil”.

Com estas palavras, Gustavo Viganó Piccoli, presidente da Ampa no 
biênio 2015/16, apresenta o livro “Algodão: os pioneiros que transforma-
ram Mato Grosso em um grande produtor”, lançado pela entidade em 
Cuiabá, em dezembro de 2016. De autoria da jornalista Martha Baptista, 
a obra reproduz ao longo de quase 200 páginas imagens e depoimentos 
de produtores pioneiros no cultivo mecanizado do algodão, resgatando a 
história que levou à fundação de entidades como a Ampa, o IAS, o IMAmt 
e a Abrapa, e à liderança de Mato Grosso na produção brasileira da pluma.

Gustavo Viganó Piccoli, presidente da 
Ampa no biênio 2015/16, apresenta o 
livro sobre a história do algodão em 
Mato Grosso, durante evento em Cuiabá
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Personagens como o ex-governador Dante de Oliveira e Cloves Vet-
torato, protagonistas do episódio de criação do Programa de Apoio ao 
Algodão de Mato Grosso (Proalmat),  ganham vida nas páginas do livro, 
ao lado de produtores pioneiros, como o empresário Olacyr de Moraes, 
seu amigo Ignácio Mammana Netto e outros cotonicultores ainda ativos 
como Benjamim Zandonadi (de Campo Verde).

A história contada no livro vai mais além, recorrendo a historiadores, 
pesquisadores e cronistas de viagem para falar sobre a presença do algodão 
no cotidiano de povos indígenas de Mato Grosso desde os tempos pré-co-
loniais. O relato também aborda a intensa produção algodoeira em várias 
regiões do estado por pequenos produtores, que garantiu a Rondonópo-
lis o título de Rainha do Algodão no final dos anos 1950. A obra recorda 
a chegada do bicudo-do-algodoeiro às lavouras paulistas, paranaenses e 
nordestinas, e, posteriormente, a Mato Grosso, num processo classificado 
por pesquisadores como “um divisor de águas”.

Martha Baptista, autora do 
livro, e o pesquisador João 

Ribeiro Crisóstomo em evento 
de lançamento, em Cuiabá
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O contexto por trás da criação do Instituto Algodão Social, em 2005, é 
apresentado no livro como reflexo do pioneirismo do produtor mato-gros-
sense, que serviu de referência para cotonicultores de outros estados com 
seu programa de certificação iniciado. A adoção em 2007 do selo Algodão 
Socialmente Correto, fruto de uma parceria com a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), foi o ponto alto de uma história de sucesso 
que inspirou o lançamento do programa Algodão Brasileiro Responsável 
pela Abrapa em 2012. 

Em sua narrativa, a autora busca respostas a três questões: De onde 
viemos? Quem somos? Para onde vamos? E para melhor compreensão do 
tamanho e da importância dessa trajetória, o livro traz uma Linha do Tem-
po que busca destacar os principais acontecimentos da história do algodão 
em Mato Grosso num período que antecede a descoberta do Brasil pelos 
portugueses até os dias atuais.

O livro “Algodão: os pioneiros que transformaram Mato Grosso em 
um grande produtor” foi editado pela Entrelinhas Editora e traz na capa 
uma obra original do artista mato-grossense Jonas Barros.

Lançamento

O livro resgata imagens, 
personagens e histórias 
da introdução do 
cultivo do algodoeiro 
no sistema mecanizado 
em Mato Grosso
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Entrevista

Sustentabilidade: 
um caminho sem volta

Em 2005, o advogado trabalhista Félix Balaniuc foi convidado para diri-
gir uma entidade a ser criada por diretores da Ampa com o objetivo de 

orientar os cotonicultores em relação às leis trabalhistas e de segurança 
do trabalho. 

Professor e auditor aposentado do Ministério do Trabalho e Emprego, 
Balaniuc recebeu o convite como um novo desafio e desde então responde 
pela direção executiva do Instituto Algodão Social (IAS), fundado em 6 
de setembro de 2005. Nesta entrevista, ele fala sobre o trabalho realizado 
pelo IAS no biênio 2015/16.

Qual é o balanço da atuação do IAS no último biênio?

F. B. – O IAS realiza ações direcionadas para a orientação legal dos pro-
dutores de algodão em relação ao cumprimento da legislação trabalhis-
ta e ambiental, das leis de segurança do trabalho e das boas práticas da 
produção sustentável. 
No biênio 2015/16, as ações do IAS foram desenvolvidas através de alguns 
programas específicos e considero que o saldo foi positivo. 
Os programas de orientação trabalhista, segurança do trabalho e conhe-
cimento das medidas preventivas à saúde dos trabalhadores foram signi-
ficativamente ampliados, com a realização de vários cursos, incluindo o 
curso obrigatório de capacitação no manuseio de defensivos agrícolas pre-
visto na NR 31.8. Outros cursos também foram ministrados nas fazendas 
quando da realização das Semanas Internas de Prevenção a Acidentes do 
Trabalho (Sipatr). Em relação ao programa de certificação socioambiental 
ABR, que é executado a cada safra pela certificadora ABNT, em parceria 
com o IAS, os resultados do último biênio demonstram que tanto a cer-
tificação ABR quanto o licenciamento para comercialização BCI encon-
tram-se consolidados em Mato Grosso, com a certificação anual de 75% 
da produção de algodão do estado.
Outro resultado positivo foi alcançado graças às ações de campo realiza-
das pela equipe de profissionais de saúde por meio do programa Fazenda 
Saudável, no qual se constata a cada ano a evolução contínua do número 
de trabalhadores e familiares atendidos nas fazendas. Os exames preventi-
vos de saúde informam aos trabalhadores atendidos o nível dos índices de 
glicemia, triglicérides, colesterol, pressão arterial e massa corporal, e, caso 
haja índices que extrapolem os parâmetros normais, eles são orientados a 
procurar orientação médica para atendimentos específicos.
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Quais foram os destaques desse biênio?

F. B. – Como fato relevante nesse biênio considero a aquisição de uma 
segunda unidade móvel de saúde para ampliar os atendimentos do pro-
grama Fazenda Saudável. A equipe de enfermeiros passou a ter condições 
de atender um maior número de fazendas e dessa forma atualizar os exa-
mes dos trabalhadores a cada dois anos, período considerado ideal para a 
renovação de exames preventivos de saúde.
Outro destaque diz respeito à evolução contínua no número de inscrição 
de projetos no Programa Semeando o Bem, que incentiva a prática de 
ações sociais e ambientais nas fazendas. Em 2012, foram inscritos 18 pro-
jetos; em 2014, foram 28, e em 2016 avaliamos 51 projetos. Esses números 
demonstram o crescente interesse dos empreendedores rurais pela práti-
ca da Responsabilidade Social nas fazendas algodoeiras de Mato Grosso. 

Qual é hoje a principal função do IAS – órgão pioneiro 
na criação de um selo de conformidade social?

F. B. – A criação do IAS em 2005 resultou da visão proativa dos empresá-
rios do setor algodoeiro de Mato Grosso, que entenderam que a produção 
sustentável e o compromisso com a responsabilidade social no setor rural 
eram urgentes e irreversíveis. 
Com essa motivação, de forma pioneira no agronegócio, o IAS criou em 
2006 o Programa de Certificação Social e o Selo de Conformidade Social, 
o qual foi posteriormente adotado pela Abrapa e estendido aos demais 
estados produtores de algodão, hoje com a sigla ABR.
Atualmente a principal função do IAS, sem dúvida, é consolidar e ampliar 
os programas de orientação, certificação e socioambientais em execução e, 
considerando as constantes novidades da legislação trabalhista brasileira, 
atender às novas demandas dos associados.

A questão ambiental vem ganhando prioridade entre as 
preocupações dos produtores associados à Ampa. O trabalho 
desenvolvido pelo IAS contribuiu para isso?

F. B. – O respeito à legislação ambiental e ao meio ambiente são prioridades 
na gestão das fazendas do setor algodoeiro de Mato Grosso.  Uma visita de 
campo atesta que as boas práticas agrícolas e as medidas de conservação e 
proteção ao solo, aos mananciais e ao ecossistema são referência nacional e 
internacional. Em minha opinião, a produção de forma responsável e sus-
tentável, os programas sociais e ambientais e o cumprimento dos critérios 
dos processos de certificação ABR e licenciamento para comercialização 
BCI são iniciativas coordenadas pelo IAS que muito contribuíram para 
que o setor algodoeiro elevasse o nível de conformidade legal das relações 
trabalhistas e ambientais nas fazendas e atingisse seu status atual, que é 
motivo de orgulho para o empreendedor rural do setor.
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Qual é hoje o maior desafio do IAS?

F. B. – O IAS tem vários desafios a serem vencidos. O primeiro, sem dúvida, 
é o de aprimorar a prestação de serviços aos associados à Ampa e conse-
guir a adesão de todos os produtores aos programas de certificação ABR 
e licenciamento de comercialização BCI.
O segundo é o de colaborar efetivamente com a Abrapa, Abit e Abvtex na 
construção do Programa de Certificação da Cadeia Produtiva do Algodão 
Brasileiro, cujo objetivo visa regulamentar e criar um selo que ateste ao 
consumidor que os produtos que utilizam a matéria-prima algodão foram 
produzidos de forma sustentável em todas as suas etapas, desde a fazenda 
até a confecção final.
Peço a Deus que me dê sabedoria para vencer os desafios e executar bem 
a missão que me foi confiada.
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Programa Fazenda Saudável

Mais saúde no campo

Desde 2013 o Programa Fazenda Saudável vem fazendo a diferença no 
campo. Lançado em agosto daquele ano como parte do Programa Se-

meando o Bem, o Fazenda Saudável leva aos produtores associados à Ampa, 
seus colaboradores e familiares a oportunidade de fazer diversos exames – 
aferição de pressão arterial, glicemia, colesterol, Índice de Massa Corporal 
(IMC) e triglicérides – sem se afastar do local de trabalho.

À medida em que o programa foi se estruturando, o número de aten-
dimentos e o alcance do Fazenda Saudável foram aumentando, segundo 
o coordenador operacional do IAS, Marco Antonio Gonçalo dos Santos. 
Hoje, são utilizados dois veículos para visita às fazendas: um micro-ônibus 
e uma van Sprinter, adaptados como clínica de atendimento e equipados 
para levar ações de orientação e prevenção em saúde às propriedades dos 
produtores de algodão em Mato Grosso.

Em quatro anos de funcionamento, o programa já chegou a todas as 
fazendas de associados da Ampa e, com a inclusão de mais um veículo, é 
possível, segundo o diretor executivo do IAS, Felix Balaniuc, atualizar os 
exames dos trabalhadores a cada dois anos – período considerado ideal 
para a renovação dos testes preventivos de doenças co-
ronarianas e diabetes, entre outras enfermidades.
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A equipe do Programa Fazenda 
Saudável, o diretor executivo 
do IAS, Félix Balaniuc, e o 
coordenador operacional 
Marco Antônio G. dos Santos, 
diante da sede da Ampa
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A equipe do programa conta com dois enfermeiros (Pedro Alvin Ruiz 
e Caliandra Cristina de Aquino Silva Melo) e dois motoristas (Julimar 
José dos Santos e José Hélio da Silveira), que atuam sob a supervisão de 
uma médica responsável (Vanilza Moussalem). O trabalho é realizado com 
apoio financeiro do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA).

Em 2013, 24 fazendas foram visitadas e um total de 1.501 atendimentos 
foram feitos durante quatro meses de operação do programa. Em 2014, o 
número de fazendas cresceu para 90 e os atendimentos chegaram a 5.209. 
Em 2016, foram 65 fazendas beneficiadas, mas a quantidade de pessoas 
atendidas chegou a 6.523.

O coordenador operacional ressalta que jamais o programa teve a in-
tenção de substituir o atendimento médico nas fazendas e sim atuar de 

forma preventiva, orientando os trabalhadores 
a procurar um médico no caso de serem detec-
tados sinais de alerta, como a hipertensão ou o 
aumento de triglicérides.

Com o passar do tempo, na avaliação de Mar-
co Antonio, os colaboradores foram conhecendo 
melhor o programa e se habituando ao contato 
com os enfermeiros. “Percebemos que as pessoas 
vão se abrindo mais e fazendo mais perguntas so-
bre questões de saúde à nossa equipe”, comenta. 
Também é nítido, complementa, um aumento 
na participação de mulheres que moram ou tra-
balham nas fazendas de algodão.

O enfermeiro Pedro Alvin Ruiz alerta para 
uma situação que vem preocupando autorida-
des de saúde não só do campo como também 

das áreas urbanas: o alto índice de pessoas com sobrepeso nas fazendas 
– um fator de risco de doenças cardiovasculares. “Procuramos orientar 
os trabalhadores e seus familiares para a importância de adotar hábitos 
saudáveis, como a prática de exercícios físicos no dia a dia e também 
uma dieta mais balanceada”, diz Ruiz.

A atuação dos enfermeiros não se limita à realização dos exames pre-
ventivos, já que participam com palestras nas Semanas Internas de Preven-
ção de Acidentes no Trabalho Rural (SIPATRs), realizadas nas fazendas. 
Os temas mais frequentes nesses eventos são: a importância da ginástica 
laboral, tabagismo, alcoolismo, DST/AIDS, hipertensão arterial, diabetes, 
colesterol e triglicérides, e exposição solar (visando à prevenção do câncer 
de pele).

Outro campo de atuação é a verificação da caixa de primeiros socorros 
nas propriedades rurais. De acordo com Marco Antonio, há normas regu-
lamentadoras da legislação voltada para a segurança e saúde no trabalho 
rural que determinam que todo estabelecimento deve estar equipado com 
material necessário à prestação dos primeiros socorros e ter um colabora-
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A enfermeira Caliandra Melo 
faz exames na Fazenda Mãe 
Margarida, em Nova Mutum
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Programa Fazenda Saudável

dor com noções de primeiros socorros. Os enfermeiros estão preparados 
para fazer um checklist de materiais para a caixa de primeiros socorros e a 
orientar os responsáveis caso detectem a ausência de algum item exigido.

“O Programa Fazenda Saudável está consolidado e é mais uma inovação 
dos produtores de algodão de Mato Grosso que deu certo. Nosso objetivo 
é aprimorá-lo de modo a promover mais ações em prol da saúde e do bem-
-estar de nossos colaboradores”, opina Alexandre Schenkel, presidente da 
Ampa e do IAS na gestão 2017/18.
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O motorista José Hélio da 
Silveira recebe os trabalhadores 
que serão atendidos pela 
enfermeira Caliandra Melo

O enfermeiro Pedro Alvin Ruiz 
conversa com um colaborador da 
Fazenda Mãe Margarida, enquanto 
o motorista Julimar José dos Santos 
pesa e mede os trabalhadores
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Para ser reconhecido como empresário com responsabilidade 
social, não basta ser apenas um bom cumpridor das leis, é preciso 
também mostrar à sociedade que está comprometido com boas 
práticas agrícolas e iniciativas visando à saúde e ao bem-estar de 
colaboradores das fazendas produtoras de algodão, seus fami-
liares e as comunidades do entorno.

E foi justamente para incentivar os associados da Ampa a ele-
varem o nível de comprometimento com as ações sociais e am-
bientais, e destacar as melhores iniciativas, que o IAS criou o 
programa Semeando o Bem em 2011. 

A cada dois anos, uma Comissão Julgadora independente avalia 
e premia os melhores projetos apresentados pelas fazendas dos 
associados da Ampa em diversas categorias. 

Em setembro de 2012, foram anunciados os vencedores da pri-
meira edição do prêmio Semeando o Bem. Em novembro de 
2014, foram conhecidos os premiados da segunda edição. Em 
dezembro de 2016, durante a posse da nova diretoria da Ampa, 
foram entregues os troféus aos destaques da terceira edição.

Programa  
Semeando o Bem
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Histórias e ideias 
inspiradoras

Pela terceira vez, o Instituto Algodão Social promove o prêmio Semeando 
o Bem, dando visibilidade a projetos desenvolvidos por fazendas e grupos 

que contribuem para que a produção algodoeira dos associados à Ampa seja 
considerada um modelo de responsabilidade social e ambiental. 

Cinquenta e um projetos foram inscritos na terceira edição do Se-
meando o Bem, que a cada dois anos premia iniciativas que fazem parte 
do escopo do programa Semeando o Bem, criado pelo IAS em 2011. 

“A cada edição do prêmio Semeando o Bem, temos mais projetos inscri-
tos. Isso demonstra que, cada vez mais, os associados da Ampa estão decidi-
dos a fazer o bem. A empresa que pratica a responsabilidade social ganha 
visibilidade no mercado e conceito perante a sociedade”, disse Gustavo 
Piccoli, presidente da Ampa e do IAS no biênio 2015/16, durante a sole-
nidade de premiação em 8 de dezembro de 2016.  

Realizada junto com a posse da diretoria elei-
ta para dirigir Ampa, IAS e IMAmt no biênio 
2017/18, sob a liderança do produtor Alexandre 
Pedro Schenkel, a premiação do Semeando o 
Bem contou com as presenças do ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo 
Maggi, do governador de Mato Grosso, Pedro 
Taques, diversos parlamentares e lideranças do 
setor produtivo.

“Nosso objetivo, com a entrega do prêmio Se-
meando o Bem, é dar mais visibilidade aos proje-
tos identificados nas fazendas e outras unidades 
produtivas dos associados à Ampa, de modo que 
sirvam de referência para outros produtores de 
Mato Grosso e de outros estados”, afirma Félix 
Balaniuc, diretor executivo do IAS desde a criação da entidade. 

Os 51 projetos foram inscritos em oito categorias – Ações Diferencia-
das, Cultura, Educação, Esporte e Lazer, Educação e Segurança Alimentar, 
Filantropia, Meio Ambiente e Saúde –, sendo que algumas contam com 
dois subgrupos (veja todas as categorias e subgrupos na página 97). 

O prêmio Semeando o Bem 2016/17 também destacou algumas ini-
ciativas e semeadores do bem com o troféu Honra ao Mérito. Todos os 
projetos inscritos, assim como seus principais responsáveis, serão apre-
sentados nesta edição de Algodão Social 2017. Afinal, as boas ideias são 
sempre inspiradoras e podem render bons frutos.
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Destaques da solenidade 
de premiação realizada em 
8 de dezembro de 2016
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Noite de premiação
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Noite de premiação
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Noite de premiação
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Grupo Bom Futuro
Vencedor na categoria Cultura e homenageado com o troféu 
Semeadores do Bem pelo conjunto da obra, que inclui projetos nas 
categorias Educação, Meio Ambiente, Esporte & Lazer e Filantropia

O Grupo Bom Futuro tem sido destaque em todas as edições do prê-
mio Semeando o Bem com projetos em várias categorias, fazendo jus ao 
nome da empresa liderada pelos irmãos Eraí, Elusmar e Fernando Maggi 
Scheffer, e pelo cunhado José Maria Bortoli. O conjunto da obra garantiu 
ao Grupo um lugar entre os homenageados na terceira edição do prêmio.

Sediado em Cuiabá, o Grupo Bom Futuro – que tem na diversificação 
uma de suas características (além de lavouras de algodão, planta soja, milho 
e feijão, investe em pecuária bovina, piscicultura, energia, sementes, aero-
portuário e negócios imobiliários) – desenvolve e apoia projetos socioam-
bientais nas quatro regiões de Mato Grosso onde atua, visando à melhor 
interação possível entre empresa, colaboradores e a comunidade. O aspec-
to social está em constante desenvolvimento no Grupo e, nesse sentido, os 
departamentos de Gestão Ambiental e Qualidade, Recursos Humanos e 
Marketing trabalham juntos para garantir a 
construção da boa imagem da empresa com 
responsabilidade socioambiental.

Voluntários do Grupo 
Bom Futuro levam 
alegria aos participantes 
do projeto Vôlei Kids

Projetos premiados 
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Um bom exemplo dessa postura é o projeto Cinema na Fazenda, vence-
dor na categoria Cultura. A alta tecnologia que transformou o Bom Futuro 
num dos gigantes do agronegócio brasileiro possibilita levar cultura aos 
trabalhadores rurais num espaço luxuoso, construído em parceria com a 
Pirelli, na Fazenda Filadélfia, em Campo Verde. A proposta inicial era ter 
um auditório para recepcionar visitantes do mundo inteiro que vêm co-
nhecer as fazendas do Grupo, porém, por sugestão de José Maria Bortoli 
e sua esposa Marina Scheffer Bortoli, foi implantado o projeto Cinema 
na Fazenda.

Os proprietários do Bom Futuro investiram pesado para transformar o 
auditório num espaço multifuncional, com condições de receber apresen-
tações teatrais, comemorações, palestras motivacionais, sessões de vídeos 
institucionais e os últimos lançamentos comerciais da indústria cinema-
tográfica. Mais de 300 filmes compõem o acervo do cinema, comprados e 
armazenados em nuvem digital, e duas vezes por semana um ônibus passa 
pelas cinco fazendas do Grupo na região de Campo Verde para condu-

zir colaboradores e familiares para as sessões de 
cinema, segundo o coordenador administrativo 
da Filadélfia, Marcelo Salviano.

Em outros dias, o prédio abriga atividades di-
versificadas: o Dia Internacional da Mulher (8 
de março), por exemplo, reúne uma centena de 
mulheres, entre colaboradoras do Bom Futuro e 
esposas de trabalhadores. Alunos da escola local 
também utilizam o espaço para apresentações 
teatrais. “São peças que reforçam a atuação vol-
tada ao meio ambiente, à segurança no trabalho 
e a outros temas geralmente apresentados a um 
público composto por seus pais”, conta Elaine 
Lourenço, coordenadora de Gestão Ambiental 
e Qualidade do Grupo Bom Futuro.

O auditório utilizado para 
a projeção de filmes recebe 
trabalhadoras e esposas de 

colaboradores em datas 
comemorativas como o Dia 

Internacional da Mulher

O projeto Cinema na Fazenda 
oferece lazer aos colaboradores 

do Grupo Bom Futuro na 
região de Campo Verde e 
também a seus familiares
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 \ SEMEANDO O BEM EM VÁRIAS FRENTES

A relação de projetos de cunho social do Grupo Bom Futuro 
é extensa e contempla iniciativas nas categorias Educação, Meio 
Ambiente, Esporte & Lazer e Filantropia. Voluntários do Futuro agrega 
um grupo de colaboradores do escritório de Cuiabá, que, devida-
mente treinados pela empresa e caracterizados como palhaços, vêm 
atuando como animadores sociais no Hospital de Câncer de Mato 
Grosso. A ligação do Bom Futuro com o HCanMT também acon-
tece por meio do engajamento na campanha McDia Feliz, realizada 
anualmente em parceria com o Instituto Ronald McDonald e que 
gera recursos para crianças e adolescentes em tratamento contra 
o câncer nesse hospital de referência.

O projeto Vôlei Kids oferece aulas de voleibol e recreação a 25 
meninas da Escola Municipal Maria Tomich Monteiro da Silva e 30 
da “Casa das Meninas”, ONG que acolhe meninas de 6 a 12 anos 
em situação de vulnerabilidade social no Asilo Santa Rita, em Cuiabá. Realizado 
desde janeiro de 2015 em parceria com o Instituto Desportivo da Criança, o projeto 
conta com o apoio do Grupo Bom Futuro em uniformes, materiais para a prática 
do esporte e kit escolar.

Os projetos Separô, Separô para plantar e Sementes do Futuro, implantados em 
todas as fazendas do Grupo Bom Futuro, buscam sensibilizar para questões de 
redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos, e se destacam por ações 
voltadas especialmente para a conscientização de crianças e jovens. Em 2016, uma 
nova iniciativa foi implantada junto aos filhos dos trabalhadores: a distribuição 
do Kit Material Escolar (um caderno, um estojo, lápis, borracha, apontador e lápis de 
cor), adquirido com recursos do projeto Separô, a 1.500 crianças em idade escolar, 
visando estimular a volta às aulas.

O grupo de voluntários 
participa do McDia Feliz 
visando obter recursos para 
pacientes do Hospital de 
Câncer de Mato Grosso

Promover o bem-estar e 
a integração por meio do 
esporte é um dos objetivos 
do projeto Vôlei Kids
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A enfermeira Marley 
Terezinha fica à disposição 

dos colaboradores da 
Fazenda São José, em 

Campo Novo do Parecis

Terra Santa Agro
Vencedora nas categorias Saúde (subgrupo 1.2) e Esporte & Lazer 
(subgrupo 4.1) com projetos apresentados pelas fazendas São José e 
Mãe Margarida, respectivamente, a empresa apresentou outros três 
projetos (sendo dois na categoria Educação e um na categoria Filantropia)

Na Fazenda São José, em Campo Novo do Parecis, a enfermeira do 
trabalho Marley Terezinha da Silva fica à disposição em tempo integral 
desde que tomou a decisão de deixar o emprego na Secretaria de Estado 
de Saúde, atraída pela ideia de cuidar de mais de 200 trabalhadores e suas 
famílias.  Marley é a peça-chave do sucesso do projeto Saúde para todos, 
criado para dar tranquilidade aos colaboradores da fazenda, que dispõem 

de um ambulatório para o atendimento diário 
e uma ambulância para os casos de emergência. 
O  veículo S10 está totalmente equipado para 
prestar os primeiros socorros e fazer o transporte 
de doentes e acidentados com segurança.

A dedicação de Marley inclui o monitoramen-
to da saúde de trabalhadores e de seus familiares 
por meio da análise dos exames médicos de rotina 
e assistência básica em qualquer eventualidade. 
“É muito bom trabalhar com segurança, saber 
que teremos um atendimento rápido e seguro 
quando precisarmos”, afirma Edgar Godoy Filho, 
mecânico de máquinas da São José, a respeito do 
projeto que garantiu a vitória da fazenda num 
dos subgrupos da categoria Saúde.

O outro prêmio da Terra Santa Agro veio por 
meio do projeto apresentado pela Fazenda Mãe Margarida, em Santa Rita 
do Trivelato. Lá, os trabalhadores começam o dia mais dispostos com a 
prática de ginástica laboral. Definidos por uma professora de Educação 
Física, os exercícios têm por finalidade preparar o corpo e o espírito para 
as atividades realizadas ao longo do dia, e resultaram em mudanças signi-
ficativas na disposição dos colaboradores e contribuindo para o aumento 
da produtividade na fazenda. 

Antes de se dedicarem aos exercícios, os trabalhadores conversam so-
bre Segurança do Trabalho, como mais uma forma de se preparar para a 
labuta diária. A Fazenda Mãe Margarida também oferece uma academia 
a céu aberto a colaboradores e seus familiares, campos de futebol e vôlei, 
além de um espaço para confraternizações. Os torneios esportivos incluem 
disputas animadas de partida de futebol com trabalhadores de fazendas 
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A estrutura de lazer para os 
colaboradores é um diferencial 
da Fazenda Mãe Margarida, 
em Santa Rita do Trivelato

Por meio do projeto Som do 
Futuro, a Terra Santa Agro dá 
apoio financeiro à Orquestra 
Sinfônica Jovem de Nova Mutum

vizinhas. O projeto Lazer aos funcionários inclui a 
disponibilização de internet e de sala de estudos 
para cerca de 130 colaboradores. 

Outra iniciativa do bem da Terra Santa Agro 
é o incentivo à qualificação dos trabalhadores, 
com cursos profissionalizantes, de graduação e 
pós-graduação, principalmente em áreas que vão 
contribuir para melhorar o desempenho deles na 
empresa. Em Nova Mutum, onde está localizado 
o escritório central do grupo, o projeto Educação 
do futuro incentiva os trabalhadores a darem con-
tinuidade a seus estudos e o principal critério é 
que o curso esteja encaixado em uma atividade 
da empresa, segundo Reidene de Oliveira, coor-
denador do Departamento Pessoal. 

“As novas tecnologias exigem profissionais mais flexíveis e constan-
temente atualizados”, explica Oliveira, que, graças ao projeto, concluiu 
um MBA em Gestão Empresarial em Cuiabá e é mestrando na Universi-
dade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Mais de 150 pessoas já con-
cluíram seus cursos com apoio financeiro da empresa. Outra vertente 
do apoio dado à educação é o projeto Transporte escolar disponibilizado 
na fazenda Ribeiro do Céu para trabalhadores e seus familiares que es-
tudam na cidade de Nova Mutum, nos períodos matutino, vespertino 
e noturno. 

A contribuição da Terra Santa Agro também acontece na área da cultura 
com o projeto Som do Futuro, que garante apoio financeiro à Associação 
Cultural e Social de Nova Mutum, mantenedora da Orquestra Sinfônica 
Jovem de Nova Mutum e de outras formações musicais integradas por 
cerca de 360 alunos de música, entre crianças e adolescentes. Ao lado de 
outras empresas de destaque no agronegócio, a Terra Santa é uma das 
principais estimuladoras do projeto, que conta 
com o Instituto Ciranda – Música e Cidadania 
como parceiro educacional. 

O suporte da Terra Santa e outras empresas 
do setor agro resulta em uniformes e material 
pedagógico, segundo o maestro Edmar de Souza 
Nascimento, consolidando assim a realização do 
sonho dos pioneiros Hilda Stronger e José Apa-
recido Ribeiro (colonizador de Nova Mutum). 
Além de se apresentarem em eventos na região 
e em Cuiabá, jovens de todos os bairros de Nova 
Mutum participam de um amplo projeto de in-
serção social, que conta hoje com nove professo-
res e dois estagiários oriundos do próprio corpo 
da orquestra.
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Fazenda São Jerônimo
Sementes São Jerônimo

Vencedora na categoria Saúde (subgrupo 1.1), apresentou outros 
cinco projetos nas categorias Ações Diferenciadas, Educação, 
Esporte & Lazer, Filantropia e Meio Ambiente

Sediada em Alto Garças, na região Sul de Mato Grosso, a Sementes São 
Jerônimo tem marcado presença entre os vencedores do prêmio Semean-
do o Bem. Nesta edição, a empresa de propriedade do produtor Rudolf 
Thomas Maria Aernoudts apresentou seis projetos e foi vencedora num 
dos subgrupos da categoria Saúde. O projeto Qualidade de vida para os 
funcionários – Saúde em primeiro lugar oferece plano de saúde (Unimed) 
para os colaboradores com mais de um ano de contratação no sistema de 
coparticipação. A mensalidade do trabalhador é integralmente paga pela 
empresa, ficando a cargo dele as despesas com a utilização do plano, que 
pode ser estendido para seus familiares, sendo que nesses casos a mensa-
lidade é descontada em folha.

Colaboradores beneficiados 
com o projeto Qualidade 

de vida para os funcionários 
– Saúde em primeiro lugar
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Mas o apoio dado pela família aos trabalhado-
res da São Jerônimo vai além, o que resulta numa 
boa relação entre a empresa e seus colaboradores. 
Andréia Rosseto Padilha da Silva, por exemplo, 
atribui à generosidade do produtor o fato de te-
rem conseguido uma casa para morar quando 
a família precisou se mudar para a cidade por 
conta da escola do filho mais velho. Como só dis-
punha do terreno, Lair Cesar da Silva, motorista 
da São Jerônimo e marido de Andréia, conversou 
com o patrão. “Seu Rudolf comprou todo o ma-
terial para a construção, que é descontado, sem 
juros, do salário do meu esposo, num valor fácil 
de pagar”, conta a dona de casa.

Histórias como essa se multiplicam e se so-
mam a casos de apoio financeiro para custear despesas hospitalares, assim 
como inúmeros casos de adiantamento de salário para a compra de carro 
próprio. O desconto é feito, sem juros, na folha de pagamento. Essas ini-
ciativas fazem parte do projeto Qualidade de vida para os funcionários – Sua 
casa e seu carro próprio.  

A ajuda também pode vir por meio de incentivo e apoio financeiro 
para colaboradores e seus familiares estudarem graças ao projeto Quali-
dade de vida e segurança para os funcionários com Educação – Qualificação e 
Capacitação. O caso de Rogério Aparecido da Silva demonstra a amplitude 
do projeto: “Passei no vestibular para Agronomia em Rio Verde (GO), mas 
ia desistir do curso por falta de condições financeiras. Mas minha mãe 
resolveu falar com o seu Rudolf porque meu pai, 
falecido há 12 anos, havia sido funcionário da fa-
zenda”, recorda Rogério, que conseguiu terminar 
o curso e foi trabalhar em outra empresa após um 
estágio na São Jerônimo. Um ano depois, surgiu 
uma vaga de engenheiro agrônomo e o próprio 
Rudolf o chamou para trabalhar na Sementes São 
Jerônimo.

A preocupação da empresa se estende ao lazer 
de colaboradores e seus familiares, e da comuni-
dade em geral. A Sementes São Jerônimo conta 
com um campo de futebol iluminado na sede 
da fazenda, churrasqueira, mesa de sinuca e um 
amplo espaço usado para festas de aniversário 
(projeto Esporte e lazer para mais saúde). Outra 
alternativa de lazer é a Casa de Pedra: um espaço 
arrendado, vizinho da fazenda, com churrasqueira, queda d’água e muitas 
árvores, que é cedido para a realização de diversos eventos.

A Fazenda São Jerônimo também apresentou projetos nas categorias 
Filantropia e Meio Ambiente.

O proprietário da Sementes São 
Jerônimo incentiva o estudo de 
colaboradores e seus familiares

O jogo de vôlei é uma das 
opções dos trabalhadores em 
seus momentos de lazer
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Fazenda Tropical
Sementes Tropical

Vencedora na categoria Educação

Com o objetivo de aperfeiçoar o seu capital intelectual e, ao mesmo 
tempo, manter a qualidade profissional diante do avanço tecnológico, os 
responsáveis pela empresa Sementes Tropical resolveram investir em seus 
colaboradores. Assim nasceu o projeto Incentivo à Educação, que incentiva 
os trabalhadores a ampliarem seus conhecimentos por meio de cursos de 
graduação, pós-graduação ou capacitação técnica. 

De propriedade de Celso Griesang e Miriam Griesang Onsten, a Tro-
pical é pioneira na produção de sementes de soja e algodão na Serra da 
Petrovina. O projeto vem acontecendo desde 2005 e a ajuda financeira da 
empresa ao colaborador pode chegar a 100% da mensalidade se o curso 
gerar conhecimentos para aplicação direta na Tropical.

O projeto Incentivo à 
Educação dá aos colaboradores 

da Sementes Tropical a 
oportunidade de ampliarem 

seus conhecimentos

Chico Ferreira | F5
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“O colaborador solicita autorização por escrito ao seu encarregado 
para participar do curso almejado, contendo as informações referentes 
a período, duração, valor e local de realização. O encarregado então con-
versa com o gerente da unidade sobre o curso e onde serão aplicados os 
conhecimentos adquiridos. O gerente é quem autoriza a participação dos 
funcionários e define o valor a ser pago, que varia de 40 a 100% do valor 
do curso”, explica Cacio Juranio, responsável pelo Departamento Pessoal.

O projeto Incentivo à Educação abrange desde cur-
sos técnicos para capacitação profissional até os mais 
avançados em nível de MBA, passando por cursos de 
línguas ou de outras atividades que não estão direta-
mente ligadas à produção agrícola. 

“É uma grande oportunidade para o colaborador. 
Sempre tive sonho de fazer o curso de Ciências Con-
tábeis, mas com as mensalidades altas das faculdades, 
ficava difícil estudar. O incentivo da empresa me abriu 
essa porta para realizar meu sonho’’, comenta Jhona-
tan da Silva Santos, do Departamento de Almoxari-
fado.

Segundo Cacio Juranio, aproximadamente 100 co-
laboradores de um quadro de 200 já usufruíram do 
benefício. Graças ao projeto, a empresa colabora para 
melhorar a qualidade de vida de seus colaboradores por meio da educação, 
além de aumentar a qualidade da produção.

O apoio financeiro da empresa aos 
trabalhadores inclui cursos técnicos, 
de graduação e pós-graduação

Jhonatan da Silva Santos, 
do Departamento de Almoxarifado
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Fazenda Boa Esperança
Boa Esperança Agropecuária

Vencedora na categoria Meio Ambiente (subgrupo 3.1), 
apresentou também projeto na categoria Saúde

A percepção da importância da educação ambiental para promover a 
sustentabilidade e o bem-estar na Fazenda Boa Esperança, em Lucas do 
Rio Verde, levou a técnica ambiental Lílian Sovete a desenvolver o projeto 
Frutificar – Educar para Crescer, que ganhou o apoio do produtor Orcival 
Gouveia Guimarães, um entusiasta do plantio de árvores frutíferas nas 
propriedades da Boa Esperança Agropecuária. 

Inicialmente o plantio das mudas foi feito pelos filhos dos colabora-
dores da Fazenda Boa Esperança, que conta com quase 200 trabalhadores, 
sendo 27 famílias residentes. Acompanhados dos seus pais, as crianças e 
adolescentes receberam informações sobre a necessidade de agregar fru-
tas à sua dieta e hoje ajudam a manter um viveiro de mudas e um pomar. 
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Os filhos dos colaboradores 
da Fazenda Boa Esperança 

aprendem a se alimentar de 
forma mais saudável
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As mudas vão para os quintais dos trabalhadores e também são plantadas no 
entorno do escritório da fazenda, situado na cidade de Lucas do Rio Verde. 

A preocupação com a educação ambiental está associada a outro projeto 
apresentado pela Boa Esperança Agropecuária na categoria Saúde: Ações de 
prevenção às doenças ocupacionais e não ocupacionais. Um trabalho realizado 
pela enfermeira Fabiane Maria Amaro da Silva e pela nutricionista Ma-
gali Batistela da Silva mapeou as condições de saúde dos trabalhadores da 
Fazenda Boa Esperança, verificando a ocorrência de casos de hipertensão, 
diabetes e obesidade. O resultado serviu de alerta, pois havia um número 
significativo de pessoas com hipertensão e, principalmente, sobrepeso. 

As informações do mapeamento levaram a 
mudanças na alimentação, como a eliminação 
dos saleiros que ficavam à disposição nas mesas 
da cantina e a agregação de sucos naturais ao 
cardápio, além de estimular o consumo de frutas 
e legumes na dieta diária. O trabalho pioneiro 
despertou a necessidade da prática de ginástica 
laboral, envolveu os responsáveis pela área de 
segurança do trabalho e incentivou iniciativas 
em prol da conscientização dos problemas de-
correntes de hábitos alimentares e sedentaris-
mo em todas as fazendas do grupo, que planta 
cerca de 29 mil hectares de soja, 19 mil hectares 
de algodão e 5 mil hectares de milho em vários 
municípios mato-grossenses.
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A técnica ambiental Lilian 
Sovete no viveiro de mudas que 
é base do projeto Frutificar

A enfermeira Fabiane da Silva 
mapeou as condições de 
saúde dos trabalhadores na 
Fazenda Boa Esperança
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Fazenda Paiaguás
SLC Agrícola

Vencedora na categoria Meio Ambiente (subgrupo 3.2), 
também apresentou projeto na categoria Filantropia 

A Fazenda Paiaguás, em Diamantino, a maior entre as 14 unidades da 
SLC Agrícola em Mato Grosso, saiu na frente de muitos municípios mato-
-grossenses no que diz respeito à correta destinação do lixo não reciclável. 
Ela construiu um aterro sanitário, já em funcionamento, que vai garantir a 
destinação correta desses resíduos por 20 anos. O aterro sanitário obedece 
aos padrões oficiais de instalação e operação, conforme as licenças obtidas 
junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT). 

Para fazer o aterro, a Paiaguás contou com a empresa Amazon Ekos, 
especialista neste tipo de iniciativa, que evita, principalmente, a conta-
minação do solo por meio do chorume – o resíduo do lixo, que pode com-
prometer os mananciais de água. O aterro conta com drenos de gás do 
chorume e é totalmente forrado com uma geomembrana para impermea-
bilizar o solo. O projeto Aterro sanitário e destinação correta do lixo incluiu 
treinamentos para a equipe da sede operacional, para os familiares (adul-
tos e crianças) dos trabalhadores, para a equipe do refeitório e a equipe 
de operação do aterro. 

O aterro sanitário conta com 
drenos de gás e é forrado 

com uma geomembrana para 
impermeabilização do solo
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O sucesso do projeto depende da correta destinação 
do lixo produzido na fazenda: os resíduos de classe I, 
tais como EPIs (Equipamento de Proteção Individual) 
e estopa, são recolhidos pela Amazon Ekos, responsá-
vel por emitir o Certificado de Destino Final (CDF). 
Os resíduos de classe II – papel, plástico, vidro, latas de 
alumínio e metais – são separados, prensados e vendi-
dos. Os recursos arrecadados com a venda desses ma-
teriais reciclados são depositados em uma conta cor-
rente, gerenciada pela Associação dos Funcionários da 
Fazenda Paiaguás, e já foram utilizados para instalação 
de um parque infantil, melhorias no sinal para celular 
e compra de um ônibus para transporte de crianças e 
adultos que estudam na cidade.

A Fazenda Paiaguás também é destaque com um 
projeto inscrito na categoria Filantropia, Nossos Idosos, 
Nosso Futuro, que garantiu o envolvimento dos colaboradores com a Casa 
dos Idosos de Tangará da Serra. Os responsáveis pelo projeto levantaram 
as necessidades dos moradores dessa instituição e organizaram uma festa 
junina na fazenda, que, além de oferecer lazer e uma oportunidade de 
confraternização aos colaboradores e seus familiares, arrecadou recursos 
utilizados na compra de fraldas geriátricas, produtos de limpeza e higiene 
pessoal entregues aos idosos numa visita à instituição. 

A SLC Agrícola tem sua matriz no Rio Grande do Sul e conta com 
mais de 300 colaboradores na Fazenda Paiaguás, onde cultiva cerca de 
90 mil ha de algodão, soja, milho e outras culturas como girassol, trigo e 
cana-de-açúcar.

Os colaboradores da Fazenda 
Paiaguás arrecadaram 
recursos para a Casa dos 
Idosos de Tangará da Serra

O sucesso do 
projeto depende da 
correta destinação 
do lixo na fazenda
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Grupo Webler
Vencedor na categoria Esporte & Lazer (subgrupo 4.2)

Carlos Eduardo Fontanelli da Silva Neto é um orgulho para Sapezal 
– município líder na produção algodoeira em Mato Grosso – e tem condi-
ções de chegar ao pódio nas Olimpíadas do Japão, representando o Brasil. 
Até agora, Carlos, integrante da Seleção Brasileira de Karatê Juvenil, mos-
trou-se invencível nas 12 vezes que disputou algum torneio de expressão 
em nível estadual, nacional e sul-americano, mas tem uma parada dura pela 
frente: ao completar 18 anos, passará a disputar suas lutas com pessoas mais 
velhas e mais experientes para carimbar o passaporte para Tóquio, em 2020.

“Ele é considerado um atleta perfeito, tanto na modalidade Kumite 
(combate em que o atleta enfrenta outro adversário) quanto no Kata (mo-
dalidade em que desenvolve sozinho os golpes, sem oponentes)”, assegura 
Valdenir Pinheiro da Silva, presidente e professor faixa preta 5º Dan de 
karatê da Associação Sapezal de Karatê. Fundada em 1995, a entidade atende 
uma média de 150 atletas, entre eles, crianças e adolescentes de baixa ren-
da que precisam estar matriculados na escola para participar do projeto. 

Carlos Eduardo é o principal destaque da Associação Sapezal de Karatê 
e suas vitórias podem confirmar o município do Noroeste mato-grossense 
como referência no esporte, valorizando os investimentos que o Grupo 

O Grupo Webler apoia 
a Associação Sapezal 

de Karatê na conquista 
de troféus e medalhas
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Webler vem fazendo desde 2012. O desempenho 
do carateca é acompanhado de perto pelo diretor 
operacional Carlos Webler, que destaca a função 
social do karatê. “Sabemos que investimos num 
esporte que propicia valores para a juventude 
da cidade, tais como disciplina e hábitos saudá-
veis”, relata Carlos, cujo filho Samuel participa 
do projeto que garante apoio à Associação Sa-
pezal de Karatê.

Em 2016, o Grupo Webler arcou com aproxi-
madamente 90% das despesas de funcionamento 
da Associação, incluindo o pagamento de via-
gens, estadia e taxas pagas às federações para a 
participação de torneios. 

“O professor sozinho não estava conseguindo 
manter a associação devido aos elevados custos para a prática e manuten-
ção do esporte e foi aí que o Grupo Webler abraçou a causa, sendo hoje 
um parceiro indispensável. Agradecemos imensamente aos sócios-pro-
prietários da empresa, Sr. Inácio José Webler e seus filhos Cleto, Carlos e 
Márcia pela iniciativa e confiança no projeto”, afirma Alison Montagner.  
Ex-aluno da Associação Sapezal de Karatê, Alison foi responsável por apre-
sentar o projeto à empresa e, após ter se formado em Direito, responde 
hoje pelo Departamento Jurídico do Grupo Webler, que cultiva algodão, 
soja, milho e arroz, e ainda se dedica à pecuária na Fazenda Encantado 
(I a VI), em Sapezal.

Carlos Eduardo Fontanelli 
da Silva Neto (esq.) e 
Alison Montagner são 
motivo de orgulho para a 
comunidade de Sapezal

O professor Valdenir 
Pinheiro da Silva 
vem formando uma 
geração de campeões
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Grupo Bom Jesus
Vencedor na categoria Filantropia (subgrupo 6.1) com 
a Fazenda Bom Jesus, apresentou projeto na categoria 
Meio Ambiente por meio da Fazenda Mirandópolis 

Uma visita da equipe do Grupo Bom Jesus ao Lar dos Idosos São Vi-
cente de Paula, em Pedra Petra, no Sul mato-grossense, e uma breve con-
versa com Alessandra Faria, coordenadora da entidade, definiu o destino 
dos recursos do projeto Fazendo o Bem Reciclando. Ao observar o estado 
das camas dos ‘avós”, a equipe integrada por Edantes Dorigon, Luciano 
Mendonça e Vinícius Higino resolveu mandar fazer 20 novos leitos sob 
medida para cada idoso com o dinheiro da reciclagem.  

Os responsáveis pelo projeto acreditam que, ao se mobilizarem para 
ajudar o Lar dos Idosos, uma instituição presente no município onde a 
fazenda Bom Jesus está localizada, os colaboradores ficaram mais cons-
cientes da importância de realizarem a reciclagem corretamente. Os pla-
nos agora incluem a doação de colchões ortopédicos e a organização do 
quintal do Lar dos Idosos para transformá-lo num centro de convivência 
visando dar mais conforto a seus moradores.  
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O Lar dos Idosos São Vicente 
de Paula foi beneficiado 

com recursos de reciclagem 
na Fazenda Bom Jesus



75

O lixo que originou esses recursos veio da Fa-
zenda Bom Jesus e somou cerca de 300 toneladas 
entre plástico, lona, papel, e até copinhos usados 
no café, nos últimos dois anos. Com a venda dos 
resíduos e a utilização do dinheiro para filantro-
pia, o projeto procura mostrar a importância da 
coleta seletiva e assumir uma postura de solida-
riedade e cooperação com o próximo, incenti-
vando seus colaboradores para estas ações.

Pioneira no plantio de soja em Mato Grosso, a 
Fazenda Bom Jesus foi fundada por Luiz Vígolo 
e está hoje sob administração de seus filhos Nel-
son e Geraldo. O Grupo Bom Jesus cultiva uma 
área de mais de 200 mil hectares nos estados de 
Mato Grosso e Bahia. 

O Grupo Bom Jesus também se destaca com 
o projeto Reflorestar Mirandópolis, desenvolvido 
na Fazenda Mirandópolis, em Juscimeira. Sob a 
orientação de um engenheiro florestal e a par-
ticipação da comunidade – professores e alunos 
da Escola Estadual Dom Vunibaldo, localizada 
no distrito de Fátima de São Loureço próximo à 
fazenda –, foram plantadas 4.500 mudas de árvo-
res nativas nas proximidades do rio Ibo.

Além da conscientização da população, o 
projeto do plantio de árvores, que deverá termi-
nar em 2023, sensibilizou o gerente da fazenda 
Rodrigo Rigon, um técnico agrícola gaúcho que 
começou como monitor de pragas nas lavouras 
da Fazenda Bom Jesus. “Vamos devolver à natu-
reza a mata ciliar que foi tirada”, diz Rigon, que 
hoje é um dos maiores incentivadores do projeto. 

A professora Joeci Ossuna de Souza Silva, da 
Escola Estadual Dom Vunibaldo, está otimista: 
“Além de participarem do plantio das árvores, 
os estudantes levam mudas de plantas frutíferas 
para plantar em casa”, diz a professora, que co-
memora a “primeira safra” de goiabas na escola, 
a partir de uma muda plantada após a visita dos 
alunos à Fazenda Mirandópolis.
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e os alunos da Escola 
Estadual Dom Vunibaldo 

estão engajados no projeto 
Reflorestar Mirandópolis

A reciclagem de resíduos faz parte da rotina da Fazenda Bom Jesus

Rodrigo Rigon, gerente da Fazenda Mirandópolis, é um entusiasta do 
projeto de reflorestamento



76

Fazenda Marabá
Grupo JPupin 

Vencedora na categoria Educação e Segurança Alimentar (subgrupo 7.1)

O projeto Esporte com Saúde chama atenção por proporcionar lazer às 
famílias que trabalham na Fazenda Marabá, unidade do Grupo JPupin em 
Campo Verde, e orientar as mulheres sobre hábitos alimentares corretos, 
com o objetivo de reduzir índices de obesidade e doenças cardiovasculares, 
e promover a melhoria da qualidade de vida. E o mais incrível é que tudo 
isso acontece por meio do futebol e de um trabalho de equipe. 

Bernardo Vieira dos Santos Filho sonhava ser jogador de futebol no 
Maranhão até o dia em que levou uma pancada no joelho e, após uma 
cirurgia, teve que abandonar o esporte. Um dia, veio com a esposa visitar 
a cunhada na Fazenda Marabá e, em contato com José Arrais da Silva, 
coordenador de Segurança do Trabalho do Grupo e então treinador da 
equipe feminina de futebol, recebeu a proposta para substituí-lo. Hoje, o 
ex-jogador trabalha como frentista na usina de beneficiamento de algodão 
e atua como técnico de uma equipe com 24 jogadoras. 

A boa alimentação é uma 
das razões do sucesso do 

projeto Esporte com saúde
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O projeto Esporte com Saúde, idealizado por José 
Arrais da Silva, envolve a atleta Maria Cleone, esposa 
do ex-treinador, que é responsável pelas fichas técnicas 
das jogadoras; a nutricionista Solange Brás e a enfer-
meira Lhuana Fernandes. Solange desenvolve um pro-
grama de reeducação alimentar para que as 24 jogado-
ras ganhem a massa muscular necessária à realização de 
suas atividades. Junto com Lhuana, promove palestras 
mensais, cujos conteúdos incluem temas relacionados 
à cidadania, ao meio ambiente, relações familiares, qua-
lidade de vida e até doenças sexualmente transmitidas, 
além de questões de alimentação e contusões.

O time conta com jogadoras como Maria Fernan-
des, cujo passatempo predileto sempre foi jogar futebol 
na rua, e com Luciene Xavier de Matos, pioneira dos rachões na região, 
que hoje joga ao lado da filha Milena, de 12 anos. 

O projeto dispõe de um espaço para que crianças acompanhem suas 
mães enquanto jogam e conta com apoio irrestrito do gerente geral José 
Alberto Espada, que vê em sua realização a consolidação de um dos ideais 
do fundador do Grupo JPupin, Antonio Pupin, de oferecer lazer no local 
do trabalho. “Essa filosofia faz com que hoje uma vaga de trabalho aqui 
seja muito disputada e propicia o aumento do rendimento operacional”, 
garante Espada.

O time feminino 
de futebol é um 
diferencial da 
Fazenda Marabá, 
em Campo Verde

Ér
ic

o 
So

us
a 

B
ra

nd
ão

Ér
ic

o 
So

us
a 

B
ra

nd
ão



78

Grupo BDM
Vencedor na categoria Educação e Segurança Alimentar (subgrupo 7.2), 
apresentou projetos nas categorias Saúde e Educação

O casal João e Larice Adams é responsável por uma geleia caseira de 
morango, que enriquece o café da manhã dos trabalhadores da Fazenda 
São Francisco, uma das unidades do Grupo BDM, em Rondonópolis. Tudo 
começou por um capricho de João, que resolveu implantar uma horta na 
fazenda e trouxe mudas de morango de uma de suas viagens ao Sul do país. 
Como a produção foi excelente, começaram a sobrar frutas e Larice teve a 
ideia de transformá-las em geleia, armazenada em vidro para durar mais. 
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A ação de João e Larice é apenas um desdobramento da preocupação de 
Ivete Brisot De Marco, esposa de um dos proprietários do Grupo BDM, 
Sergio De Marco, com a segurança alimentar dos trabalhadores das seis 
unidades da empresa. É ela quem supervisiona a compra dos mantimen-
tos e abastece as cantinas das fazendas, para garantir a qualidade do que 
é servido nas refeições. A ideia de desenvolver as hortas para abastecer as 
cantinas veio atender às necessidades de consumo de verduras, folhas e 
frutas. Tudo é cultivado de forma orgânica e, quando a safra é superior à 
demanda, o excedente é doado aos colaboradores.

A segurança alimentar, que é palavra de ordem nas cantinas, se com-
plementa com ações de saúde por meio do projeto Formação e Bem-estar. 
Os interessados em ter um plano médico (Unimed), em regime de copar-

A geleia de morango de 
Larice Adams faz sucesso 

no café da manhã da 
Fazenda São Francisco
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ticipação, recebem um benefício do Grupo BDM 
no valor de 80% e a empresa também concede 
benefício de 50% no caso de plano odontológi-
co. Estas atitudes têm garantido estabilidade e 
tranquilidade no emprego. 

O Grupo BDM, que tem como proprietários 
Sérgio De Marco e seu cunhado Darci Brisot, 
também oferece oportunidades de crescimen-
to aos colaboradores. A filosofia, segundo José 
Estani de Oliveira, gerente de RH, é valorizar a 
família nas unidades do Grupo, que tem um forte 
viés familiar. “Os funcionários da BDM podem 
estudar tranquilamente com a mensalidade paga 
e incorporada ao pagamento do salário, enquan-
to durar o curso”, explica. 

Doze funcionários já foram beneficiados com 75% da mensalidade paga 
graças ao projeto Formação e Bem-estar: os horizontes do Grupo BDM e até 
mesmo um curso de especialização em aviação agrícola, com custo mensal 
de R$ 1.800, foi incluído, ao lado de cursos de graduação e pós-graduação 
em nível de MBA. 
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O Grupo BDM oferece plano médico 
e odontológico aos colaboradores, 
em regime de coparticipação

João Adams orgulha-se da qualidade 
das verduras cultivadas na horta
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Fazenda Santa Terezinha
Grupo Piaia

Vencedor na categoria Ações Diferenciadas (subgrupo 8.1)

Em 2010, o produtor Edilson Piaia ofereceu a estrutura da Fazenda 
Santa Terezinha, em Campo Novo do Parecis, para realizar um Torneio 
Beneficente de Futebol Society visando angariar fundos para a Apae lo-
cal.  A conjugação do esporte com churrasco deu tão certo que mudou 
a realidade da instituição e se tornou um evento de destaque em toda a 
região do Chapadão dos Parecis, assegurando a continuidade do projeto 
Torneio Beneficente de Futebol Society da Apae. 

Mas não foi só a realidade da Apae de Campo Novo do Parecis que 
mudou graças a esse projeto: a vida de Claudirene Piaia, esposa de Edil-
son, também se transformou. Em 2013, ela assumiu a presidência da Apae 
que, de deficitária, passou a manter em dia o  pagamento dos salários dos 
professores e a dispor de recursos para investir. A arrecadação garantiu 
a construção de mais duas salas para acomodar cerca de 80 alunos que 
recebem alfabetização, aprendem artesanato, desenvolvem habilidades 
teatrais e têm sessões de fisioterapia e equoterapia, além de atendimen-
to com um psicólogo que também assiste os pais. A presidente da Apae 
iniciou a construção de uma piscina em uma área coberta e investe na 
fabricação de botas ortopédicas para seus alunos e para pessoas assistidas 
por outras unidades da Apae.

Os recursos arrecadados 
pelo Torneio Beneficente 

de Futebol Society são 
investidos na Apae de 

Campo Novo do Parecis
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O Torneio de Futebol também não é mais o mesmo. Se o primeiro 
evento contou com a participação de 15 equipes que disputaram as parti-
das diante de cerca de 800 pessoas, agora são 32 equipes e o almoço chega 
a atrair mais de 2 mil pessoas, o que garante mais recursos para o projeto. 
O crescimento do torneio exigiu uma redefinição da 
área utilizada para sua realização, que conta hoje com 
uma estrutura na qual se podem assar simultaneamen-
te mais de 16 porcos à moda paraguaia e três bois no 
rolete, como aconteceu em 2016. Os recursos arreca-
dados – um valor 10 vezes superior ao que foi obtido 
no primeiro torneio em 2010 – são destinados à Apae, 
que, por sua vez, escolhe uma entidade para doar 5% 
desse total (em 2016, o Orfanato de Campo Novo do 
Parecis foi o beneficiado).

Claudirene Piaia, que é também gerente financeira 
da Fazenda Santa Terezinha, comanda essa verdadeira 
corrente do bem ao lado do marido. Pioneira na região, 
a Fazenda Santa Terezinha está situada a 18 km do Cen-
tro de Campo Novo do Parecis e suas atividades envol-
vem cerca de 100 colaboradores permanentes, que se 
dedicam ao cultivo de quase 7 mil ha de lavouras (uma 
média de 3.500 ha de algodão).

O projeto mudou a vida 
de Claudirene Piaia (ao 
centro, de vestido preto), 
gerente financeira da 
Fazenda Santa Terezinha
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Homenageados – Honra ao Mérito

CAT Sorriso
O Clube Amigos da Terra – CAT Sorriso é referência quando se fala de 

práticas conservacionistas em Mato Grosso e, por isso, foi homenageado 
na terceira edição do Prêmio Semeando o Bem. Fundado há mais de 14 
anos por Darcy Getúlio Ferrarin e outros produtores do Núcleo Regional 
Norte, entre os quais Gustavo Viganó Piccoli (presidente da Ampa e do 
IAS na gestão 2015/16), o CAT Sorriso promove entre seus associados a 
troca de experiências sobre o Sistema de Plantio Direto na Palhada, Inte-
gração Lavoura Pecuária (ILP) e outras técnicas que visam à conservação 
do solo em suas propriedades. A ONG também realiza ações em prol da 
conscientização da comunidade para a importância da conservação dos 
recursos naturais na região de Sorriso.

Em 2005, o CAT implantou na Fazenda 
Santa Maria da Amazônia, de propriedade de 
Ferrarin (Grupo DGF), um modelo correto 
de manejo ambiental, que hoje é considerado 
uma vitrine tecnológica de reposição e recu-
peração florestal. Essa iniciativa resultou no 
projeto Educação Ambiental Integrada para 
proteção de solo, água, flora e fauna “Sorriso 
Vivo”, apresentado na categoria Meio Am-
biente. Essa iniciativa tem levado à Santa 
Maria da Amazônia dezenas de milhares de 
estudantes de escolas de Sorriso, que acom-
panham junto com professores o desenvol-
vimento das plantas (mais de 100 espécies 
nativas da região foram plantadas em cinco 
hectares da fazenda) e demonstrações sobre 
como se produzem alimentos de forma sus-
tentável, além de terem aulas práticas sobre os 
cuidados que devem ser dispensados ao solo, 
à água, fauna e à destinação correta do lixo. O 
próprio Darcy e seu filho Darci Junior fazem 
questão de receber as crianças e os adolescentes para uma verdadeira aula 
de campo sobre produção com responsabilidade, que inclui a distribuição 
da cartilha “Amigos da Terra”. 

Graças às iniciativas do CAT, cerca de 70 propriedades já efetuaram a 
recuperação de áreas de preservação permanente (APPs) degradadas, com 
o reflorestamento de mais de 2 mil hectares, segundo a secretária execu-
tiva Lenira Arsego. Sediado no Sindicato Rural de Sorriso, o CAT está 
estendendo suas ações a agricultores familiares do Assentamento Jonas 
Pinheiro, situado a 25 km do centro da cidade.

O projeto Sorriso Vivo leva estudantes 
do município de Sorriso à Fazenda 
Santa Maria da Amazônia para uma 
aula prática sobre sustentabilidade
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Agropecuária Fazenda Brasil
Situada em Nova Xavantina, no Núcleo 

Regional Centro Leste, a Fazenda Santa 
Terezinha, da Agropecuária Fazenda Brasil 
(Grupo AFB), está desenvolvendo o projeto 
Recuperação de Áreas Degradadas, inscrito na 
categoria Meio Ambiente e premiado com 
o troféu Honra ao Mérito por seu alcance e 
originalidade. Através de uma metodologia 
batizada de “Muvuca de Sementes”, foram 
recuperados aproximadamente 360 hectares 
de Áreas de Preservação Permanente (APPs) 
do Grupo AFB, que investiu cerca de R$ 500 
mil até o ano passado na compra e tratamento 
das sementes.

“O processo é feito em parceria com o Ins-
tituto Socioambiental (ISA) e a Campanha Y Ikatu Xingu – a Rede de 
Sementes do Xingu”, explica a bióloga Artemízia Moita, gerente ambien-
tal do grupo. Segundo ela, o projeto desenvolve o plantio de 82 espécies 
nativas com sementes adquiridas da rede, que integra aproximadamente 
440 coletores de sementes, representantes da população rural de baixa 
renda, sendo a maioria de assentamentos da região. Os catadores chegam 
a receber o valor de um salário mínimo mensal, com a venda das sementes 
que são armazenadas em um barracão da rede. 

A “muvuca” compreende o plantio das sementes coletadas na natu-
reza misturadas a leguminosas (geralmente feijão-de-porco ou guandu). 
“O principal objetivo é recuperar nascentes e os córregos de água que a 
degradação extinguiu”, relata Artemízia. Ela faz questão de destacar que 
a proteção das APPs foi umas das primeiras medidas tomadas pelo Grupo 
AFB ao adquirir a propriedade, visando à recuperação da vegetação nati-
va dessas áreas, cuja função ambiental é preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, de modo a 
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora.

O método foi usado para o plantio das primeiras ár-
vores do projeto Amazônia Live, iniciado no dia 7 de 

novembro de 2016, durante o megaevento Rock in 
Rio, utilizando as terras do Rancho 60, uma das 
unidades do Grupo AFB. Mais de uma tonelada de 
sementes foi semeada e o projeto prevê o plantio 
de 1 milhão de árvores em toda a Amazônia. 

Artemízia Moita, gerente ambiental 
do Grupo AFB, utiliza a metodologia 

batizada de “Muvuca de Sementes” 
para a recuperação de APPs
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Grupo SinAgro
Uma simples visita de Aline Silva, colabo-

radora do Grupo SinAgro desde 2013, à Casa 
Lar de Primavera do Leste, que abriga crianças 
e adolescentes com alta vulnerabilidade so-
cial, resultou numa grande ação filantrópica. 
Aline notou a enorme carência dos atendidos 
pela instituição e levou sua preocupação ao 
RH da empresa. Surgiu ali a primeira semen-
te de um projeto visando incentivar todos os 
colaboradores a doarem roupas e brinquedos, 
entre outros itens, para ajudar a Casa Lar. 
Após a visita de alguns colaboradores a essa 
Casa Lar para um dia de convívio, a ideia ini-
cial se ampliou e se  transformou no projeto 
SinAgro Solidário.

A proposta foi desenvolver um processo de solidariedade em cada fi-
lial atendida pelo Grupo, motivando assim os colaboradores a assumirem 
uma postura de responsabilidade social, elegendo uma instituição de seu 
município para colaborar com um gesto de carinho e doação. O projeto 
SinAgro Solidário mobilizou trabalhadores e fornecedores do Grupo em 
10 municípios de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia, e foi reco-
nhecido com o troféu Honra ao Mérito. 

“Em nosso primeiro ano de realização da ação SinAgro Solidário, conse-
guimos alcançar seis instituições em cidades diferentes e famílias carentes 
de outras cinco, sensibilizar mais de 400 cola-
boradores internos e 15 fornecedores, com a 
participação ativa de todos os componentes 
do Grupo SinAgro”, afirma Karoline Paula 
Vimercati, coordenadora de Gestão de Pes-
soas e filha do presidente da empresa Marcos 
Vimercati.

O projeto SinAgro Solidário 
conseguiu mobilizar trabalhadores 
e fornecedores do Grupo em 
10 municípios de Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Bahia

Segundo Karoline Paula Vimercati, 
o projeto contou com a 

participação ativa de todos em 
seu primeiro ano de realização
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O Telhar Agropecuária
O Telhar Agropecuária “apadrinhou” a Escola Técnica de Poxoréu em 

2010, mantendo desde então uma parceria estratégica com o estabeleci-
mento fundado pela médica italiana Edvige Dassi, numa região empo-
brecida do Centro Leste mato-grossense após a decadência da ativida-
de garimpeira. Essa parceria, reconhecida pelo prêmio Honra ao Mérito 
(projeto Escolas Agrícolas Parceiros Estratégicos), prevê apoio financeiro, 
realização de um Dia de Campo anual, programa de estágio, doação de 
insumos agrícolas, palestras de profissionais da empresa e visitas técnicas 
às fazendas do Grupo durante operações de plantio, colheita e preparação 
de solo. Se por um lado O Telhar contribui para a formação de técnicos 
agrícolas de qualidade, por outro, tem à disposição mão de obra de quali-

dade e com conhecimentos técnicos sobre as 
grandes culturas como algodão, soja e milho. 

“O Telhar oferece toda a infraestrutura 
para que os melhores alunos sejam seus co-
laboradores, começando desde o período de 
estágio e crescendo dentro da empresa. Mais 
de 100 alunos da Escola Técnica já passaram 
pelo grupo”, afirma Antônio Honorato Perei-
ra, responsável pela parte social de O Telhar. 
“É uma forma de gerar capital social regional”, 
explica o gestor, que trabalha no escritório da 
empresa em Primavera do Leste. 

São muitas as histórias de ex-alunos da Es-
cola Técnica que hoje atuam em unidades de 
O Telhar, como a de Claudio Rodrigues Pena, 
que hoje está concluindo o curso de Agro-

nomia e se prepara para assumir a coordenação técnica operacional da 
Fazenda Primavera, em Primavera do Leste. Ou a de Alessandro Ramos de 
Oliveira, que trabalha como técnico agrícola e está cursando a faculdade 
de Agronomia: “Eu me formei na escola em 2010, fiquei quatros meses na 
O Telhar fazendo o estágio remunerado, fui contratado e estou na empre-
sa até hoje. Se não fosse essa parceria, não sei o que seria do meu futuro”.

O Telhar, empresa brasileira com investidores de várias nacionalida-
des, iniciou suas atividades em Primavera do Leste em 2003. Atualmente, 
cultiva cerca de 132 mil hectares de safra e segunda safra com as culturas 
de algodão, soja e milho. As unidades produtivas estão localizadas nos 
municípios de Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste, Pedra Preta, 
Diamantino, Alto Paraguai e Ipiranga do Norte. Há dois anos, a empresa 
iniciou também um projeto de Integração Lavoura Pecuária, com um re-
banho estimado em cerca de quatro mil cabeças de gado/ano.

Alunos da Escola Técnica 
de Poxoréu adquirem 

conhecimentos técnicos sobre 
culturas como o algodão 
em fazendas de O Telhar
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Drª Edvige Dassi
A médica italiana Edvige Dassi é uma da-

quelas pessoas que fazem diferença no mun-
do – uma verdadeira semeadora do bem. Ela 
fez sua primeira experiência missionária em 
Serra Leoa, na África, e diante da constatação 
de que a grande carência da população local 
era na área de saúde, voltou à Itália e se gra-
duou em Medicina. Mas, depois de concluir 
uma especialização em Dermatologia na Bél-
gica, a médica veio ao Brasil para conhecer 
a Operação MT, projeto desenvolvido por 
religiosos italianos (salesianos) com o obje-
tivo de ajudar a população de Poxoréu, uma 
região empobrecida após o esgotamento da 
atividade garimpeira, no final dos anos 1960. 
Ela acabou ficando em Mato Grosso e começou a trabalhar no hospital 
construído pelos padres italianos, porém percebeu que a lacuna na edu-
cação caminhava junto com os problemas de saúde. 

Assim nasceu a Associação Lar do Menino Jesus, que servia não só de 
abrigo para crianças como também era um local de aprendizagem para as 
mães. Com o passar do tempo, a drª Edvige, que usava seus vencimentos 
como médica da rede pública para ajudar a financiar sua obra social, notou 
a falta de alternativas para os jovens da região. Conseguiu com amigos na 
Itália recursos para concluir a creche e construir uma escola rural numa 
área de 202 ha, com a ajuda de voluntários. 

Hoje a Escola Técnica de Poxoréu é admi-
nistrada por padres orionitas, conta com re-
cursos do Governo de Mato Grosso e ainda re-
cebe o apoio de O Telhar Agropecuária Ltda., 
o que chamou atenção do Instituto Algodão 
Social para o trabalho desenvolvido pela mé-
dica Edvige Dassi, representada pelo padre 
Ademar José dos Santos, diretor da Escola 
Técnica, na solenidade de entrega do troféu 
Honra ao Mérito. Aos 80 anos, a drª Edvige 
ainda exerce a medicina e dirige um centro de 
recuperação de drogados em Poxoréu.

A médica italiana Edvige Dassi 
em meio às crianças atendidas 
pela Associação Lar do 
Menino Jesus em Poxoréu

Estudantes da Escola Técnica 
de Poxoréu contam com o 
apoio de O Telhar Agropecuária
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Outras iniciativas do bem

Grupo Andreis
O Grupo Andreis, que atua no setor agrí-

cola com as fazendas Serrana e Lagoinha (si-
tuadas em Jaciara e Chapada dos Guimarães, 
respectivamente), é sempre um destaque 
quando se mencionam iniciativas do bem. 
A empresa liderada pelo produtor Paulo An-
dreis, com presença marcante na região de 
Campo Verde nos segmentos de combustí-
veis e transportes, apresentou cinco projetos 
na edição de 2016 nas categorias Saúde, Edu-
cação, Meio Ambiente, Filantropia e Ações 
Diferenciadas.

Por meio do projeto Cuidando de Você, o Grupo Andreis paga metade 
do plano de saúde para todos os colaboradores. O projeto Qualificar pos-
sibilita a ascensão profissional dos trabalhadores nas empresas do grupo, 
com o pagamento de 50 a 100% das mensalidades de cursos técnicos, de 
graduação e pós-graduação. Graciele Bertussi, por exemplo, tornou-se ad-
ministradora após um curso de Administração na Faculdade Anhanguera, 
patrocinada pela empresa. Ana Lúcia Nogueira da Silva, gerente de logís-
tica, fez cursos de vendas, atendimento ao cliente e liderança, e só parou 
quando fez um MBA em gestão de projetos na Fundação Getúlio Vargas, 
com 100% de patrocínio do Grupo Andreis.

A conscientização ambiental começa na reciclagem de resíduos sólidos 
por meio do projeto Parceiros da Reciclagem e continua no escritório central 
do Grupo Andreis, em Campo Verde, com a adoção do projeto Campanha 
Caneca Consciente, que representa a não utilização de, pelo menos, 700 co-
pos descartáveis por mês, depois que os colaboradores receberam canecas 
para tomar água e café.

O Grupo Andreis também colabora regu-
larmente com várias entidades beneficentes 
da região por meio do projeto Mão Amiga. A 
comunidade terapêutica Resgate Vidas rece-
be 30 litros de combustível por mês, que au-
xiliam no deslocamento dos pacientes para 
atendimento médico em Campo Verde e esse 
é um dos fatores que garantem a qualidade do 
funcionamento da entidade, que abriga entre 
12 e 15 pessoas de meia-idade e idosos, que 
se recuperam do uso de drogas e de alcoo-
lismo. A Apae de Campo Verde e a Pastoral 
da Criança são outras entidades favorecidas 
pelo projeto.

O plano de saúde é um dos 
benefícios que contemplam 
colaboradores do Grupo Andreis

O projeto Qualificar 
possibilita a ascensão 
profissional de colaboradores 
como Graciele Bertussi
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Fazenda Furnas
Grupo Falavinha

Desde 2010, o Grupo Falavinha, que conta com fazendas nos estados 
de Mato Grosso e Roraima, arca com 50% do valor do plano de saúde de 
seus colaboradores, através do projeto Saúde no Campo. Com forte pre-
sença na região da Deciolândia, em Diamantino (Núcleo Regional Médio 
Norte), o Grupo – que tem os irmãos Laercio Bruno e Geraldo Falavinha, 
e José Milton (filho de Geraldo) como seus principais proprietários – vem 
ampliando o alcance do projeto com o objetivo de conscientizar os traba-
lhadores sobre a importância da saúde física e mental. 

Desde novembro de 2015, em parceria com profissionais da Unimed 
Vale do Sepotuba, os colaboradores do Grupo Falavinha se reúnem para 
palestras sobre saúde e também atividades de confraternização, que in-
cluem o sorteio de brindes. Era uma antiga reivindicação dos chefes de 
campo das fazendas, assegurando assim a conscientização sobre proble-
mas de saúde e contribuindo para o bem-estar de todos os colaboradores 
do Grupo Falavinha. 

A ajuda no pagamento do plano 
de saúde faz parte de um projeto 

maior, que visa o bem-estar dos 
colaboradores do Grupo Falavinha
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Fazenda Luciana
Grupo João Ernesto Segabinazzi Trojan e Outros

A paixão pelo futebol de Rodrigo, um dos filhos de João Trojan, deu 
origem ao projeto Fazendo Alegria. Foi ele que tomou a iniciativa de cons-
truir na Fazenda Luciana, em Primavera do Leste, o campo de futebol 
onde os trabalhadores da fazenda e de propriedades vizinhas se reúnem 
para animadas partidas às terças e quintas-feiras, após o expediente, pro-
movendo a integração regional e a confraternização entre colaboradores 
e seus familiares.  

A família Trojan doa todo o material necessário para a realização dos 
jogos: uniformes, bolas e chuteiras, entre outros. A estrutura do campo é 
considerada muito boa: é cercado com tela para evitar a entrada de animais, 
bem sinalizado, gramado e iluminado com refletores. Cristiano Fonseca, 
auxiliar na administração, conta que um torneio realizado recentemente 
na Fazenda Luciana teve a participação de 37 times da comunidade. “Todo 
mundo gosta de jogar futebol e até o Rodrigo joga com a gente”, comenta. 

É no gramado que Hélio da Silva Alves, de 40 anos, mata as saudades 
do tempo em que foi campeão da Taça Paraná, uma competição regional 
organizada pela Liga de Futebol de Campo Mourão. Ele até tentou jogar 
como profissional, fazendo testes em grandes times paulistas, mas acabou 
vindo trabalhar na agricultura em Mato Grosso e, atraído pelo futebol, 
se firmou na Fazenda Luciana, que se dedica às culturas de algodão, soja 
e milho, e à Integração Lavoura-Pecuária.  

O campo de futebol é o espaço 
de lazer e confraternização dos 
colaboradores da Fazenda Luciana 
e de outras propriedades da 
região de Primavera do Leste
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Fazenda Modelo
Várias unidades produtoras de algodão dão exemplo a muitas cidades 

quando o tema é meio ambiente e este é o caso da Fazenda Modelo, em 
Campo Verde. Desde 2008, a propriedade de Eswalter Zanetti vem aper-
feiçoando o projeto Reciclar e Produzir com Sustentabilidade, uma iniciativa 
de Eswalter Zanetti Junior, administrador da fazenda, que procura ser 
modelo também no que diz respeito ao meio ambiente.

“Já fazíamos muita coisa nessa área, conforme estipula a legislação am-
biental, mas resolvemos ir além e conscientizar os trabalhadores sobre a 
importância da coleta seletiva do lixo e a correta destinação dos resíduos”, 
diz César Pardini, gerente administrativo, que teve a iniciativa de entregar 
a responsabilidade pela execução do projeto a quatro jovens colaboradores 
que fazem curso universitário: Jonas Wilson Zapaoswski, Luciano Oliveira 
da Silva, Maria Anália Gomes e Rainildes Furtunato.

Segundo Pardini, os recursos obtidos com a venda de produtos reci-
clados são utilizados para proporcionar mais conforto às 27 famílias que 
moram na Fazenda Modelo (incluindo 17 crianças e adolescentes) e aos 
colaboradores solteiros, num total de aproximadamente 60 trabalhadores. 
As benfeitorias incluem a compra de cadeiras novas para a sala de TV, insta-
lação de ventiladores e a melhoria das casas utilizadas pelos trabalhadores, 
beneficiados com cerca de R$ 20 mil obtidos anualmente com a venda dos 
resíduos. A coleta seletiva ainda alimenta uma estação de compostagem, 
onde se juntam folhagens e restos da poda de grama para a produção de 
adubo orgânico utilizado na horta da fazenda. 

A coleta seletiva de lixo e 
a correta destinação dos 
resíduos são o ponto de 
partida do projeto, cujos 

recursos são utilizados 
para proporcionar mais 

conforto aos colaboradores 
da Fazenda Modelo
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Fazenda Paraná
Vem de Campo Verde, mais precisamente da Fazenda Paraná, um 

projeto que se firmou como exemplo na categoria Filantropia. – Somos 
Apaixonados II. A história de amor entre a Associação de Pais e Amigos 
de Excepcionais (Apae) de Campo Verde e a fazenda fundada por Pedro 
Garbugio (produtor falecido em 2014) é antiga.

A Apae de Campo Verde estava sob intervenção judicial e enfrentava 
muitos problemas financeiros, além de estar desacreditada junto à co-
munidade, quando Maria Ristau Garbugio foi nomeada interventora em 
2011. Com apoio do marido Pedro e demais membros da família Garbu-
gio, e de uma equipe de voluntários, dona Maria abraçou a causa e mudou 
completamente a situação da entidade. Eleita presidente após o fim da 
intervenção, Maria Garbugio contribuiu decisivamente para que a Apae 
de Campo Verde seja considerada hoje uma escola exemplar, atendendo 
aproximadamente 100 pessoas, com idade de 2 a 64 anos, que recebem 
atendimento fisioterapêutico, fonoaudiólogo e psicológico. 

A manutenção da Apae de Campo Verde inclui ações criativas como 
o projeto Pintando o Sete, e outras iniciativas como a horta adaptada 
aos portadores de necessidades especiais, a brinquedoteca, a banda que 
utiliza instrumentos musicais confeccionados pelos próprios alunos e 
a comercialização de artigos artesanais criados pelos voluntários. Todas 
essas iniciativas contam com o envolvimento de Maria Ristau Garbugio 
e da Fazenda Paraná, que cultiva algodão no Núcleo Regional Centro 
desde 2000. 

A história de amor entre a Apae 
de Campo Verde e a Fazenda 
Paraná é antiga, sólida e produtiva
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Rudy Gregório de Oliveira é 
parceiro do Grupo Hoepers no 
projeto que leva a possibilidade 

de tratamento odontológico 
aos trabalhadores do campo
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Fazenda Rancho Alegre
Grupo Hoepers 

Duas vezes por mês, aos sábados, o cirurgião-dentista Rudy Gregório de 
Oliveira percorre os 110 quilômetros que separam Nova Mutum da sede 
do Grupo Hoepers, a Fazenda Rancho Alegre, em Santa Rita do Trivelato, 
para “cuidar dos sorrisos dos trabalhadores”. Ele é parceiro do grupo ca-
pitaneado pelo produtor Egon Hoepers no projeto Saúde no Campo, que 
inova ao oferecer cuidados à saúde bucal dos colaboradores da Rancho 
Alegre e de outras unidades. 

O projeto começa em 2013, quando foi 
feita uma parceria com a Pax de Nova Mu-
tum, em que esta empresa disponibiliza equi-
pamentos e um profissional para se deslocar 
até Santa Rita do Trivelato, ficando a cargo 
do Grupo Hoepers fornecer a estrutura físi-
ca, elétrica e hidráulica para os atendimentos, 
que beneficiam também moradores vizinhos 
da fazenda Rancho Alegre. O tratamento tem 
um custo 25% mais barato que na cidade e é 
pago pelo Grupo, sendo que o valor depois é 
descontado na folha de pagamento, em pe-
quenas parcelas proporcionais ao salário do 
colaborador.

Em suas idas ao campo, o dentista tam-
bém se dedica a palestras sobre como prevenir 
cáries e outros cuidados com os dentes. Para 
seu trabalho conta com um gabinete den-
tário montado na sede da Fazenda Rancho 
Alegre. “O atendimento básico como restau-
rações, raio x e até canal, é realizado no gabi-
nete dentário montado na fazenda e apenas 

alguns casos, em que é imprescindível a participação de uma assistente, 
como extração do dente do siso, precisam ser atendidos na cidade”, co-
menta o cirurgião-dentista, que não esconde sua satisfação em participar 
do projeto: “É muito gratificante ver que eles podem sorrir novamente 
sem nenhuma vergonha”

O projeto atende em média 150 colaboradores, incluindo 19 famílias 
residentes e cerca de 50 crianças. “O atendimento é excelente e é muito 
bom poder contar com o dentista na fazenda, já que nem todos têm car-
ro para se deslocar até a cidade. Ele fica o dia todo até atender o último 
paciente”, atesta a auxiliar administrativa Cristiane Martins de Oliveira.
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A Fazenda Água Limpa, 
em Nova Ubiratã, é 
uma das unidades da 
Produzir Agropecuária 
em Mato Grosso
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Produzir Agropecuária 
Embora mantenha seu escritório central em Campo Grande (MS), 

a Produzir Agropecuária mantém unidades de produção agropecuária 
em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde a família Pinesso cultiva 
algodão, soja, milho e sorgo, e também trabalha com pecuária (bovina 
e suína).

O projeto Produzir Reciclando, iniciado em julho de 2015 no escritório 
central, tem como objetivo estimular uma prática simples de sustentabi-
lidade em consonância com a responsabilidade socioambiental.
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Categorias e subgrupos do Prêmio Semeando o Bem

1 SAÚDE 

 I – Ações voluntárias ou mistas (quando originárias de 
obrigação legal) na área da saúde, acesso a consul-
tas, atendimento médico ou hospitalar, aquisição de 
medicamentos e participação em planos de saúde, 
realizadas de forma diferenciada em benefício dos 
colaboradores, seus familiares ou da comunidade.

 II – Estruturas de apoio para atendimento em situações 
de emergência, primeiros socorros e casos de doença 
para atendimento a colaboradores e familiares. 

2 EDUCAÇÃO 

 I – Ações voluntárias ou mistas (quando originárias de 
obrigação legal) na área da educação na forma de 
apoio logístico ou financeiro para funcionários e 
seus familiares que estejam cursando o ensino fun-
damental, segundo grau, superior, de extensão, ca-
pacitação ou profissionalizante. 

 II – Ações voluntárias ou mistas (quando originárias 
de obrigação legal) na área da educação na forma 
de construção de creches, alfabetização de adultos, 
cursos de capacitação técnica ou de informática mi-
nistrados na fazenda. 

3 MEIO AMBIENTE

 I – Ações voluntárias na área ambiental relacionadas à 
conservação e proteção do meio ambiente. Ações de 
orientação, conscientização ou produção e distribui-
ção de material sobre a importância da preservação 
do meio ambiente para colaboradores, familiares e 
alunos das escolas da comunidade. Realização da Se-
mana Ambiental na fazenda. 

 II – Ações inovadoras ou diferenciadas na gestão da des-
tinação do lixo e dos resíduos sólidos, reciclagem, 
reuso, logística reversa, coleta seletiva e outros meios 
afins.

4 ESPORTE E LAZER 

 I – Ações voluntárias na área do esporte e lazer, dispo-
nibilização de estruturas esportivas, áreas de recrea-
ção, academias de ginástica ao ar livre destinadas à 
utilização pelos colaboradores, seus familiares ou 
pela comunidade. Organização e participação em 

torneios esportivos locais ou regionais. Estruturas 
de entretenimento para crianças e programas de in-
centivo à prática da ginástica laboral. 

 II – Ações voluntárias de apoio financeiro, material e 
logístico para atletas ou esportistas amadores des-
tacados entre os colaboradores ou no entorno social. 

5 CULTURA 

 I – Ações inovadoras ou diferenciadas na área da Cultu-
ra, realização de eventos culturais, palestras, exibição 
de filmes, disponibilização de espaços para bibliote-
ca, sala de leitura de livros, revistas, jornais, outros 
materiais audiovisuais instrutivos e culturais. 

6 FILANTROPIA 

 I – Ações inovadoras ou diferenciadas na área da Filan-
tropia representadas por doação financeira ou ma-
terial* em benefício de famílias ou pessoas carentes, 
entidades assistenciais sem fins lucrativos. 

7 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR 

 I – Ações inovadoras ou diferenciadas na área da Edu-
cação e Segurança Alimentar, palestras e cursos de 
orientação sobre a boa nutrição e reeducação ali-
mentar, cuidados com a saúde, em benefício dos co-
laboradores, seus familiares ou da comunidade. 

 II – Ações inovadoras ou diferenciadas na área da ali-
mentação pela implantação e manutenção de hortas 
e pomares comunitários que agreguem segurança 
alimentar aos colaboradores e ao pessoal residente 
na fazenda. 

8 AÇÕES DIFERENCIADAS

 I – Ações diferenciadas de natureza social ou ambiental 
que tenham relevância e reconhecimento dos cola-
boradores, seus familiares, da comunidade ou da so-
ciedade em geral e que não se enquadrem conforme 
regulamento nos itens 1 a 7 das categorias temáticas 
acima.

* O autor do projeto poderá omitir valores doados ou gastos, pois os 

mesmos não serão considerados pela Comissão Julgadora. 
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Participe do prêmio 
Semeando o Bem 2018

Depois de ler sobre as iniciativas premiadas na terceira edição 
do Semeando o Bem, é hora de se preparar para a próxima edi-
ção do prêmio Semeando o Bem, que está se consolidando como 
um canal de divulgação de ações culturais, sociais e ambientais 
realizadas pelos produtores de algodão de Mato Grosso.

Baseados na crença de que as iniciativas do bem fazem a dife-
rença e são boas sementes que se multiplicarão no campo, o 
presidente Alexandre Pedro Schenkel e a equipe do IAS convi-
dam os associados da Ampa a participarem da quarta edição do 
prêmio. O regulamento estará em breve disponível no site do 
IAS (www.algodaosocial.com.br).

Converse com sua equipe sobre a importância de ações, proje-
tos, programas ou outras atividades de natureza socioambiental 
e cultural que estejam sendo realizadas em suas fazendas, escri-
tórios e outras unidades produtivas. O importante é verificar o 
quanto estão contribuindo para a melhoria da qualidade de vida 
e o bem-estar dos colaboradores das unidades produtoras de al-
godão, seus familiares e das comunidades do entorno. Incentive 
os responsáveis por essas iniciativas a inscreverem seu projeto 
no prêmio Semeando o Bem 2018. Será um prazer encontrá-lo 
aqui em 2019.
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O algodão na rota da 
pesquisa e inovação

O carioca Fernando Valente Pimentel tem grande experiência no setor 
têxtil e de confecção onde atua desde 1977 e, por isso mesmo, conhe-

ce como poucos a importância do algodão como matéria-prima.

Em 2005, quando ocupava o cargo de superintendente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), foi procurado pela 
diretoria do Instituto Algodão Social, que buscava caminhos para fomen-
tar a sustentabilidade na cotonicultura mato-grossense. 

No ano seguinte, por sugestão da Abit, foi criado um programa pioneiro 
de certificação da produção algodoeira de Mato Grosso, que originou o 
Selo de Conformidade Social. Em 2007, os fardos de algodão passaram a ser 
identificados com a marca Algodão Socialmente Correto, que deu origem 
a outros programas de certificação da pluma como o atual Algodão Brasi-
leiro Responsável (ABR). Essa é uma história de sucesso da qual Pimentel 
e a Abit fazem parte. Eleito presidente da Abit para o triênio 2017/2019, 
ele fala aqui sobre os atuais desafios do algodão de Mato Grosso – estado 
hoje responsável por mais de 60% da produção nacional de pluma. 

O que o levou a acreditar nesse caminho pioneiro 
para o algodão de Mato Grosso? 

F. P. – Existe no Brasil uma visão de cadeia produtiva que é exemplar. 
Sabemos que é importante ter uma cotonicultura forte para se ter uma 
indústria têxtil e de confecção forte e vice-versa.

Durante o 4º Workshop da Qualidade do Algodão, realizado em Cuiabá, 
em outubro passado, o senhor provocou o público com a pergunta: “Qual 
é o algodão do amanhã?” Qual é sua resposta para esse questionamento?

F. P. – Não tenho uma resposta pronta. As fibras sintéticas, em geral, melho-
raram muito suas características e hoje, de aproximadamente 90 milhões 
de toneladas de fibras consumidas no mundo, cerca de 55 milhões t são 
de poliéster e 23 milhões de algodão. Somente 11% do vestuário utilizado 
no segmento esportivo são de algodão. A fibra natural ainda tem presença 
maciça no segmento de toalhas para banho, porém no segmento cama e 
mesa o público começa a aceitar outras matérias-primas. Cerca de 30% do 
tecido utilizado na fabricação de jeans têm misturas com fibras sintéticas. 
Ou seja, o market share do algodão vem diminuindo, porém é indiscutível 
que se trata de um produto extremamente agradável e confortável. Sou 
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O algodão do amanhã

suspeito para falar porque 90% das minhas roupas são de algodão, inclusive 
as T-shirts que uso na academia de ginástica.
A Abrapa está investindo numa campanha (Sou de Algodão) para pro-
mover o uso do algodão no segmento moda, que é um esforço bem-vindo 
para reposicionar o algodão num segmento cada vez mais dominado pelas 
fibras sintéticas.
A indústria têxtil e de confecção tem um vínculo umbilical com o algodão, 
mas acreditamos que ele precisa se reinventar como matéria-prima, se co-
nectar com novas tendências, novas misturas e possibilidades para atender 
ao mercado. Então, eu diria que a resposta para a pergunta “Qual é o algodão 
de amanhã?” está nos centros de pesquisas, nas universidades. O algodão 
tem que entrar na rota da pesquisa e da inovação. Acredito que a cotoni-
cultura brasileira é competente para expandir suas possibilidades e avançar 
ao encontro de novas tendências que estão se materializando no mercado.

O senhor concorda que o futuro da cadeia produtiva 
do algodão passa pela certificação? 

F. P. – A certificação veio para ficar. Essa questão já transcende a maté-
ria-prima em si e evolui no sentido de termos uma única certificação 
da cadeia produtiva como um todo. Hoje, pelas minhas contas, cerca de 
100 milhões de pessoas trabalham na indústria têxtil e de confecção no 
mundo todo, sendo aproximadamente 1,5 milhão de pessoas somente no 
Brasil. Nosso país é hoje campeão mundial em termos de produção de 
algodão certificado, seja pelo programa ABR, seja pelo sistema BCI. Isso 
é bom para o produtor e para a indústria. O algodão brasileiro tem uma 
característica da qual pode tirar vantagem que é o fato de praticamente 
100% da produção ser de sequeiro, sem uso de água, que é um recurso 
valioso e finito. Mas podemos evoluir no sentido de reduzir o uso de 
produtos agroquímicos na produção algodoeira. O ideal é conseguirmos 
fazer uma única certificação, que seja multiuso, para todos os segmentos 
da cadeia. A questão da compliance – de estar em conformidade com leis e 
regulamentos internos e externos – veio para ficar e prova disso é que será 
o principal tema da 33ª Convenção da Moda Mundial da International 
Apparel Federation (IAF), a ser realizada pela primeira vez no Brasil, em 
outubro, em parceria com a Abit. 

Como o senhor vê a evolução das questões sociais e 
ambientais no setor algodoeiro de Mato Grosso?

F. P. – Mato Grosso foi pioneiro no que diz respeito à criação de um Selo 
de Conformidade Social, que atestasse essa preocupação do setor com as 
questões sociais e o respeito à legislação trabalhista. A prova cabal do su-
cesso desse pioneirismo foi o fato desse conceito de certificação ter sido 
incorporado por todas as estaduais e hoje estar sob a liderança da Abrapa, 
entidade máxima da cotonicultura brasileira.
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