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Produtores de queijo buscam alternativas
para lidar com falta de selo de inspeção

Burocracia entrava
produção agroindustrial

Leilões agitam semana

Wisley Tomaz
Da Redação

A burocracia que envolve a produção e
comercialização de produtores
agroindustriais tem sido uma luta

dos pequenos produtores rurais de Mato Gros-
so. Isso porque só podem comercializar seus
produtos no seus municípios e com a permis-
são do Sistema de Inspeção Municipal (SIM).
Contudo, onde não têm o SIM eles ficam im-
pedidos de comercializar para outras cidades
e estados, tornando-se dependentes do Insti-
tuto de Defesa Agropecuária do Estado de
Mato Grosso (Indea) ou tendo que vender o
que produzem apenas para empresas que con-
fiam na qualidade de seus produtos ou em fei-
ras. 

O casal de biólogos cubanos Carlos Maga-
rino e Rebeca Rondon Gonçales que produz
queijo no município de Santo Antônio do Le-
verger, na região da Vila Varginha, conhece
bem este problema. A maioria dos pequenos
produtores daquela região ainda não possui
terras documentadas e assim não consegue fi-
nanciamento na linha destinada ao campo do
Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste (FCO), que exige a terra como
garantia. Em função disso, Magarino comprou 7 tanques de resfria-
mento e instalou nas propriedades da região que produzem o leite e
os produtores agora comercializam com ele.

Ele disse que recebe 2 mil litros de leite por dia nesta época do
ano, já no período das chuvas varia de 3 a 5 mil. Sua produção é de
200 quilos de queijo por dia, das variedades: coalho, minas e frescal,
comercializados com grandes restaurantes e churrascarias de Cuiabá
e Várzea Grande, que confiam na qualidade do seu produto. O queijo
produzido na empresa do casal é feito com todo cuidado e higiene ne-

cessários, sendo que seus funcioná-
rios trabalham com roupas e calça-
dos exigidos pelos órgãos sanitários
de regulação, sendo que o equipa-
mento ainda é todo em inox, também
atendo ao que a lei determina. 

Os empresários dizem acreditar
que com com a criação do SIM con-
seguiriam aumentar sua produção e

contratar mais mão de obra.
Ou seja, teria mais renda, mas
por outro lado estaria contri-
buindo com a oferta de empre-
go. Os funcionários que traba-
lham com eles são da região de
Santo Antônio e foram treina-
dos por eles mesmos para exe-
cutar a produção. 

O casal de cubanos veio pa-
ra o Brasil há 16 anos para mi-
nistrar aulas na Universidade
Federal de Minas Gerais
(UFMG). Depois, por se adapta-
rem e gostar do Brasil regulari-
zaram sua documentação para
ficarem em definitivo no país,
vindo para Mato Grosso mon-
tar um dos primeiros laborató-
rios de DNA em sociedade com
outras pessoas. O que acabou
não dando certo, então depois
de desfazerem a sociedade
compraram a propriedade em Santo Antônio, a qual deram o no-
me de Sítio La Habana, e passaram a investir inicialmente na
produção de leite até chegar na fabricação de queijo. 

Divulgação

Da Redação

C om objetivo de solucionar os proble-
mas dos pequenos produtores foi rea-
lizada uma reunião da Frente Parla-

mentar da Agropecuária da Assembléia Legisla-
tiva para discutidos os problemas que burocra-
tizam a produção e comercialização dos peque-
nos produtores de Mato Grosso. Uma das saí-
das colocadas foi a implantação do Sistema de
Inspeção Municipal (SIM) em todos os municí-
pios do Estado. Sendo que atualmente os pe-
quenos produtores só podem comercializar
seus produtos após o recebimento do “selo” do
SIM, mas, como a maioria dos municípios não
fornece o selo, o agricultor familiar tem duas

opções: ou desiste da atividade, ou age na ile-
galidade. 

Na avaliação do presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Assistência Técnica, Exten-
são Rural e Pesquisa Pública de Mato Grosso
(Sinterp-MT), Gilmar Brunetto, é preciso, entre
outras medidas, criar um laboratório estadual
para análises sanitárias de propriedades e pro-
dutos, além de o Estado ajudar os consórcios já
existentes. Ele diz ainda que os produtores não
têm o capital suficiente para investir. Daí a ne-
cessidade que cada município tenha seu selo de
inspeção, o que facilitaria a inspeção e fiscali-
zação e consequentemente a comercialização
do seu produto e o aumento da oferta de empre-
go e renda dos pequenos produtores.

O sindicalista disse ainda que uma das rei-
vindicações do setor junto aos parlamentares
mato-grossenses é o investimento na criação
das agroindústrias, o que seria uma forma de
fixar o homem no campo. Já que hoje os peque-
nos produtores têm uma média de idade de 55
anos, já seus filhos e netos acabam indo para
as cidades em busca de trabalho. As agroindús-
trias seria uma alternativa para estes jovens
permanecerem nas propriedades de seus fami-
liares. 

Durante a Audiência, a fiscal Edna de Sou-
za Lima deu o exemplo de Cuiabá, onde há um
órgão de fiscalização, mas que não tem estru-
tura nem de pessoal e nem equipamentos e tra-
balha, portanto, no seu limite. Segundo ela, ho-

je o SIM de Cuiabá tem apenas nove empresas
ativas, uma vergonha para a Capital de Mato
Grosso. 

O deputado Zeca Viana (PDT), que preside a
Frente Parlamentar, convocou a reunião após
conhecer a realidade dos pequenos produtores
de Santo Antônio. Lá, não há o SIM, e os pro-
dutores do município têm dificuldade de conse-
guir o “selo estadual”, ou o SIF (federal) devido
ao alto custo número de exigências. Segundo o
deputado, quando o produtor quer vender para
outros municípios, precisa investir em licencia-
mentos e papéis, às vezes mais do que o valor
da própria produção, o que inviabiliza o negó-
cio, daí a importância de tentar resolver este
problema. (WT)

Implantação de selos de inspeção é debatida
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