
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Departamento de Agricultura Familiar 

Programas: 

1. Frutifica 

 

Programa de fomento e incentivo à produção de frutas no município, o município na 

implantação do programa ofereceu parte do volume de mudas frutíferas necessárias 

para pomares comerciais de 13 espécies diferentes, além de auxiliar na construção de 

tanques escavados para irrigação. O munícipio fornece assistência técnica constante aos 

agricultores familiares que aderiram ao programa, com agrônomos capacitados.  

 

 

2. Ave Caipira 

 

O município oferece assistência técnica constante aos agricultores por meio de seus 

técnicos habilitados e também por técnicos do SEBRAE/MT. Foi construído um 

abatedouro municipal, devidamente inspecionado que abate as aves e as entrega 

congeladas aos agricultores que podem comercializá-las seguindo as normas da 

Vigilância Sanitária. 

 

 



3. Mais Leite / Mais Carte – Fomento à pecuária 

 

O município oferece assistência técnica e apoio à produção pecuária de pequeno porte, 

tanto leiteira quanto para a finalidade de corte. O município também adquiri doses de 

sêmen selecionado para promover o melhoramento genético dos rebanhos do 

município. 

 

4. Vitamel  

 

O Programa tem o objetivo de fomentar os apicultores do município por meio de 

assistência técnica, auxílio em matérias como colmeias. Além disso os técnicos da 

secretaria fazem o trabalho de retirada de enxames na área urbana e outros locais que 

possam oferecer riscos de acidentes à população. 

 

5. Mais Peixe Sorriso 

 



O município oferece assistência técnica aos agricultores familiares que se dedicam à 

atividade da piscicultura. E auxilia na construção de viveiros (tanques escavados) 

àqueles que desejam iniciar na atividade. 

 

6. Horta Viva 

 

O município fomenta os agricultores familiares à produção de hortaliças, principalmente 

para o fornecimento aos programas de compra institucional com o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar e o Programa Mesa Saudável da Secretaria de Assistência Social. 

Promove eventos como Dias de Campo, Cursos, Visitas Técnicas para qualificação de 

agricultores técnicos na produção de hortifrutigranjeiros. 

 

7. Patrulha Mecanizada 

O município possui frota de máquinas instalada em um barracão próprio, para 

atendimento de serviços e operações agrícolas com horas-máquina subsidiadas. 

Oferece serviços como: Aração, gradagem, distribuição de calcário, dentre outros. Os 

quais não seriam possíveis que o agricultor familiar conseguisse individualmente. 

 

8. Serviço de Inspeção Municipal (SIM) 

 

Produtores, empresários e empreendedores podem registrar seus produtos com a 

devida fiscalização, garantido segurança e qualidade aos consumidores. O SIM fiscaliza 

e inspeciona estabelecimentos que manipulam produtos de origem animal no município 



de Sorriso. Também oferece certificado de adesão ao SUSAF, que possibilita que os 

produtores vendam seus produtos em todo o estado do Mato Grosso. 

 

9. Programa de Microcrédito Rural 

O município fez o aporte de um fundo garantidor (Fundo de Aval) às instituições 

licitadas, as quais tem o compromisso de oferecer até R$ 30.000,00 em microcrédito 

rural para que Agricultores Familiares possam adquirir sistemas de irrigação, insumos e 

itens. 

 

10. Programa Titula Brasil 

O município faz com a coordenação do INCRA/MT serviços de vistoria, recebimento de 

documentos e outros serviços específicos, voltados para a regularização fundiária de 

assentamentos de reforma agrária e glebas públicas do município. 


