Ademir Gardin, presidente da Associação dos Produtores de Feijão, Trigo e Irrigantes de Mato Grosso (Aprofir), desde janeiro de 2016,
é engenheiro agrônomo, especialista em gestão no agronegócio e produtor rural em Sorriso, MT. Entre alternativas de rotações e
sequências de culturas irrigadas em seus empreendimentos, ao vê-lo apreciar os bons resultados com a cultura do feijão irrigado, ele
remete a todos para as intrincadas tomadas de decisões: “Como melhor escolher as sequências e as rotações de culturas a serem
adotadas, caso a caso, em cada situação dessa dinâmica da agricultura irrigada?” São permanentes dilemas enfrentados pelos
produtores, para definir qual a melhor alternativa comercial e agronômica, com seus custos, benefícios, riscos, perspectivas de mercado
e de uma equilibrada gestão de todo o negócio com a intensificação de atividades proporcionadas pela agricultura irrigada, como ele
muito bem ressalta, ao comentar sobre a importância de juntar forças com a Aprofir e a ABID.

A mobilização de esforços para a realização
do XXVI Conird em Cuiabá, Mato Grosso
Por Ademir Gardin
Ao assumir a presidência da Associação dos Produtores
de Feijão, Trigo e Irrigantes de Mato Grosso (Aprofir), no
início de 2016, com amplas responsabilidades de agregar as
forças de MT para o desenvolvimento da agricultura irrigada, para lutar pela infraestrutura e política necessárias e ter
condições de buscar os melhores negócios, tivemos como uma
de nossas referências as parcerias anuais da ABID.
Assim, festejamos com muita alegria e profissionalismo,
ao lograrmos a parceria da ABID com MT em 2016. Esse
feito foi prontamente difundido pelo governo, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec),
incluindo nesses trabalhos, ao longo do ano, a realização
do XXVI Conird, um evento que sempre coroa essas itinerantes parcerias anuais da ABID no final de cada ano. Em
Mato Grosso, com interesses e o protagonismo de instituições como a Federação da Agricultura do Mato Grosso
(Famato), o direto apoio do governo do Estado, formou-se
uma base para fazer essa parceria com a ABID e prosperar
com firmeza, apoiando-a em mais esse feito, que se repete
anualmente, desde a virada do milênio.
Ao longo desse ano de 2016, fomos provocados pela
ABID e comparecemos na Agrishow, em Ribeirão Preto,
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quando o presidente da ABID, com diversas atuações
junto a Associação Brasileira da Indústria de Maquinas e
Equipamentos (Abimaq), foi parceiro para atuar nas mais
diversas frentes, principalmente com os dirigentes das
empresas de equipamentos de irrigação, levando a todos
os resultados da parceria de 2015, realizada com Sergipe,
e anunciando os trabalhos com Mato Grosso ao longo de
2016. Comparecer com este trabalho, é uma dádiva para
a missão da Aprofir, que quer ombrear com a ABID essa
empreitada, que tantos benefícios poderá trazer para o
estado de Mato Grosso e o Brasil.
Com o foco na agricultura irrigada de Mato Grosso,
com o levantamento de todos os pivôs centrais instalados
até 2015, a demonstrar como estamos evoluindo, bem como
com trabalhos que mostram o quanto podemos crescer com
a agricultura irrigada a curto, médio e longo prazos, entre
diversas outras relevantes e oportunas informações, há muito a ser aproveitado e muito a instigar a todos nós, com esta
edição da ITEM, que complementa trabalhos divulgados
pela ABID em edições e eventos anteriores, como mais um
excelente resultado decorrente desta parceria ABID-MT,
ao longo deste ano de 2016.

A Aprofir foi constituída em abril
de 2014 e tem em sua gênese o trabalho
ligado à irrigação agrícola em geral,
atuando de acordo com a expressão
de cada cultura dentro da irrigação,
com destaque, em especial, ao feijão,
como um carro chefe para impulsionar
nossos negócios. A Aprofir visa o desenvolvimento de ambiente produtivo
sustentável, por meio de boas práticas
agronômicas, sociais e políticas.
A Aprofir tem atuado em parceria
com o governo do estado de Mato
Grosso para realização de eventos
técnicos, como o IV Simpósio do Feijão Irrigado BR 163 e o I Encontro
de Cadeias Produtivas, realizados
em Sorriso, em maio deste ano de
2016. Em nosso plano de trabalho,
consta a permanente busca por
parcerias com instituições (públicas
e privadas) e associações privadas,
visando a capacitação de mão
de obra e a gestão de sistemas
irrigados.
Existe ainda uma forte parceria da entidade com a Prefeitura Municipal de Sorriso, e, em especial com a pasta
da Agricultura, na qual foi possível ser um apoiador do 4º
Congresso Nacional do Feijão Caupi, realizado no início do
mês de junho de 2016, no município de Sorriso.
Todas as ações da Aprofir visam criar um ambiente que
aglutine produtores e profissionais que atuam na agricultura
irrigada, formadores de opinião e pessoas que possam somar
em prol da organização da cadeia produtiva, não somente do
feijão, mas da agricultura irrigada.
No rol de nossos desafios e de nossos propósitos, a
Aprofir, que envolve produtores dos mais diferentes portes,
precisa avançar muito, pois os requerimentos de energia em
quantidade e qualidade, a necessidade de aproveitar nossos
recursos hídricos com sabedoria, de ter conservação e reservação das águas para garantir nossos negócios, bem como a
necessidade de um continuado esforço de melhor manejar
todo o negócio da agricultura irrigada, capacitando-nos cada
vez mais, são permanentes requisitos, para os quais precisamos juntar forças para atender, somando com a ABID nesses
permanentes propósitos.
Poder compartilhar e juntar forças nesta edição da
ITEM, que procura retratar o estado da arte e o potencial
para evoluirmos nos negócios da agricultura irrigada em
MT, é uma oportunidade e uma especial motivação para
estarmos juntos nesses continuados trabalhos com a ABID,
que já chamamos de nossa ABID. Temos que unir esforços
e superar as dificuldades existentes, que são muitas. Dentre
estas, em recente reunião em Cuiabá, ao verificar que tivemos

plena concordância da
direção da ABID para a
nossa proposta de fixação
da data de realização do
XXVI Conird, observou-se que estávamos diante
de inúmeras imprevisibilidades e que precisávamos
adiar a data de realização
deste evento nacional, que
sempre inclui participações internacionais. Assim,
para coroar essa parceria
ABID-MT de 2016, propusemos esta realização para
uma semana em 2017, que
haveremos de pactuar, em
breve, qual a melhor data
para todos. Diante desse impasse, o presidente da ABID
foi consultado por telefone, no
decorrer da reunião, compartilhou conosco diversas ponderações, concordando que, quando
há um impasse, o importante é
buscar a melhor solução e difundi-la, com a devida atenção
a todos os interessados, para seguirmos juntos em favor de
marcantes realizações. A Aprofir está firmemente engajada
nesses propósitos, como parceira que é da Famato e todos
os demais, para levar a bom termo mais uma parceria anual
da ABID, cuja articulação contou com iniciativa da Sedec,
envolvendo diversas outras instituições, públicas e privadas.
São muitas as responsabilidades, dentre estas, vale destacar
a do cronograma de entrega e análise de trabalhos, que
movimenta muitos professores, pesquisadores, estudantes
e profissionais que se organizam para este fim, com muita
antecedência. Os professores da Universidade Federal do
Mato Grosso (UFMT), dentre outros presentes na reunião, os quais formalizaram este pacto para 2016, sabem
dos transtornos e merecem nossas atenções, para, junto
com a ABID, redefinirmos este cronograma com a maior
brevidade possível.
Com a experiência de vários anos, a ABID, seguramente,
contará com todos nós para superar estes nossos inesperados
transtornos, para coroarmos essa parceria com MT, com a
realização do XXVI Conird. Ao já contar com acervos de
trabalhos como desta edição da ITEM e do rico histórico de
tantas parcerias anuais da ABID, temos muitos subsídios para
pautar e fortalecer o que colocamos em curso com nossas proposições iniciais para este evento, que agora estamos tendo
que adiar. Para isso, haveremos de marcar a data da realização
do XXVI Conird com a maior brevidade possível e fazê-lo
acontecer com muito sucesso, honrando esse compromisso de
todos nós de Mato Grosso, para o qual não podemos faltar.
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