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Exm°. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 
                     A Vereadora que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno desta 

casa, ouvido Plenário Indica MOÇÃO DE APLAUSO a Agroindústria de Poconé em 
Produtos Orgânicos Derivados da Cana de Açúcar, pelo trabalho desenvolvido em 

comunidades rurais e geração de emprego e renda no município de Poconé. 
 
 

Agroindústria de Poconé desenvolve atividade sustentável. E recebe troféu 

"Prêmio Valores do Brasil", do Banco do Brasil por cumprir a função de empresa de 

desenvolvimento regional sustentável. Instalada há três anos, a indústria tem garantido 
a renda de 15 associados. Presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais da 
Comunidade Imbé, Milton Gonçalves de Souza. 

 

Com uma produção diária de 300 quilos de produtos orgânicos derivados 

da cana-de-açúcar, rapadura, melado e açúcar mascavo, a primeira agroindústria 
coletiva, no município de Poconé (104 km ao Sul de Cuiabá). Os produtos são vendidos 
para merenda escolar da Prefeitura Municipal de Cuiabá e comércio da região. 
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Investimento na ordem de R$ 340 mil, do Banco do Brasil, para construção da sede e 
aquisição de equipamentos e veículo. O presidente Sr. Milton explica que em anos 

anteriores todos os associados trabalhavam como empregados e hoje, a maioria trabalha 
para a agroindústria que paga mensalmente um salário mínimo aos sócios. Para garantir 
o funcionamento da empresa o ano todo, foi plantado 20 hectares de cana-de-açúcar e 

toda produção é para moagem. O empreendimento mudou a rotina dos pequenos 
produtores oferecendo maior qualidade de vida e promovendo lucro e renda para as 

famílias rurais. A indústria trabalha de forma sustentável, um exemplo disso é a 
utilização do bagaço da cana, que é queimado na caldeira reduzindo o uso de madeira 
para produção do açúcar. As instalações são adequadas com equipamentos para 

produção industrial e adoção de Boas Práticas de Fabricação (BPF), com higiene e 
utilização de equipamentos de proteção individual para manipulação dos produtos. 
O desenvolvimento da agroindústria, o poder aquisitivo das famílias mudou, 

possibilitando diversos investimentos como a melhoria das casas e compra de veículos e 
motos. "Os produtores receberam treinamento para manusear os equipamentos, 

administrar a agroindústria, comercializar os produtos de acordo com as normas 
vigentes da legislação em vigor", destaca. 

 
 

 
                       Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 08 de abril de 2013. 
   

 
 

   Vereadora Ornella Falcão 
 


