
Foi feita uma apresentação sobre a produção agropecuária de Mato Grosso 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Famato e embaixada da 
Alemanha podem ser parceiras 

Em missão oficial por 
Mato Grosso, o embai-
xador da Alemanha no 
Brasil Georg Witschel 
ficou surpreso com os 
dados e com a eficiência 
do produtor mato-gros-
sense. Witschel vislum-
brou uma futura parceria 
entre a Famato e o país 
europeu. Segundo ele, o 
Ministério da Agricultura 
da Alemanha desenvolve 
projetos de apoio ao coo-
perativismo que podem 
ser implantados em Mato 
Grosso.

“Essa é uma ideia que 
nasce aqui nesta sala, du-
rante a nossa conversa. 
De um lado há mais de 

seis mil produtores ma-
to-grossenses e do outro 
poucas empresas para 
comprar a produção do 
estado. Acredito que po-
demos trabalhar para 
fomentar o sistema de 
cooperativas buscando 
melhores oportunidades 
para os produtores nego-
ciarem”, informa Wist-
chel.

O presidente em exer-
cício da Famato, Francis-
co Olavo Pugliesi de Cas-
tro, reforça a importância 
do fomento do cooperati-
vismo em Mato Grosso e 
a satisfação com a possi-
bilidade de fechar uma 
parceria com o país euro-
peu. “A Alemanha é um 
país de primeiro mundo 
com grande conheci-

mento sobre o sistema de 
cooperativas. Sabemos 
que cooperativismo em 
Mato Grosso ainda está 
muito tímido e deve ser 
fomentado porque no fu-
turo será uma ferramen-
ta imprescindível para o 
produtor rural. Unir essa 
nossa necessidade com a 
experiência alemã é uma 
boa oportunidade”, co-
menta Castro.

Durante a reunião, 
o gestor do Imea Paulo 
Ozaki fez uma apresen-
tação sobre a produção 
agropecuária de Mato 
Grosso, o escoamento 
dessa produção, a balan-
ça comercial, os desafios 
do setor e as tendências e 
perspectivas em médio e 
longo prazos.
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