
Projeto Jovem Horticultor 
será lançado nesta quarta

MT HORTICULTURA

A Universidade do 
Estado de Mato Grosso 
(Unemat), Campus Tan-
gará da Serra, através do 
Programa de Extensão MT 
Horticultura, iniciará o 
Projeto Jovem Horticultor.

O lançamento oficial e 
apresentação do projeto 
à comunidade será nesta 
quarta-feira, 19 de feve-
reiro, às 8h, na Unemat 
de Tangará da Serra. O 
evento pretende reunir os 
jovens que farão parte do 
projeto, autoridades e a 
comunidade em geral. As 
atividades terão início no 
mês de março e os encon-
tros serão mensais.

No total foram selecio-

Foram selecionados 
50 alunos do
ensino médio
para o projeto

As atividades terão início no mês de março

nados 50 alunos para par-
ticipar do Projeto Jovem 
Horticultor, como conta o 
idealizador da iniciativa. 
“São alunos do ensino mé-
dio, 25 da Escola Patriarca 
da Independência, do dis-
trito de Progresso e 25 da 
Escola Antônio Hortolani 
do Distrito Joaquim do Bo-
che. Eles terão a oportuni-
dade de conhecer desde a 
produção de frutas, flores 
e hortaliças, até a parte ge-
rencial da propriedade, li-
gadas a questões econômi-
cas, financeiras e também 
de comercialização”, con-
ta Willian Krause, profes-
sor doutor em genética e 
melhoramento de plantas.

Para os alunos da Es-
cola Antônio Hortolani o 
assunto é familiar, pois a 
escola oferece disciplinas 
técnicas sobre agricul-
tura familiar, economia 
solidária e agroecolo-
gia. “Vejo que o Projeto 
Jovem Horticultor será 

muito importante para o 
desenvolvimento dos alu-
nos e também como um 
complemento ao que eles 
aprendem nas discipli-
nas”, explica Maria Apa-
recida Torres, diretora da 
escola.

Um dos objetivos do 
projeto é combater a emi-
gração de produtores para 
a cidade. “O jovem se inte-
gra ao campo e passa a per-
ceber que a atividade rural 
pode ser rentável e que ele 
pode se inserir e acabar 
sendo sucessor dos pais 
na propriedade”, afirma o 
secretário de Agricultura 
de Tangará, Ander Santos, 
parceiro do projeto.

A iniciativa tem o apoio 
da Secretaria municipal 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), As-
sociação dos Engenheiros 
Agrônomos de Tangará da 
Serra (AEATGA), Sindicato 
Rural, e Serviço de Apren-
dizagem Rural (Senar).
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