Começa o mutirão Soja Plus em MG e BA
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Na última segunda-feira, dia 16 de julho, começou mais um mutirão de assistência
técnica do Soja Plus nas fazendas que participam do programa. Ao todo, 16 alunos
da Universidade Federal de Viçosa estão trabalhando nas fazendas em Minas Gerais
e Bahia para aplicação do programa.
No início do ano corrente, Aproximadamente 100 estudantes participaram de
capacitações sobre gestão da propriedade rural, legislação ambiental e trabalhista,
normas de construções rurais e procedimentos seguros em empreendimentos rurais.
À medida que as capacitações avançavam, os estudantes eram avaliados através de
testes e exercícios que simulavam situações que encontrarão nas fazendas. Por
conseguinte, eles eram desafiados a propor estudos de caso e apresentar soluções
para os problemas apresentados. Após 4 meses de capacitações, os melhores
ranqueados foram escolhidos para participar deste mutirão.
Em Minas Gerais, as visitas se concentram na região do Triângulo Mineiro, com
destaque para as cidades de Paracatu e Coromandel, com maior número de
produtores participantes. A Cargill e a FAEMG – Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de Minas Gerais prestam um apoio fundamental para a realização das
atividades. Já na Bahia, as ações se concentram na região oeste, com a coordenação
das atividades feita pela AIBA – Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia.
Esta é uma grande oportunidade para que os alunos troquem experiências e
conhecimentos com produtores e funcionários, realizem uma aplicação prática do
aprendizado de excelência que adquiriram na Universidade e prospectem o ingresso

no mercado de trabalho. Para os produtores que almejam a melhoria dos indicadores
socioambientais e econômicos das fazendas, as vantagens consistem na aplicação
do check-list com 181 indicadores, identificação dos pontos de melhoria e elaboração
de um relatório detalhado com propostas de adequações.
Além disso, os produtores recebem um kit com várias placas sinalizadoras e
orientativas, que são afixadas na propriedade, manual de construções rurais, manual
de regularização ambiental, manual de oficinas mecânicas, vídeos de Diálogo Diário
de Segurança, blocos de controle de entrega, advertência para uso de EPI e
documentos. É importante frisar que este programa é inteiramente gratuito aos
produtores participantes. Todas as atividades são custeadas pela ABIOVE e seus
parceiros institucionais listados abaixo.
A expectativa é que ao final do mutirão, após três semanas de estágio, 17 fazendas
tenham sido atendidas na Bahia e 23 em Minas Gerais, onde os estagiários ficam por
1 semana na fazenda. Em janeiro de 2019 uma nova força tarefa será realizada e nos
demais meses do ano, o trabalho continua forte com os supervisores de campo de
cada estado. Além dos estados citados, o programa Soja Plus também atua no Mato
Grosso (APROSOJA MT), Mato Grosso do Sul (FAMASUL) e Goiás (IBS/CARGILL).
Mais novidades: Em breve o programa será também ampliado para Tocantins; a
AIBA lançará com o apoio da ABIOVE e do Soja Plus a cartilha de regularização
ambiental do MATOPIBA, atualizando e expandindo a versão em anexo e por fim, em
novembro, ocorrerá o Seminário Soja Plus Brasil 2018 em Campo Grande, com data
e local a confirmar.
Todos os documentos usados na propriedade rural podem ser acessados no link:
https://www.dropbox.com/sh/2euoyx9f06iynec/AACfn8U7uyGeabt8xVdI7W_Ua?dl=0
A gestão da propriedade faz toda diferença:
https://www.youtube.com/watch?v=DS4_wTOxKJ0
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