


Editorial

No mês em que se comemoram os 
30 anos do Sindicato Rural de Prima-
vera do Leste, não teria época melhor 
para homenagear nossos associados 
com o lançamento da nossa revista.

Vamos mostrar a história do sin-
dicato desde sua fundação aos dias 
atuais, todas as suas ações e aconte-
cimentos relevantes em todas as suas 
gestões. Uma entidade que tem como 
objetivo defender em todas as instân-
cias pelos produtores rurais de Prima-
vera do Leste e região.

O Sindicato Rural luta para fortale-
cer os direitos da classe, defender a 
cobrança de impostos justos que não 
prejudique  a classe produtora.

A entidade administra seus recur-
sos próprios, sem ônus financeiro ao 
produtor. Acompanha a arrecadação 
da Contribuição Sindical. Amplia seu 
quadro de associados a cada ano que 
passa.

O sindicato tem sido presença cons-
tante em todos os acontecimentos re-
levantes sociais e políticos, sejam eles 
nas esferas locais, estaduais e fede-
rais. Desta forma, tem se destacado 
como a entidade sindical mais atu-
ante entre toddas do estado de Mato 
Grosso.

“Em nome de toda nossa diretoria, 
eu José Nardes quero agradecer cada 
associado por sua parceria e colabo-
ração quando se faz necessário com-
parecer a nossa sede para tratar de 
qualquer que seja o assunto, e dizer 
que essa casa está sempre à disposi-
ção de cada um!”

2002

2017



No dia 02 de abril de 1987 é realizada Assem-
bleia de Fundação do Sindicato Rural de Primave-
ra do Leste, às 20:00 horas, no salão da Sociedade 
Aquática, com a presença de 60 produtores rurais. 
Eles acreditaram que a entidade poderia amparar 
a classe. Realmente os fundadores tinham razão 
quando confiaram na força que o sindicato tom-
aria com o passar. Conforme a 1ª Ata a Diretoria 

provisória  teve como Presidente: Volney Valentin 
Martignago, Secretário: Caetano Rubens Vendrus-
culo  e Tesoureiro: João Zelenski. Esteve presente 
na fundação da entidade Gabriel Júlio de Mattos 
Müller, na época presidente da Famato.  Em 30 de 
julho de 1987, já fundado, o Sindicato Rural recebe 
através do Ministério de Estado do Trabalho a sua 
Carta Sindical.

Gabriel Júlio de Mattos Müller, nasceu em Três La-
goas-MS, em 1925 (in memoriam). veio para Mato 
Grosso com apenas dois anos de idade. Gabriel for-
mou-se em Agronomia. Em 1971 assume a Famato e 
prioriza a reestruturação da Famato. Em sua gestão 
consegue consolidar as finanças da instituição o que 
possibilitou a compra de veículos e a peregrinação do 
presidente pelo estado auxiliando e fortalecendo os 
Sindicatos Rurais. Ele  presidiu a Famato durante 21 
anos. Muller faleceu em 15 de dezembro de 2015.

Carta Sindical

Gabriel Júlio de Mattos Müller
          Gestão 1971-1992
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Adevino Casteli
“Juntos com o Sindicato Rural de Primavera do 
Leste, somos mais fortes para enfrentarmos os 
problemas da agricultura brasileira”

Pioneiros

Adevino Casteli nasceu em 1935, na cidade de Irai-
-RG. Casado com Altiras S. Casteli teve quatro filhos 
Jefferson, Fátima, Isabel e Allison, e hoje tem oito 
netos Vanessa, Jefferson Jr, Kevin Tuysa, Pedro, 
Bruna, Lucas, Marcela e Nathalia e dois bisnetos 
Bernardo e Henrique.  
O produtor rural e também empresário chegou a 
Primavera em 1975, a convite de amigos, para co-
nhecer a região, que na época só tinham três hec-
tares de área aberta.  

Mesmo com toda dificuldade, enfrentou os desafios e 
começou a plantar arroz. Quando a agricultura foi ga-
nhando investimentos também passou a plantar soja. 
Investiu em empresas no ramo imobiliário e posto de 
combustível. Ele acreditou em Primavera do Leste. 
Em 1986 Adevino Casteli entrou na política sendo o 
vereador mais votado da cidade. Também ocupou o 
cargo de secretario de obras.  
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de fundação defendendo os direitos do produtor

Com o objetivo de unir a classe produtora 
rural, congregar associações, cooperativas e 
lideranças rurais para a defesa do homem 
do campo e da economia agropecuária, par-
ticipar permanentemente das discussões e 
decisões sobre a política do setor, interagir 
com as lideranças políticas no Congresso 
Nacional, possibilitando correto conheci-
mento dos problemas e soluções apropria-
das às questões da categoria econômica, foi 
fundado em 02 de abril de 1987 o SINDICA-
TO RURAL de Primavera do Leste.

Aos trinta anos de fundação, teve sua di-
retoria renovada, atualmente presidida pelo 
produtor rural, José Nardes, a principal mis-
são do Sindicato: defender o produtor em 
todas as instancias, fortalecendo a catego-
ria em nível municipal, estadual e federal. 

A força do Sindicato Rural vem do envol-
vimento e da participação de mais de 600 
associados filiados, da garra dos seus diri-
gentes que continuam batalhando para me-
lhorar a condição da classe produtora e do 
apoio dos parceiros que somam forças na 
luta pelas causas da Entidade, em beneficio 
de toda a sociedade local. 

Além da coordenação, defesa e represen-
tação legal da categoria econômica rural, 
também fazem parte das ações do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Primavera do Les-
te a formação profissional da mão-de-obra 
rural e a promoção social do cidadão que 
mora no campo. Este trabalho é realizado 
através do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural – SENAR-MT, entidade vinculada 
à FAMATO.

Sindicato
Rural

Maio/20178



de fundação defendendo os direitos do produtor

Com o objetivo de unir a classe produtora
rural, congregar associações, cooperativas e
lideranças rurais para a defesa do homem
do campo e da economia agropecuária, par-
ticipar permanentemente das discussões e
decisões sobre a política do setor, interagir
com as lideranças políticas no Congresso
Nacional, possibilitando correto conheci-
mento dos problemas e soluções apropria-
das às questões da categoria econômica, foi
fundado em 02 de abril de 1987 o SINDICA-
TO RURAL de Primavera do Leste.

Aos trinta anos de fundação, teve sua di-
retoria renovada, atualmente presidida pelo
produtor rural, José Nardes, a principal mis-
são do Sindicato: defender o produtor em
todas as instancias, fortalecendo a catego-
ria em nível municipal, estadual e federal.

A força do Sindicato Rural vem do envol-
vimento e da participação de mais de 600
associados filiados, da garra dos seus diri-
gentes que continuam batalhando para me-
lhorar a condição da classe produtora e do
apoio dos parceiros que somam forças na
luta pelas causas da Entidade, em beneficio
de toda a sociedade local.

Além da coordenação, defesa e represen-
tação legal da categoria econômica rural,
também fazem parte das ações do Sindicato
dos Produtores Rurais de Primavera do Les-
te a formação profissional da mão-de-obra
rural e a promoção social do cidadão que
mora no campo. Este trabalho é realizado
através do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural – SENAR-MT, entidade vinculada
à FAMATO.

Sindicato
Rural

Irineu Alexandre Borghetti, nascido em São 
Luiz Gonzaga –RS no ano de 1933, foi casado com 
Dorilda Lorenzetti Borghetti, teve cinco filhos. Car-
los, Paulo, Jorge, Gilberto e Sandra, e sete netos 
Caroline Valéria, Guilherme, Amanda, Ana Luiza, 
João Vitor e Pedro Henrique. Chegou a Primave-

Ítalo Paulo Borghetti, nascido em 1937 na 
cidade de São Luiz Gonzaga –RS, foi casado 
com  Aleides Ferigollo Borghetti, teve dois fi-
lhos Rodrigo e Ane Paula e um neto Bruno. 
Chegou a Primavera do Leste no ano de 1974. 

ra do Leste no ano de 1974, juntamente com seu 
irmão Italo. Ele acreditou que a cidade cresceria 
e traria prosperidade a toda sua família. Aqui tra-
balhou como agricultor e assim como seu irmão, 
amou Primavera do Leste! Faleceu em 2016, aos 
83 anos.

Cidade na qual ele acreditou e apostou sem 
medo, viveu feliz e realizado com a profissão 
de agricultor. Viu crescer e sempre teve mui-
to orgulho de morar em Primavera do Leste!  
Ele faleceu no ano de 2014 aos 76 anos.

“Logo que aqui cheguei me apaixonei por essa terra promissora. 
Acreditei no trabalho e no potencial do Sindicato Rural em defesa 
dos produtores de Primavera”. 

“Acreditei e apostei na união do sindicato. Com ele teríamos força 
e apoio para buscar melhorias e conquistas para o município e a 
tudo o que envolve nossa profissão que tanto amo”. 

Irineu Alexandre Borghetti

Ítalo Paulo Borghetti

Associados

João Zelenski, nascido em 1938, na cidad de Frede-
rico Westphalem–RS,  chegou a Primavera do Leste 
no ano de 1976.  Foi casado com Therezinha Calessi 
Zelenski, teve 3 filhos  Rozangela , Rudimar e Edson  
e  sete netos  Andréia,  Andressa ,  Carolina  , Adriana, 
João  Artur,  Laura   e  Lúcia .  Ele era contador, mas 

aqui comprou terras e trabalhou como agricultor. Pelo 
amor que tinha em Primavera do Leste, ajudou a fun-
dar o Sindicato Rural no ano de 1987, fazendo  parte 
da Diretoria Provisória da entidade, sendo o primeiro 
tesoureiro do sindicato.   

Zelenski faleceu  em 2009, com 80 anos.

“Sempre acreditei que a união faz a força e o sindicato deve ser 
essa força representando o produtor”.

João Zelenski
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     “Com esta nova proposta do Sindicato Rural de integrar os jovens 
a diretoria da entidade é uma ideia muito boa. Porque é importante 
mesclar com a experiência dos mais velhos e a inovação da juventu-
de. O Sindicato Rural de Primavera do Leste está de parabéns. Agora 
com a Farm Show o sindicato deu um salto grande e continua cum-
prindo sua missão”.

Nelso Marcon

Volney Valentin Martignago

Associados

Volney Valentin Martignago, 
nasceu em 1953, na cidade de 
Ivatuba-PR  chegou a Primavera 
do Leste em 1982.  Hoje é sepa-
rado, tem oito filhos, trabalhou 
como agricultor. Por acreditar no 

desenvolvimento  de Primavera 
ajudou a fundar o Sindicato Rural 
no ano de 1987, fazendo  parte da 
Diretoria Provisória da entidade, 
sendo o primeiro presidente do 
sindicato.   

“Ajudei a fundar o sindicato porque acreditei na força do produ-
tor e na entidade como representante da classe, em busca de 
melhorias para o homem do campo”.

    Nelso Marcon, nascido em 1952, 
na cidade de Guaporé-RS, tem o 
curso primário, é empreendedor, 
empresário no ramo de bebidas 
e produtor rural, casado com Ma-
ria Odete Marcon, tem duas filhas, 
Neumara e Camila e dois netos Lu-
cas e Ana Luiza. 
    Marcon chegou a Primavera do 
Leste em 19 de abril de 1979. Em 

três anos plantou arroz, fez pasto 
e conheceu a soja, passando a se 
dedicar à lavoura. O crescimento 
da cidade foi rápido demais e para 
ele cada diretoria do sindicato es-
teve à frente com uma demanda 
diferente. Mas todos trabalharam 
firmes para divulgar e apresentar 
o potencial da cidade para outros
estados.

Hilário Brescovici

   Hilário Brescovici, nascido em 1935, na cidade de 
São Luis Gonzaga-RS, tem o curso primário com-
pleto, produtor rural, casado com Maria Brescovi-
ci, tem quatro filhos, Sonia, Silvania, Gilberto e 
Rogério, seis netos Gisele, Fernando, Luiza, Pedro, 
Geovana e Guilherme, ainda uma bisneta Maria 
Luiza. Em 1975, Brescovici comprou 800 ha de 
terra em Primavera do Leste por indicação dos 
amigos Irineu Borghetti e Adão Donin. Em sua ci-

dade trabalhava com construção civil e no ano de 
1976, veio conhecer as terras que havia comprado 
e por acreditar no potencial do lugar, acabou com-
prando mais mil hectares de terra. Plantar arroz 
por dois anos. Depois passou a alternar entre o 
plantio de arroz e soja.  No ano de 1988. Ele veio 
com a esposa e o filho Gilberto, onde passou a 
morar definitivamente em Primavera. Mais tarde 
veio para cá sua filha Sonia.

“Graças a Deus que vim para o MT, só assim pude dar conforto 
e qualidade de vida para minha família. Todo produtor deve se 
associar ao Sindicato Rural para ter mais força em suas funções. 
Ele faz a sua parte e nós devemos apoiá-lo”.

Maio/201710



“Com esta nova proposta do Sindicato Rural de integrar os jovens
a diretoria da entidade é uma ideia muito boa. Porque é importante
mesclar com a experiência dos mais velhos e a inovação da juventu-
de. O Sindicato Rural de Primavera do Leste está de parabéns. Agora
com a Farm Show o sindicato deu um salto grande e continua cum-
prindo sua missão”.

Nelso Marcon

Volney Valentin Martignago

Associados

Volney Valentin Martignago,
nasceu em 1953, na cidade de
Ivatuba-PR chegou a Primavera
do Leste em 1982.  Hoje é sepa-
rado, tem oito filhos, trabalhou
como agricultor. Por acreditar no

desenvolvimento  de Primavera
ajudou a fundar o Sindicato Rural
no ano de 1987, fazendo  parte da
Diretoria Provisória da entidade,
sendo o primeiro presidente do
sindicato.

“Ajudei a fundar o sindicato porque acreditei na força do produ-
tor e na entidade como representante da classe, em busca de
melhorias para o homem do campo”.

Nelso Marcon, nascido em 1952,
na cidade de Guaporé-RS, tem o
curso primário, é empreendedor,
empresário no ramo de bebidas
e produtor rural, casado com Ma-
ria Odete Marcon, tem duas filhas,
Neumara e Camila e dois netos Lu-
cas e Ana Luiza.
    Marcon chegou a Primavera do
Leste em 19 de abril de 1979. Em

três anos plantou arroz, fez pasto
e conheceu a soja, passando a se
dedicar à lavoura. O crescimento
da cidade foi rápido demais e para
ele cada diretoria do sindicato es-
teve à frente com uma demanda
diferente. Mas todos trabalharam
firmes para divulgar e apresentar
o potencial da cidade para outros
estados.

Hilário Brescovici

   Hilário Brescovici, nascido em 1935, na cidade de
São Luis Gonzaga-RS, tem o curso primário com-
pleto, produtor rural, casado com Maria Brescovi-
ci, tem quatro filhos, Sonia, Silvania, Gilberto e
Rogério, seis netos Gisele, Fernanda, Luiza, Pedro,
Geovana e Guilherme, ainda uma bisneta Maria
Luiza. Em 1975, Brescovici comprou 800 ha de
terra em Primavera do Leste por indicação dos
amigos Irineu Borghetti e Adão Donin. Em sua ci-

dade trabalhava com construção civil e no ano de
1976, veio conhecer as terras que havia comprado
e por acreditar no potencial do lugar, acabou com-
prando mais mil hectares de terra. Plantar arroz
por dois anos. Depois passou a alternar entre o
plantio de arroz e soja.  No ano de 1988. Ele veio
com a esposa e o filho Gilberto, onde passou a
morar definitivamente em Primavera. Mais tarde
veio para cá sua filha Sonia.

“Graças a Deus que vim para o MT, só assim pude dar conforto 
e qualidade de vida para minha família. Todo produtor deve se 
associar ao Sindicato Rural para ter mais força em suas funções. 
Ele faz a sua parte e nós devemos apoiá-lo”.

Inês Ivone Gugelmin, nascida em 
1956, na cidade de Paula Freitas – PR, 
tem o curso primário incompleto, é 
produtora rural, casada com Antônio 
Gugelmin, tem três filhos, Márcio, Lu-
ciana e Cristiano e três netos Gabriel, 

Rafael e Isabela.
Inês Ivone veio definitivamente 

com a família para Primavera do Les-
te em 1996, para tocarem por conta 
própria a fazenda no cultivo de soja 
e milho. 

“Acreditamos na força  da união do Sindicato.Juntos con-
seguimos muitas coisas para a classe em Pva”

Inês Ivone Gugelmin 

Leonides Santo Ottonelli

Associados

Leonides Santo Ottonelli, nascido em 1920, na 
cidade de Frederico Westphalen-RS, era comer-
ciante em sua cidade, casado com Adorina Bordig-
non, ele teve sete filhos Juarez, Leo, Ademir, Edu, 
Lúcia, Edio e Gilberto.

Em 1975 Ele decidiu vir para Primavera do Leste 
juntamente com seu filho Edu, que na época tinha 
20 anos de idade, após comprarem terras na ci-

dade em sociedade com o Adevino Casteli e Fábio 
Fabris.

Eles tinham uma pequena lavoura no Rio Gran-
de do Sul, mas acreditaram no desenvolvimento 
de Primavera e aproximadamente três anos de-
pois vieram os outros filhos e a esposa.

Leonides Otonelli faleceu em 2012 aos 90anos 
de idade.

“O sindicato foi extremamente importante nas conquistas 
que o produtores tiveram ao longo deste anos, seja na luta 
pela infraestrutura e logística, e pela tecnologia que aju-
dou a trazer por meio de cursos que foram determinantes 
para a consolidação das lavouras aqui no cerrado”.

“Me associei ao Sindicato Rural porque acredito que 
unidos somos mais fortes”.

Nelson Sartoretto

   Nelson Sartoretto, nascido em 1942, na cidade 
de Sarandi –RS, e com 11 anos de idade mudou-
se para Toledo-PR, onde residiu até 1977. Ele 
tem o primário incompleto, é casado com Gelssi 
Grossi Sartoreto, tem cinco filhos, Elida, Isolde, 
Ivanio, Ivanor e Emerson e nove netos Crisdaiane, 
Alan, Amanda, Igor, Adriel, Mariane, Murilo, Davi 

e Nicolas, e uma bisneta Nathalia
Em busca de um futuro melhor para sua família, 
em 1977, Nelson Sartoretto deixa a cidade de To-
ledo e veio para Primavera do Leste, quando ain-
da era Distrito de Poxoréu, em busca de terras 
para lavoura e aqui se deu muito bem, residindo 
definitivamente. 
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ZECA D’ÁVILA
GESTÃO 1992-2004

   Na década de 90, a Federação da Agricultura e 
Pecuária de Mato Grosso (Famato) teve à frente 
o presidente José Antônio De Ávila, mais con-
hecido como Zeca D’Ávila, que permaneceu na 
liderança durante 12 anos.
 Zeca D’Ávila foi responsável por importantes 
ações para a consolidação do Sistema Famato 
em Mato Grosso. Logo no inicio de sua gestão, 
em 1992, implantou o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar-MT), Administração 
Regional de Mato Grosso . “A Famato viu a ne-
cessidade de estar mais presente na vida do 
trabalhador rural, levando qualificação e inte-
gração entre o homem e o campo”.
   Zeca trabalhou pela erradicação da Febre Af-
tosa, criou o Fundo Emergencial da Febre Afto-
sa (Fefa) e firmou convênios com o Instituto de 
Defesa Agropecuária (Indea-MT) e Ministério 
da Agricultura (Mapa). Por Mato Grosso fazer 
fronteira agrícola com outros países da América 
do Sul, a atenção especial com as questões de 
sanidade animal é redobrada. Ele também foi 
representante oficial brasileiro da Comissão-Sul 
Americana para a Luta contra a Febre Aftosa 
(Cosalfa).
    Em reconhecimento, Mato Grosso representa-
do pelo então presidente da Famato Zeca D’Ávi-
la , recebeu uma honraria em Paris pelo status 
de Estado livre da Febre Aftosa com vacinação.
    D’Ávila também trabalhou incansavelmente 
pelas reformas trabalhistas que afetavam dire-
tamente o produtor rural, a questão ambiental 
e abertura de mercados.
O ex-presidente conduziu a Federação sem-
pre participando de ações voltadas para a ren-

ovação da agricultura mato-grossense, 
que hoje representa um grande negócio 
para o país não só da porteira para dentro. 
Zeca D’Ávila viajou o Brasil e vários países 
em busca dessas inovações e aberturas de 
mercado.
    Nova sede — A entidade de classe estava 
crescendo e precisava expandir suas insta-
lações para melhor atender os produtores 
e trabalhadores rurais. O ruralista garan-
tiu junto ao Governo do Estado a doação 
da área onde está construída a atual sede 

da Famato (Lei Estadual n° 6.084/1996). Em 
1997 foi feita a obra da construção e inaugura-
da no ano de 1998. A antiga sede funcionava em 
um prédio próprio na Avenida Getúlio que foi 
dado como parte do pagamento das obras.
    Para o futuro, a entidade viu a necessidade 
de montar um departamento econômico com 
o desafio de orientar os produtores rurais em 
relação ao crédito rural e ao endividamento 
agrícola. No ano de 1998 foi criado o primeiro 
instituto de levantamento de dados denomina-
do Instituto Mato-grossense de Economia Ag-
ropecuária (Imea). O objetivo do Instituto era 
auxiliar os produtores e subsidiar a diretoria 
da entidade com dados técnicos e precisos com 
base no mercado.
    Com a importância da Famato e a reper-
cussão alcançada pelo setor, o presidente Zeca 
D’Ávila assumiu o cargo de diretor-secretário 
da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) 
entre os anos de 1996 a 1999. “Isso foi motivo 
de orgulho, tínhamos representatividade em 
Brasília”, disse.
    A Famato teve participação direta em vári-
os movimentos nacionais contra a situação de 
endividamento dos produtores rurais como 
os Caminhonaços 1 e 2 e o “Tratoraço”. Como 
sinal de protesto os sindicalistas seguiram até 
Brasília em caminhões e tratores.
    Com o sentimento de missão cumprida e or-
gulho pelos serviços prestados, Zeca D’Ávila , de 
livre espontânea vontade, entregou o cargo em 
2004 ao seu sucessor, vice-presidente na época, 
Homero Alves Pereira (in memoriam) que per-
maneceu presidente até 2010.

PRESIDENTE DA FAMATO
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ZECA D’ÁVILA
GESTÃO 1992-2004

   Na década de 90, a Federação da Agricultura e 
Pecuária de Mato Grosso (Famato) teve à frente 
o presidente José Antônio De Ávila, mais con-
hecido como Zeca D’Ávila, que permaneceu na 
liderança durante 12 anos.
 Zeca D’Ávila foi responsável por importantes 
ações para a consolidação do Sistema Famato 
em Mato Grosso. Logo no inicio de sua gestão, 
em 1992, implantou o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar-MT), Administração 
Regional de Mato Grosso . “A Famato viu a ne-
cessidade de estar mais presente na vida do 
trabalhador rural, levando qualificação e inte-
gração entre o homem e o campo”.
   Zeca trabalhou pela erradicação da Febre Af-
tosa, criou o Fundo Emergencial da Febre Afto-
sa (Fefa) e firmou convênios com o Instituto de 
Defesa Agropecuária (Indea-MT) e Ministério 
da Agricultura (Mapa). Por Mato Grosso fazer 
fronteira agrícola com outros países da América 
do Sul, a atenção especial com as questões de 
sanidade animal é redobrada. Ele também foi 
representante oficial brasileiro da Comissão-Sul 
Americana para a Luta contra a Febre Aftosa 
(Cosalfa).
    Em reconhecimento, Mato Grosso representa-
do pelo então presidente da Famato Zeca D’Ávi-
la , recebeu uma honraria em Paris pelo status 
de Estado livre da Febre Aftosa com vacinação.
    D’Ávila também trabalhou incansavelmente 
pelas reformas trabalhistas que afetavam dire-
tamente o produtor rural, a questão ambiental 
e abertura de mercados.
O ex-presidente conduziu a Federação sem-
pre participando de ações voltadas para a ren-

ovação da agricultura mato-grossense, 
que hoje representa um grande negócio 
para o país não só da porteira para dentro. 
Zeca D’Ávila viajou o Brasil e vários países 
em busca dessas inovações e aberturas de 
mercado.
    Nova sede — A entidade de classe estava 
crescendo e precisava expandir suas insta-
lações para melhor atender os produtores 
e trabalhadores rurais. O ruralista garan-
tiu junto ao Governo do Estado a doação 
da área onde está construída a atual sede 

da Famato (Lei Estadual n° 6.084/1996). Em 
1997 foi feita a obra da construção e inaugura-
da no ano de 1998. A antiga sede funcionava em 
um prédio próprio na Avenida Getúlio que foi 
dado como parte do pagamento das obras.
    Para o futuro, a entidade viu a necessidade 
de montar um departamento econômico com 
o desafio de orientar os produtores rurais em 
relação ao crédito rural e ao endividamento 
agrícola. No ano de 1998 foi criado o primeiro 
instituto de levantamento de dados denomina-
do Instituto Mato-grossense de Economia Ag-
ropecuária (Imea). O objetivo do Instituto era 
auxiliar os produtores e subsidiar a diretoria 
da entidade com dados técnicos e precisos com 
base no mercado.
    Com a importância da Famato e a reper-
cussão alcançada pelo setor, o presidente Zeca 
D’Ávila assumiu o cargo de diretor-secretário 
da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) 
entre os anos de 1996 a 1999. “Isso foi motivo 
de orgulho, tínhamos representatividade em 
Brasília”, disse.
    A Famato teve participação direta em vári-
os movimentos nacionais contra a situação de 
endividamento dos produtores rurais como 
os Caminhonaços 1 e 2 e o “Tratoraço”. Como 
sinal de protesto os sindicalistas seguiram até 
Brasília em caminhões e tratores.
    Com o sentimento de missão cumprida e or-
gulho pelos serviços prestados, Zeca D’Ávila , de 
livre espontânea vontade, entregou o cargo em 
2004 ao seu sucessor, vice-presidente na época, 
Homero Alves Pereira (in memoriam) que per-
maneceu presidente até 2010.

PRESIDENTE DA FAMATO

 - Promoveu rodeios, com auxílio do falecido 
prefeito Vilceu 
- Conseguiu a área para a fundação do par-
que de exposições. 
- Construiu os pavilhões, ruas e iluminações 
do parque. 
- Realizou a abertura do escritório do sindi-
cato rural na rua piracicaba em frente à Se-
regel. 
- Promoveu e auxiliou em carreatas para 

Brasília em prol da agricultura, 
- Juntamente com o sindicato foi um dos 
maiores colaboradores para a construção 
da delegacia municipal de Primavera do Les-
te. 
- Foi idealizador do Conselho Municipal de 
Esportes, do Projeto Craques do Amanhã e 
de diversos Complexos Esportivos da cida-
de quando foi Coordenador de Esportes do 
município.

Affonso
Riva

Gestão 1993/1996
1ºPresidente

 Affonso Riva nasceu em1940, na cidade de Antô-
nio Prado-RS, tem o primeiro grau completo. Chegou em 
Primavera do Leste pela primeira vez em 1977, é em-
presário no ramo de produtos de limpeza. Tem três fil-
hos Everton , Kelli Cristina e Giovana Tassia e seis netos 
Bárbara, Caio, Camille, Victor,Tiago e Luiza. Atualmente é 
casado com Neide Resende.
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Em 1995 criou a Festa da Uva - Era realizada 
no Salão Paroquial

Sindicato Rural recebe a doação do Parque de 
Exposições Lançou a Expoprima

Participou do 1º Seminário sobre políticas 
agrícolas no Congresso Nacional

Participou do caminhonaço em Brasília, sen-
do o sindicato que levou o maior número de ca-

minhões, chegando a 70 veículos, onde ficaram 
acampados por mais de 15 dias

Em parceria com o Senar-MT ofereceu cursos 
gratuitos

Fez doações de alimentos para a APAE de Pri-
mavera do Leste

Inventou a Lei Kandir que iisentava os produ-
tor rural das vendas para o mercado externo.

Várias ações foram realizadas 
pelo Sindicato Rural nesta gestão:

Sergio
Viecili

Gestão 1996/1999
2ºPresidente
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No ano de 1995 é criada a primeira fes-
ta popular de Primavera do Leste, com o 
nome de “Festa da Uva. Sua primeira edição 
foi realizada na Igreja Matriz. O evento foi 
bem sucedido e algumas empresas se inte-
ressaram em participar. O interesse foi tão 
grande que em 1996 o Sindicato Rural cons-
truiu o parque de exposições e lançou a pri-
meira “Expoprima”, o maior evento cultural 
e comercial do município, conhecida como 
a feira agropecuária da cidade.  Foi com a 
Expoprima que a entidade se fortaleceu no 
município, oferecendo uma feira agropecuá-
ria e popular ao mesmo tempo.

Em 1998, na 4ª edição da Feira da Uva e 3ª 
Expoprima o volume de negócios realizados 
durante a festa subiu de 8º para o 4º lugar 
no ranking no volume de comercialização 
dos expositores mato-grossenses. Mais tar-

de, em 2000 nasce então a 1ª Festa do Al-
godão, e o público pôde participar de três 
grandes eventos ao mesmo tempo, 6ª Festa 
da Uva, 5ª Expoprima e 1ª Festa do Algodão.

Com o passar do tempo o setor do agrone-
gócio foi ganhando destaque pelo trabalho 
que era realizado em Primavera do Leste. A 
cidade começava a se destacar em todos os 
cantos do País por ter uma economia sólida.

Em 2015, a diretoria do Sindicato Rural 
decide então reformular a Expoprima, lan-
çando assim a Farm Show. Uma feira de 
negócios voltada ao setor da agropecuária.  
Um formato arrojado, que conta com expo-
sitores de vários estados do País e de vários 
setores da economia. Tem o campo experi-
mental com a mais alta tecnologia oferecida 
no mercado para atender o público produ-
tor. 

Festa da Uva 
Expoprima
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• Lutou pela mudança do Índice do Código Florestal

• Realizou três edições da Expoprima

• Trabalhou Contra os preços abusivos dos Cartórios sobre as cédulas rurais

• Realizou várias cursos de capacitação em parceria com o Senar-MT

DIRETORIA :
Vice-presidente: Paulo Berschi

1º Tesoureiro: Paulo Sérgio Aguiar

Mario
Carrasco

Gestão 1999/2002
3ºPresidente
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• Lutou pela mudança do Índice do Código Florestal

• Realizou três edições da Expoprima

• Trabalhou Contra os preços abusivos dos Cartórios sobre as cédulas rurais

• Realizou várias cursos de capacitação em parceria com o Senar-MT

DIRETORIA :
Vice-presidente: Paulo Berschi

1º Tesoureiro: Paulo Sérgio Aguiar

Mario
Carrasco

Gestão 1999/2002
3ºPresidente

• Criação de Comissão para pavimentação da 
MT-130

• Intervenção do Ministro da Justiça para proble-
mas de conflitos com índios Xavantes em Brasília

• Entrega de viatura a PM para patrulhamento 
rural

• Projeto para melhorar a situação dos indígenas
• Apoio do sindicato ao Projeto de Biosseguran-

ça (soja transgênica)
• Pedido de liberação dos transgênicos
• • Abertura na participação das mulheres na di-

retoria da entidade
• Mudanças na política agrícola para planta-

ção de transgênicos

Muitos acontecimentos relevantes para o produtor e o município 
de Primavera do Leste foram realizados:

Gestão 2002/2005
4º Presidente

José 
Nardes

Entrega de viatura a PM para patrulhamento rural
Mulheres na Diretoria do Sindicato

Assinatura de convênio para pavimentação de rodovias

    José Nardes, nascido em 1949, na cidade 
de Santo Ângelo-RS, casado com Laura Battisti 
Nardes, tem um filho Otavio, três netos Enzo, 
Vitória e Manuela. É graduado em agrono-
mia pela Universidade de Passo Fundo-RS, 
pós-graduado em Economia Rural pela Uni-
versidade Federal de Santa Maria-RS.
    Há 37 anos em Primavera, ele escolheu o 
Mato Grosso para realizar seu sonho profis-
sional. Começou sua trajetória em Ron-
donópolis no ano de 1980, quando ainda exer-
cia suas atividades de engenheiro agrônomo 
em Paranatinga.
    De sojicultor desde 1977, tornou-se o pri-
meiro produtor de sementes de soja deste 
município no ano de 1984.
    Nardes é sócio fundador da APROSMAT- As-
sociação dos Produtores de Sementes de MT, 
foi fundador da Associação dos Engenheiros 
Agrônomos de Rondonópolis e Primavera do 
Leste, fundador e vice-presidente da regiao 
sul da Aprosoja-MT (2004-2009), diretor do 
Sindicato Rural de Rondonópolis, diretor da 
Cooaprima e 2º vice-presidente da Famato por 
dois mandatos. 

DIRETORIA:
Vice-Presidente: Célio Vilani
1º Secretário: Milton Rosseto
2º Secretário: Laura Nardes
1º Tesoureiro: Jair Guariento
2º Tesoureiro: Adelino Guadalin
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-Denunciou dinheiro do FAT (Fundo de Amparo 
ao Trabalhador - Giro Rural)

• Inauguração da restauração na MT-130 (19km 
de rodovias restauradas em Paranatinga, permi-
tindo melhor fluxo de caminhões que transporta-
vam a safra) com dinheiro do FETHAB

• Criação de Associações de Consórcios para pa-
vimentação das Rodovias MT-448 e MT-020, para 
melhoria no escoamento da safra

• Assinatura de protocolo de intenções para 
construção da MT-448 (25km Carazinho/Santo An-
tonio do Leste e Itaquerê) – MT-334/453 (23km li-

gando Pva/Vila União)
• Campanha de alerta aos produtores para exi-

gir o recibo do Fethab na venda da soja
• Representou os produtores rurais na China, 

Japão, Estados Unidos, Argentina e Índia.
• Ajudou os produtores rurais a negociar dívida 

de Contribuição Sindical
• Reunião para exportação direta
• Programa Agrovilas, beneficiando 100 famílias 

com a construção de 100 casas no Bairro Prima-
vera III com o prefeito Getúlio Viana e governo do 
Estado

• Participou do PAP – Plano Agrícola e Pecuário
• Discussão sobre estratégias de reparar prejuí-

zos por fungicidas da ferrugem
• Apoiou a exportação direta dos sojicultores
• Lançamento da campanha contra o trabalho 

escravo
• Colaborou diretamente com a instalação do 

posto do INDEA em Primavera do Leste
• Luta pela liberação de recursos do MAPA (Mi-

nistério Agrícola Pecuária e Abastecimento) a titulo 
de fundo perdido

• Teve presença constante nos acontecimentos 
sociais e políticos mais relevantes locais e regio-

nais
• Fixação do calendário oficial para a ultima se-

mana de agosto a Festa Expoprima, Festa da Uva e 
Festa do Algodão  

• Reformou o Pavilhão Cultural, ampliação do 
Thatersal de Leilões

• Fundação do Asprim no Sindicato Rural
• Participação da diretoria em reuniões na Fa-

mato
• Participação na assembleia regional para defi-

nição do preço mínimo a soja
• Mobilização para o pacto pela produção e ren-

da na sede da Famato

Construção da MT-130 Criação de Consórcios para pavimentação de rodovias

Criação do Vazio Sanitário com José Tadashi Representando o produtor na China e Japão
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• Participação ativa na sede da Aprosoja
• Apresentação do Programa Agrinho
• Cobrança de posicionamento do gover-

no sobre a cobrança de ICMS do frete
• Participação no Conselho Municipal da 

criação do Parque Florestal de Primavera
• Reuniões com irrigantes para debater o 

problema da ferrugem asiática em áreas de 
pivôs, recomendando o Ministério da Agri-
cultura o plantio de soja em pivôs

• Protesto dos agricultores na interdição 

da BR-070
• Realização da maior audiência pública 

regional no Parque de Exposições
• Em parceria com o Senar-MT realizou vá-

rios cursos gratuitos
• Organização do Tratoraço ruma à Bra-

sília
• Doação de alimentos à comunidade pri-

maverense na partida rumo à Brasília
-Doação de alimentos a comunidade ca-

rente durante manifestação em Brasília

Reunião do estradeiro com deputados Estradeiro 

Doação de alimentos em Brasilia Cursos gratuitos em parceria com o Senar-MT

Reuniões no sindicato com os associados Interdição BR-070
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Homero Pereira
GESTÃO 2004-2010 

PRESIDENTE DA FAMATO

   Homero Pereira, nascido em 25 de 
maio de 1955, o produtor rural foi 
técnico agropecuário e graduado em 
Economia. Iniciou sua trajetória como 
presidente do Sindicato Rural de Alto 
Araguaia-MT, foi diretor do Institu-
to de Defesa Agropecuária de Mato 
Grosso (Indea) e vice-presidente da 
Confederação Nacional da Agricultu-
ra (CNA). Em 2002, foi nomeado ao 
cargo de Secretário de Agricultura do 
Estado de Mato Grosso. Foi casado 
com Irene Alves Pereira com quem 
teve dois filhos: Joice Alves Pereira e 
Homero Alves Pereira Junior.
    O saudoso Homero Pereira presidiu o Siste-
ma Famato durante seis anos. Antes disso, foi 
vice-presidente de 1989 a 2004, na gestão de 
Zeca D’Ávila. Destacou-se na vida pública, dedi-
cando-se à agropecuária brasileira. Foi deputado 
federal eleito em 2007 e reeleito em 2011 quan-
do assumiu a presidência da Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA). Foi líder da bancada ru-
ral na Câmara dos Deputados e participou ativa-
mente da aprovação do novo Código Florestal no 
Congresso Nacional.
  Na liderança da Famato, o ex-presidente co-
mandou importantes projetos como a criação da 
Central de Comercialização de Grãos da Famato 
(Centrogrãos) entre os anos de 2004 e 2005, as-
sim como o apoio à criação da Associação dos 
Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato 
Grosso (Aprosoja) e a criação da Central de 
Comercialização de Bovinos (Centroboi).
   Homero liderou em 2005, a mobilização do 
“Tratoraço” em Mato Grosso para que os produ-
tores do Estado fossem até Brasília manifestar os 
problemas do setor junto aos demais produtores 
de outras federações do país. Nacionalmente, a 
mobilização reuniu mais de 25 milhões de pro-
dutores rurais na Esplanada dos Ministérios, em 
Brasília, equipados com máquinas e tratores. 
  O objetivo das manifestações era as mudanças 
nos instrumentos de política agrícola
com vistas a reduzir custos, facilitar acesso a 
mercados, e, consequentemente, restaurar a 
competividade das atividades que se encontra-

vam ameaçadas.
  Na gestão de Homero, em 2006, a Famato viu a 
necessidade de ampliar o atendimento aos pro-
dutores rurais. O Senar-MT que antes funciona-
va no mesmo prédio da Federação ganhou uma 
nova sede que foi construída em frente à Famato.
  Ainda em 2006 foi implantado o Programa de 
Apoio Sindical (PAS), com o objetivo de aparelhar 
os produtores rurais com instrumentos e conhe-
cimento. A ideia era capacitar produtores e tra-
balhadores rurais, formar lideranças e acesso às 
informações e conhecimentos necessários à con-
dução das gestões da administração sindical por 
meio de treinamentos regionais.  O líder ruralista 
criou o Fundo de Apoio à Cultura da Soja (Facs) e 
o Fundo de Apoio à Pecuária (Fabov), mediante 
Lei Estadual n° 8549/2006.
  Homero se aposentou em setembro de 2013 
por motivos de saúde, vindo a falecer em out-
ubro do mesmo ano.
  Em homenagem a postura de defensor ferrenho 
do setor agropecuário, a Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural e a Diretoria da Câmara dos Deputados in-
stituíram no ano de 2014 o prêmio Mérito Agro-
pecuário Deputado Homero Pereira.
  Também no ano de 2014, como forma de hom-
enagear o ex-presidente do Sistema Famato, o 
centro de eventos recebeu o nome Cenarium Ru-
ral Deputado Homero Pereira.
Homeor teve como seu segundo  vice-presi-
dente o atual presidente do Sindicato Rural de 
Primavera do Leste, José Nardes.

“O maior lider do setor agropecuário brasileiro na década 
de 2000/2010”, José Nardes
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  Em homenagem a postura de defensor ferrenho 
do setor agropecuário, a Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural e a Diretoria da Câmara dos Deputados in-
stituíram no ano de 2014 o prêmio Mérito Agro-
pecuário Deputado Homero Pereira.
  Também no ano de 2014, como forma de hom-
enagear o ex-presidente do Sistema Famato, o 
centro de eventos recebeu o nome Cenarium Ru-
ral Deputado Homero Pereira.
Homeor teve como seu segundo  vice-presi-
dente o atual presidente do Sindicato Rural de 
Primavera do Leste, José Nardes.

“O maior lider do setor agropecuário brasileiro na década 
de 2000/2010”, José Nardes

    Maior Audiência Pública já realizada 
no Mato Grosso  sobre a crise agro-
pecuária brasileira e estratégia política  
foi organizada em junho de 2005 pelo 
Sindicato Rural de Primavera do Leste 
no parque de exposições. Um evento 
que reuniu mais de dez mil pessoas e 
toda a classe política de Mato Gros-

so além de senadores e deputados 
federais eleitos por outras unidades 
federativas. nove deputados federais 
de Goiás, Bahia e MS, sete senadores, 
vinte deputados estaduais, governa-
dor Blairo Maggi, além de prefeitos e 
lideranças do setor do agronegócio e 
o presidente da Famato. 

Pva do Leste - junho de 2005
Maior audiência Pública do agro de MT

Audiência Pública

SAIU NA MÍDIA
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• Construção do escritório do sindicato 
no parque de exposições 

• Doação de alimentos a alunos da 
APAE

• Eleição da nova diretoria triênio 
2005/2008

• Participação no Congresso Nacional 
do Seminário Alerta do Campo

• Realização de palestra sobre ferru-
gem asiática

• Criação do calendário agrícola para 
soja irrigada cultivada em pivôs

• Assembleia em Cuiabá, marcando o 
1º ano de luto da agricultura “Alerta do 
Campo”

• Comitiva do governo no mini estradei-
ro, percorrendo 11 municípios

• Sindicato teve participação na direto-
ria da Aprosoja, sendo o presidente José 
Nardes eleito o vice-presidente região 
Sul.

Gestão 
2005/2008

DIRETORIA 
Vice- presidente: Clodoaldo 
Agulhon  
1º Secretário: Laura Nardes 
2º Secretário: Rosana Leal 
1º Tesoureiro: Jair Guariento 
2º Tesoureiro: Jaime Coradini

José 
Nardes
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MOVIMENTO TRATORAÇO LEVA PRODUTOR À BRASÍLIA

VAZIO SANITÁRIO     Com o grave problema do fungo da fer-
rugem asiática que colocava em risco o cul-
tivo de soja no Mato Grosso, por não ter al-
ternativa de controle, em 2005 o Sindicato 
Rural em uma reunião com o saudoso José 
Tadashi, um dos maiores fitopatologista do 
Brasil, chegaram a conclusão que o MT pre-
cisava de intervalo sem a cultura da soja.        
Em uma conversa técnica se tornou o “Vazio 
Sanitário” que é o período que o Estado fica 
sem o cultivo de soja, sendo a data de 15 
de junho a 15 de setembro, virando modelo 
para o Brasil e até mesmo para o mundo. A 
ideia e a formalização  partiu do Sindicato 
Rural de Primavera do Leste. 
    O Vazio Sanitário acabou virando normati-
va para o mundo todo.

Reunião sobre Vazio Sanitário com José Tadashi
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• Reforma do curral, do Thatersal de leilões e 
ampliação da estrutura da pista de laço.

•Ampliação e melhorias na infraestrutura do 
Parque.

• Instalação de um poço semi-artesiano com 
caixa d’água.

• Conclusão da obra do salão de eventos com 
capacidade para 300 pessoas e dependências 
administrativas

• Instalação de sala de aula para o programa 
Inclusão Digital Rural, com 10 computadores

• Participação junto ao movimento nacional 
pela criação da Comissão Especial de Revisão do 
Código Florestal, que levou à Brasília 10 ônibus 
com produtores do Estado de Mato Grosso e em 
especial, de Primavera do Leste.

• Reconhecimento do Sindicato como Entida-
de de Utilidade Pública Estadual pela Assembleia 
Legislativa do Estado pelos relevantes serviços 
prestados em defesa da classe e em apoio ao 
crescimento de Mato Grosso.

• Moção de Congratulação da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Mato Grosso.

• Participação em Comissão Especial de Ges-
tão junto ao Presidente Nacional do INCRA para 
a criação de uma FORÇA TAREFA com o objetivo 
de agilizar os mais de 9 mil processos emperra-
dos na unidade de Mato Grosso, pendentes de 
certificação de georeferenciamento.

• Apresentação de proposta ao Governador 
Silval Barbosa para prorrogação do prazo de 
adesão ao MT LEGAL, com adequações da Lei às 
realidades ambientais do Estado de Mato Grosso 

e de acordo com exigências federais.
• Proposta de adequação da Lei ZSEE de acor-

do com a realidade de Primavera do Leste e dos 
municípios limítrofes

• Participação na audiência pública “Não dê Es-
molas, dê Cidadania”, realizada na Câmara Muni-
cipal de Primavera do Leste.

• Participação nos Conselhos Municipais de 
Segurança Alimentar, Habitação, Segurança Pú-
blica, Emprego e Cidadania, Direitos das Mulhe-
res e Desenvolvimento de Primavera (Codeprim).

• Acompanhamento do julgamento no STF da 
demarcação da Reserva Indígena Raposa Terra 
do Sol, no Estado de Roraima

• Participação na Audiência Pública sobre o 
Código de Postura na Câmara Municipal de Pri-
mavera do Leste.

• Reunião com Técnicos da SEFAZ e FAMATO 
para discutir a operacionalização da emissão da 
nota fiscal eletrônica.

• Participação em Brasília da reunião “CNA vai 
ao Campo”, para apresentação das demandas de 
interesse da classe rural

• Participação ativa na votação da Comissão 
Especial sobre o novo código florestal.

• Participação na Comitiva aos Estados Unidos, 
com o objetivo de conhecer técnicas e sistemas 
de produção pecuária

• Eleito em junho de 2010, 2º Vice-Presidente 
da FAMATO

• Organização e mobilização dos produtores 
afetados pelo pedido de concordata da Viana 
Trading.

Milton
Rosseto

Diretoria:
Vice-Presidente: Cristiano Montagni
1º Secretária:  Laura Battisti Nardes
2º Secretário: Marcos Roberto Bravin
1º Tesoureiro:  Jair Guariento
2º Tesoureiro: Cezar Henrique Masotti

Gestão 2008/2011
5ºPresidente

Milton Rossetto, natural de Concórdia, SC, nascido em 
12/10/1959, 57 anos, mudou-se de Toledo-PR  para 
Poxoréo em 1984,  trabalhava em Primavera do Leste e 
morava em Poxoréo,  fixou residência definitivamente em 
Primavera do Leste em 1989.
Formação superior em Ciências Contábeis, casado com 
Sra. Sônia Maria Koehler Rossetto, 02 filhas: Cristiane 
Larissa Rossetto e Patrícia Carolina Rossetto
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• Articulação junto a Famato e Aprosoja para 
contratação de assessoria de advogados para 
orientação sobre pedido de concordata.

• Aquisição de 2 terrenos com 1.200 m² na 
Av. Paulo Aranda, (em frente a UNIC), destinado 
à construção da sede própria do Sindicato dos 
Produtores Rurais.

• Campanha de arrecadação de roupas e ali-
mentos para as vítimas das enchentes em Santa 
Catarina.

• Apoio na campanha de ajuda aos desabriga-
dos de Paranatinga

• Participação junto ao Corpo de Bombeiros 
de Primavera do Leste na campanha “Paz no 
trânsito, por um trânsito de paz”

• Participação no 1º Passeio Ciclístico de Pri-
mavera do Leste, promovido pelo Corpo de Bom-
beiros.

• Doação de aproximadamente 200 kg de ali-

mentos para a campanha “Natal das Crianças”, 
promovida pelo Governo do Estado em parceria 
com a FAMATO e Secretaria de Promoção Social 
de Primavera do Leste.

• Doação de alimentos para a “Festa de Natal 
para as Crianças Carentes de Primavera do Les-
te”

• Doação de aproximadamente 300 kg de ali-
mentos para a APAE.

• Auxílio na estruturação física do Batalhão do 
Corpo de Bombeiros de Primavera do Leste.

• Doação de computadores de mesa e note-
books para aparelhamento do 14º Batalhão da 
Polícia Militar de Primavera do Leste

• Alterações do estatuto
• Participou do Seminário de Agrosustentabi-

lidade
• Realização de 78 cursos em parceira com o 

Senar-MT
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Rui Prado
GESTÃO 2010-2016

   Rui Prado é natural de Campo Grande-MS, casa-
do, pai de três filhos e avô de uma neta. Vindo 
de uma família com tradição na produção agro-
pecuária, formou-se em 1985 em medicina veter-
inária pela Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS). Desde a faculdade já se destacava 
como presidente do Centro Acadêmico. Veio para 
Mato Grosso em 1986 com a família da esposa 
para fazer investimentos no setor agropecuário 
no município de Campo Novo dos Parecis.
  Prado foi fundador e presidente do Sindicato 
Rural de Campo Novo dos Parecis durante dois 
mandatos. Atuou como presidente da Associação 
dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso 
(Aprosoja) e da Aprosoja Brasil. Compôs a direto-
ria da Famato como primeiro suplente de 2001 a 
2004, eleito vice-presidente 2004 a 2007 e reeleito 
vice-presidente entre os anos de 2007 e 2010. Em 
2011, assumiu a presidência do Sistema Famato 
e foi reeleito em 2013 para o mandato até 2016.
  O presidente participou de importantes movi-
mentos liderados pela Famato. Em 1999 junto 
com o ex-presidente Homero Pereira (in memo-
riam), Rui Prado fez parte do Caminhonaço 2; em 
2005 participou do “Tratoraço”; em 2006 do Grito 
do Ipiranga, quando era presidente da Aprosoja, 
e em 2008 da Marcha a Brasnorte � Acorda Brasil 
a Amazônia é Nossa. Foi atuante na Renegociação 
da Divida Rural em 2008 e esteve assiduamente 
envolvido nas discussões do Código Florestal.
   A Famato foi representada pelo presidente em 
viagens internacionais como na Rússia, Índia, Es-
tados Unidos, União Europeia, Argentina, China e 
Dinamarca (Cop 15).
 Vale destacar também que na gestão de Prado 
foi criada a Câmara Setorial da Cadeia da Soja, 
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastec-
imento (Mapa), da qual ele assumiu como o pri-
meiro presidente.
   De suas ações enquanto presidente, Prado 
destaca com orgulho as conquistas e reestru-

turação do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar-MT). 
“Fizemos um trabalho que posso 
considerar a base de tudo. Ouvi-
mos a sociedade civil organizada 
para saber exatamente onde o 
Senar poderia atuar com mais 
intensidade. Dai em diante defin-
imos 12 cadeias produtivas, os 

cursos específicos de acordo com 
a necessidade da região, como também, detect-
amos onde estavam os gargalos, e saímos de 80 
cursos aproximadamente para mais de 200. No 
Senar eram apenas três instrutores que opera-
vam maquinas nos cursos de qualificação profis-
sional rural e hoje são mais de 30”, descreveu.
   Quando Prado assumiu a presidência, já existia 
o Instituto Mato-Grossense de Economia Agro-
pecuária (Imea), porém funcionava apenas com 
dois colaboradores.  Marcantes na gestão foram 
as discussões sobre o Código Florestal Brasileiro. 

PRESIDENTE DA FAMATO

Prédio da Famato
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José Nardes
Gestão  2014/2017

Com o conhecimento adquirido através de 
inúmeros cursos e líder sindical, Nardes 
conseguiu trazer incontáveis benefícios 

para o setor rural, participando de projetos, 
encontros, seminários e movimentos de mobi-
lização social em todo o país, visando sempre 
o fortalecimento da classe produtora de Mato 
Grosso.
Hoje, José Nardes é uma das principais lider-
anças do setor agropecuário brasileiro.

DIRETORIA
Vice-presidente: Jorge Luiz Borghetti
1º secretário: Fernando Cadore
2º secretário: Jorge Inácio Schuster
1º Tesoureiro: Jaime Luiz Coradini
2º Tesoureiro: Marcos Roberto Bravin

Com uma diretoria participativa, o sindi-
cato trouxe uma forma de integrar seus 
associados a entidade com as metas de 

crescimento na sua lavoura. A gestão contou 
com o engajamento de toda equipe, para fazer 
parte das conquistas, conseguiu, dessa forma, 
unir a classe em prol das mesmas metas, e 
assim ficou mais fácil alcançá-las. 
Várias conquistas e ações foram realizadas 
nesta gestão:

- Realizou Assembleia Extraordinária para dis-
cutir gestão participativa
- Mudou o nome do Tathersal de Leiões para 
Waldomiro Riva
- Mudou a Expoprima para o formato Farm 
Show
- Extinção dos tads lavrados em 2012/2013, 
extinção dos tads lavrados a partir de 01 de 
janeiro 2016.

- Academia de liderança, projeto futuros pro-
dutores do Brasil,
- Redução de ICMS para máquinas agrícolas,
- Isenção do ADA (alto declaratório ambiental),
- Apoio a frente parlamentar do agronegócio,
- Participação em vários ciclos de palestras e 
treinamentos em Cuiabá,
- Realização da Farm Show 2015/2016/2017
- Pedido de estado de emergência junto a secre-
taria de meio ambiente do município
- Conquista de um representante do sindicato na 
diretoria da Aprosoja, com o cargo de vice-presi-
dente da Região
- Participação do Conselho do Movimento 
Agrícola Municipal

Maio/2017 33



PARQUE DE EXPOSIÇÕES E SUA EVOLUÇÃO

2017

2002

2016

2003

2015

2004

2008

2006

1996

Maio/201734



Pensando em forta-
lecer ainda mais o se-
tor agrtopecuário do 
município e da região 
sul do Mato Grosso, 
em 2015 o sindicato 
criou a Farm Show, se 
tornando umas das 
principais feiras de 
negócios do Centro 
Oeste e a maior vitrine 
tecnológica do Brasil. 

Sua primeira edição 
reuniu 150 expositores 
de todo o país, 15 mil 
visitantes e um volume 
de negócios realizados 
ultrapassou R$ 240 
milhões.   A segunda 
edição em 2016, teve 
expressivo número de 
visitantes que chegou 
a mais de 17 mil, co-
mercialização de apro-

ximadamente R$ 330 
milhões e envolveu 
232 expositores nas 
diversas áreas da agri-
cultura e pecuária bra-
sileira. A Farm Show 
vem crescendo a cada 
ano e na sua terceira 
edição já está consoli-
dada no calendário do 
agro brasileiro. Ela teve 
expressivo número de 

visitantes que chegou 
a cerca de 35 mil, com 
um volume de negó-
cios de aproximada-
mente R$ 1 bilhão. A 
feira, além de se tornar 
um local de grandes 
negócios, traz aos pro-
dutores, palestras com 
renomados nomes. A 
Farm Show é um so-
nho compartilhado... 

Criação da
Farm Show um desafio!

FARM SHOW 2015

2015
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Farm Show
2015

João Batista Olive

Um desafio! Quem não 
se entregou, quem não 
recoou, saiu na frente. 
2015 vai ficar na história 
com a criação da Farm 
Show.

Jornalista João Batista
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Farm Show
2015

João Batista Olive

Um desafio! Quem não 
se entregou, quem não 
recoou, saiu na frente. 
2015 vai ficar na história 
com a criação da Farm 
Show.

Jornalista João Batista

Farm Show
2016

Só grandes líderes 
conseguem fazer 
uma feira desse 
potencial.
Ministro TCU Augusto Nardes

    Show 2016
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Estação Metereológica - O Sindicato Rural adquiriu em 2015 uma 
estação meteorológica automática, que me e registra variáveis meteorológicas como 
velocidade do vento, precipitação e umidade do ar, temperatura, radiação solar e pon-
to de orvalho da região.  Isso, atendendo um pedido dos seus associados.  Todas as 
informações são transmitidas pela equipe da entidade através de rede social de forma 

Inauguração NAC
O Sindicato inaugurou as instalações do 

Núcleo Avançado de Capacitação (NAC) que 
passou a ser um referencial a mais como es-
trutura para a qualificação de centenas de 

pessoas, nas atividades relacionadas agricul-
tura e pecuária. Em parceria com o Senar-MT, 
os cursos são oferecidos gratuitamente a to-
das as pessoas que quiserem se capacitar. 
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O Sindicato inaugurou as instalações do 

Núcleo Avançado de Capacitação (NAC) que 
passou a ser um referencial a mais como es-
trutura para a qualificação de centenas de 
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tura e pecuária. Em parceria com o Senar-MT, 
os cursos são oferecidos gratuitamente a to-
das as pessoas que quiserem se capacitar. 

O Sindicato Rural em parceria com o Se-
nar-MT, oferece diversos cursos de qualifi-
cação profissional para quem vive ou traba-
lha no campo, e também para aquelas que 
pretendem ampliar seus conhecimentos, 
além de dar oportunidade para quem bus-
ca trabalhar ou conhecer o setor agropecu-
ário.

Através do Sindicato Rural, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural de Mato 
Grosso (Senar-MT) traz aos produtores e 

empresas do município várias palestras 
e oficinas, com objetivo de atualizá-los na 
questão de Leis e questão ambiental. 

Por ser considerado um dos mais atu-
antes no Estado, o Sindicato Rural de Pri-
mavera recebeu premiação de melhor 
sindicato estadual, pelo Senar-MT. Res-
saltando que em Mato Grosso o número de 
entidades é de 89. Por diversas vezes con-
quistou a premiação de “Melhores do Ano” 
do município, promovido pela Aciple.

Capacitação

Palestra Senar-MT Curso Senar-MT

Sindicato é premiado pelo  Senar-MT Sindicato é premiado pela  Aciple

Curso de maquinário do  Senar-MT Equipe do sindicato é premiado pelo  Senar-MT
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O Sindicato Rural, através do presi-
dente José Nardes  também esteve pre-
sente representando a classe dos pro-
dutores  rurais  na  entrega da viatura 
do Corpo de Bombeiros  de  Primavera  
do  Leste que beneficia toda a comuni-
dade.  

Equoterapia

Entrega da viatura ao

Corpo de Bombeiros

Criada na gestão de Jair Guariento a 
Equoterapia tem uma equipe de profis-
sionais, sendo uma psicopedagoga, uma 
equoterapeuta e um guia de cavalos,  
atende 20 pacientes com idades entre 02 

e 22 anos de idade, com diagnósticos de 
paralisia cerebral, autismo, distúrbios de 
aprendizagem, AVC, dificuldade de apren-
dizagem, comportamento, síndrome de  
Guillain Barré. 

Maio/201740



Com o objetivo de interagir com os associa-
dos e trazer palestras que debatam vários as-
suntos de interesses dos mesmos, foi lançado 
o café da manhã que já chegou a sua 9ª edição 
e não vai parar por ai, pois a diretoria tem o 
intuito de continuar.

O café da manhã é realizado bimestralmen-

te e a entidade traz palestrantes renomados 
nas mais diversas questões que ajudam o 
produtor e seu colaborador a se atualizarem e 
também tratam de vários assuntos de interes-
se dos associados. 

Também são feitas prestações de contas e 
repasses à entidades. 

Café da Manhã

Palestra com Paulo Zimmer

Repasse à APAE Repasse ao CACCDoação de cadeiras de rodas ao Rotary e Lions

Prestação de contas
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- Participação na Comissão de 
Assuntos Fundiários
- Participação em campanhas 
contra o câncer
- Movimento pró-impeachment 
da Dilma
- Movimento contra o fechamen-
to da delegacia da PRF de Prima-
vera
-Inauguração do Núcleo
Avançado de Capacitação (NAC)
- Realização de oito edições de 
café da manhã para tratar de 
assuntos diversos, com palestras 
voltadas aos produtores.

 - Em parceria com o Senar-MT 
promoveu cursos de capacitação 
todos gratuitos
- Doação de duas cadeiras de ro-
das para o Rotary Club e Lions 
Club
- Repasses da Farm Show à APAE 
e ao CACC (Centro de Apoio ao 
Combate ao Câncer)
- Participou da entrega de 
uma nova viatura do corpo de 
bombeiros
- Esteve presente no ato de re-
tomada da construção da Escola 
Técnica de Primavera

- Cedeu o Parque de 
Exposições para 
treinamento de 44 
novos soldados da 
Polícia Militar
- Sediou a Carava-
na Soja Brasil

- Participou da 11ª edição do Cir-
cuito Aprosoja
- Cedeu o espaço do parque para 
o Aventuri e Campuri
- Promoveu o CineSenar no bair-
ro Primavera III, levando diversão 
a mais de 2 mil crianças carentes
- Esteve a frente do movimen-
to que envolveu a devolução do 
duodécimo da Câmara Municipal 
ao Executivo em duas etapas de 
mais de R$ 600 mil cada uma para 
compra de equipamentos da UPA.
 - Desenvolveu o projeto “Sela do 
Saber” (Equoterapia)
- Construiu nova Rádio Parque 
com equipamentos 
- Acompanhou a caravana pró-es-
trada vistoriando a recuperação 
das rodovias mt-130 e mt-448. 
- Luta pela mudança de data do 
vazio sanitário

Acompanhou a caravana pró-estrada vistoriando a recuperação das rodovias

O sindicato continuará agindo em defesa da classe produtora. A cada dia a entidade 
tem se fortalecido e está sempre presente em discussões que envolvem o setor, sen-
do um instrumento de representação legítimo da agropecuária.

A diretoria acompanhou a caravana pró-estrada do governo vistoriando a 
recuperação das rodovias

Acompanhando a equipe do governo vistoriando a recuperação das rodovias
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 “Elaboramos programas e atividades que aproximam 
os produtores de suas entidades representativas, além 
de capacitar continuamente as lideranças e os colabora-

dores envolvidos com a representação sindical rural”, 

Famato parabeniza Sindicato de 
Primavera do Leste pelos 30 anos

   Primavera do Leste 
está entre os municípios 
que se destacam na pro-
dução de grãos em Mato 
Grosso. Segundo o Insti-
tuto Mato-grossense de 
Economia Agropecuária 
(Imea), o município ocu-
pou ano passado a 8ª 
posição no ranking es-
tadual de produção de 
soja e milho. Para 2017, 
a previsão é ficar em 7º 
lugar.
   Para representar os 
produtores da região e 
colaborar para o bom 
desempenho do setor, 
o Sindicato Rural é peça 
fundamental nesse pro-
cesso e que, ao longo 
de seus 30 anos, vem 
fazendo um trabalho 
relevante para os asso-
ciados.
  A Federação da Agricul-
tura e Pecuária de Mato 
Grosso (Famato) recon-
hece os esforços das lid-
eranças que se dedicar-
am nessas três décadas 
para atender as neces-
sidades dos produtores 
da região.
 “Para nós é uma grande 
satisfação ver um sindi-

cato consolidado, repre-
sentativo e com história 
como é o Sindicato de 
Primavera do Leste. A 
Famato parabeniza a 
entidade, o presidente 

José Nardes e todos os 
presidentes e diretores 
que passaram por ela 
ao longo desses anos”, 
afirma o presidente da 
Federação, Normando 
Corral.
O principal objetivo do 
sistema sindical rural 
é defender os direitos, 
reivindicações e inter-

esses do produtor rural, 
independentemente do 
tamanho da sua pro-
priedade ou do ramo de 
atividade.
  É papel do sindicato de-
fender os interesses do 
produtor; representar 
a categoria nos consel-
hos, comissões, comi-
tês, fórum de debates, 
programas e outros 
canais de represen-
tação; debater, reivin-
dicar, sugerir, buscar 
respostas e apresen-
tar sugestões para a 
solução dos problemas 
do setor rural; promov-
er o desenvolvimento 
da sociedade e do mu-
nicípio; colaborar com 
os poderes públicos, 
como órgão técnico e 

consultivo, na busca de 
soluções para o setor; 
entre outros.
  A Famato, além de rep-
resentar os 90 sindica-
tos rurais de Mato Gros-
so, busca desenvolver 
ações institucionais que 
permitam que a voz do 
produtor rural seja ouvi-
da em diferentes instân-
cias
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Aquisições

- Trator New Holland
- Plantadeira 5 linhas
- Estação Metereológica
- 3 veículos ( 1 Palio, 1 Caminhonete e 1 Uno)
- Carrinho automático
- Trator roçadeira
- Roçadeira automática
- Concha para trator
- Adquiriu 03 veículos para agilizar os trabalhos 
do setor administrativo da entidade
- Um carrinho elétrico para fácil locomoção 
dentro do parque
- Soprador costal automático

Além de benfeitorias no parque de exposições e na estrutura do sindicato, a  enti-
dade adquiriu  vários equipamentos e veíulos para melhor atender os associados e 
agilidade nos trabalhos da equipe de trabalho:

- Carretinha de engate
- Compressor
- Bomba alta pressão
- Pulverizador manual
- Pulverizador automático
- Cortador de grama de arrasto
- Concha para trator
- Grade de arrasto
- Niveladora com disco de arrasto
- Tanque pipa
- Roçadeira para trator
- Vagão basculante
- Distribuidor semeador

Veículos adquiridos para divukgações Farm Show Máquinários adquiridos para vitrine tecnológica

Equipamentos adquiridos para vitrine tecnológica Equipamentos adquiridos para vitrine tecnológica
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Em parceria com o Sistema Nacional de 
Aprendizagem Rural do estado (Senar-MT), 

a entidade sediou entre os dias 04 e 05 de outu-
bro, no Parque de Exposições a segunda edição 
da “Caravana Soja Brasil” Safra 2016/2017. O 
evento teve várias palestras e oficinas, as quais 
foram preparadas para auxiliar os produtores 
no aumento da sua produtividade. O projeto 
trouxe um auditório móvel do Canal Rural tra-
zendo temas para a capacitação dos sojiculto-

res. 
O Projeto Soja Brasil é a maior expedição por 

lavouras de soja já realizada no país, leva consul-
toria avançada ao produtor brasileiro, que terá 
acesso a novas dicas e técnicas para obter mais 
produtividade. Além disso, o Soja Brasil tam-
bém investe em capacitação através da carreta 
do Canal Rural, que viaja pelos polos produtores 
para levar conhecimento e promover a troca de 
experiências entre os agricultores locais.

Um grande acampamento envolvendo cer-
ca de 7 mil pessoas, entre crianças e organi-
zadores, foi sediado no Parque de Exposições 
entre os dias 02 e 11 de setembro. O evento 
foi realizado pela Igreja Adventista do Sétimo 
Dia. O local foi cedido pelo Sindicato Rural 
que sempre tem colaborado com as ações 
sociais do município. Durante esse período 
todas essas pessoas acamparam nas depen-
dências do Parque. O acampamento recebeu 
os nomes de Aventuri e Campuri. Foi gasto 

no município cerca de R$ 400 mil com loca-
ções de diversos serviços, hospedagem, ser-
viços de limpeza, equipamentos eletrônicos, 
link de internet, atendimento médico e res-
taurantes. Ainda foram gerados uma média 
de vinte empregos temporários, além de pro-
dutos alimentícios, combustível, som, vídeos 
e outros serviços usados no município.

Desta forma, o sindicato vem colaborando 
também com a geração de renda do muni-
cípio, além de gerar empregos temporários.

Soja Brasil

Aventuri/Campuri
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Equipe organizadora da Farm Show 2017
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Farm Show
2017
    A Farm Show 2017 superou ex-
pectativa de público e volume de 
negócios e já se consolidou em 
nivel nacional. Em sua 3ª edição, 
a maior Feira de Negócios do Sul 
de MT superou em comparação 
ao ano passado. Participaram 
cerca de 320 expositores de todo 
o país mostrando seus produ-
tos, serviços e suas tecnologias 
avançadas.
   Cerca de 35 mil pessoas visi-
taram a maior Feira de Negócios 
do Sul de Mato Grosso que acon-
teceu entre os dias 28 a 31 de 
março.  
      Nos quatro dias de Feira houve 
uma comercialização de negócios 
em torno de R$ 1 bilhão nas di-
versas áreas da agricultura e 
pecuária brasileira. As empresas 
investiram mais em estruturas

Equipe Guimarães José Nardes

Marcos Bravin, Miguel Daound, Ceará e 
José Nardes Otávio Nardes e visitantes

Miguel Daound do Canal Rural Basf Paulo Quaini e Moacir Quiani

Autoridades e José Nardes
Nardes e Marcos Bravin com equipe 
do CACC de Primavera Apresentação Grupo de dança

Marcos Bravin e família Expositores e visitantes Fernando Cadore e Marcos Bravin
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Farm Show
2017

Diretoria do Sindicato Rural Visitantes Visitantes

SyngentaAgroesteNufarm

Case Agrofito Terra Máquinas Palestra Paulo Storani

Apresentação da PRFVisitantes

Palestra do Senar-MT Público visitantes

Visitantes

O agro é a espinha dorsal que sustenta o nos-
so país que é desvalorizado muitas vezes pelos 
políticos do Brasil. Aqui é um local de pátio de 

heróis, aquele que fornece e produz. O que acon-
tece aqui tem que ser conhecido lá fora pra saber 
que têm pessoas lutando para colocar a comida 

diariamente na mesa do brasileiro.
Paulo Storani - Tropa de Elite
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Farm Show
2017

Base Fertilizantes

CargillKepler Weber

Diretoria, Jair Bolsonaro e deputado José, Laura e Otávio Nardes e Renata

Fernando Cadore, Nardes e Marcos Bravin

Fernando Cadore, Nardes, Bolsonaro e Larion

Diretoria entrega bandeira a Bolsonaro

Fernando Cadore e esposa

Nardes, Bolsonaro e Laura Nardes

Empresários e Bolsonaro

Palestra Jair Bolsorano

Sou a favor do armamanto para o produ-
tor rural. O que o agro precisa é de alguém 
com uma política diferente voltada para o 
agronegócio. A Farm Show é um shopping do 
agronegócio.

Deputado federal Jair Bolsonaro

Farm Show
2017

UPL

Vila Rica Veículos
Autoridades, visitantes, José e Laura NardesOne Ranch

New HollandAssinatura de pavimentação de rodovias

Produtividade Dow Du Pont

Igauaçu Máquinas

Pedro Taques e visitante

Evolust

Nardes com agricultura familiar

Visita de Pedro Taques e Blairo Maggi

Ministro, governador e diretoria do sindicato

MT ajuda muito o Brasil e o 
Brasil tem que ajudar mais o 
MT e a Farm Show é uma feira 
diferente das outras, aqui se 
trabalha e apresenta todos os 
setores do agro e do comércio 
local.
Governador Pedro Taques

Aqui a agricultura e a pecuária 
encontram informações. Quero 
cumprimentar o Sindicato Rural, 
em nome do presidente Nardes 
pelo idealismo. Fazer uma feira 
como essa é muito difícil. São mui-
tas pessoas envolvidas, centenas, 
milhares com um único objetivo de 
passar informações e tecnologia 
de ponta para o agro brasileiro. 
Ministro Blairo Maggi
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Farm Show
2017

Patrocinadores

Santander Equipe Santander

Equipe Santander e visitantes

Instrutor Senar-MT Poli Filtros Equipe Poli Filtros

Cooperativa Sicredi Equipe Sicredi Banco do Brasil

Equipe Banco do Brasil Aprosoja Equipe Aprosoja

Estância Bahia Stand Farm Show Stand Sindicato Rural de Primavera 

Kuhlmann Equipe Kuhlmann
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