
PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

1-PROGRAMA “NOSSO LEITE”, antigo BALDE CHEIO. 

Este programa foi implantado no governo da sra. Rachel Coelho, através do Sindicato Rural de 

São José do Xingu, durante gestão da então Presidente sra. Delúbia Borges Tulha. 

A proposta do Programa é de incrementar e otimizar o uso da área do Pequeno Produtor na 

produção de leite, através de práticas e tecnologias de produção que aumentam a produção e 

produtividade, proporcionando desta feita maior renda e qualidade de vida ao Pequeno 

Produtor. 

O custo deste Programa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), custeados pela Prefeitura Municipal 

de São José do Xingu, em convênio com o SEBRAE. 

 O técnico do Programa é um engenheiro agrônomo contactado pelo Sindicato Rural de São 

José do Xingu, durante reunião em Confresa, em novembro do ano passado, com SEBRAE, 

EMBRAPA e Produtores de Leite. Este técnico é custeado pela Prefeitura de Canabrava do 

Norte, produtores de leite de Canabrava, Porto Alegre do Norte e Distrito de Santo Antônio do 

Fontoura, além do Laticínio Bravalat. Ele dá assistência técnica nesses municípios citados. 

A Prefeitura Municipal de São José do Xingu cede uma motocicleta, da Secretaria de 

Agricultura, obtida através do MDA, específico para esta finalidade: atender à produtores de 

leite. 

Vamos para o terceiro ano de implantação do Programa. Hoje contamos com 9 produtores de 

Santo Antônio inseridos no Programa. 

No segundo ano do Programa, em 2016, o Sindicato Rural de São José do Xingu participou com 

metade do custo dele. 

A meta é colocar 10 (dez) matrizes por hectare de pastagem no período das águas, em 

piquetes rotacionados, implantação de capineiras para a seca, correção do solo através de 

calagem e adubações de cobertura, uso de ração balanceada para os animais em lactação. 

Dão assistência geral ao Programa, um engenheiro agrônomo da EMBRAPA, que vem a cada 

três meses, um técnico contratado pelo SEBRAE que vem a cada 45 (quarenta e cinco) dias, e 

nosso engenheiro agrônomo que vem uma vez ao mês.  

2-PROGRAMA PISCICULTURA 

Realizado por nossos técnicos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de São José do 

Xingu em conjunto com a EMPAER do município. 

O objetivo é levar conhecimentos técnicos de produção aos piscicutores do município, 

estimular e acompanhar a produção. 

A capacitação de nossos técnicos na EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL, unidade de Sinop, vai 

garantir uma melhor condução da assistência técnica aos produtores 

Estamos adquirindo aparelhos para verificar a qualidade da água, como nível de oxigênio, 

condutividade e pH. 

“Pisicicultura na verdade é cultivar a água.” 



3-PROGRAMA LEITE 

O leite é a principal atividade econômica desenvolvida pela Agricultura Familiar no Estado. 

Nossa Secretaria de Agricultura participa na Extensão Técnica Rural voltada para a atividade do 

leite. Uma das primeira providência é a coleta de amostras de solo para análise, com posterior 

recomendação de correção e fertilização. 

4-PROGRAMA FRUTICULTURA 

Com a atividade das DOCEIRAS DE SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA, a Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente dá ênfase à fruticultura no município, para a agroindústria de 

doces, polpas, geleias e mesmo produção de frutas in natura. 

5-PROGRAMA MANDIOCA 

A cultura de mandioca é de fácil condução, por ser resistente à doenças e pragas. 

A Secretaria de Agricultura incentiva a cultura no município, para o beneficiamento em 

farinhas e consumo in natura. 

 


