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Concede a Comenda Senador Jonas Pinheiro da
Silva do Mérito Agropecuário ao Sr.  Elusmar
Maggi Scheffer

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o artigo 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:                

Art. 1º Conceder o a Comenda Senador Jonas Pinheiro da Silva do Mérito Agropecuário ao Sr.
Elusmar Maggi Scheffer.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Resolução, nos termos do artigo 26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual e da
Resolução nº 6.597, de 2019, objetivando conceder a Comenda Senador Jonas Pinheiro da Silva ao Sr.
Elusmar Maggi Scheffer.

Elusmar Maggi Scheffer é natural de Torres, Rio Grande do Sul. É um dos proprietários do Grupo Bom
Futuro, um dos maiores, senão o maior grupo agropecuário de nosso Estado. Ao lado de seus irmãos Erai e
Fernando e de seu cunhado José Maria Bortoli, constituíram esse empreendimento que em muito contribui
para o desenvolvimento de nosso Estado.

Em 02 de junho de 1982, começaram plantar em uma fazenda arrendada no município de Rondonópolis-MT,
cujo nome da propriedade (Bom Futuro), guiou o registro como nome da empresa.

A Bom Futuro desenvolve o planejamento estratégico das atividades na capital Cuiabá-MT, sede da empresa,
atuando em sete áreas: agricultura, pecuária, piscicultura, sementes, energia, aeroportuário e imobiliário. As
atividades são distribuídas em todo o estado, gerando desenvolvimento e inúmeras oportunidades para
muitos municípios.

O grupo possui mais de sete mil colaboradores e movimenta a economia do estado e de diversos municípios
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onde o grupo está presente. Atualmente, o Grupo Bom Futuro é o maior produtor individual de soja no
mundo e o maior na cultura do algodão no Brasil, produzindo toneladas de grãos e plumas de algodão em
uma área total aproximada de 583 mil hectares cultivados em Mato Grosso.

A soja é a principal cultura produzida nas unidades da Bom Futuro, totalizando aproximada de 1,3 milhão de
toneladas por safra, além da grande produção de milho e uma média de 300 mil toneladas de pluma de
algodão por safra.

A criação bovina também é destaque na Bom Futuro, nas unidades a pecuária se estende por 93 mil
hectares. São criados mais de 130 mil cabeças de gados das raças nelore e cruzamento industrial em
sistema de semiconfinamento e confinamento, além da piscicultura, que produz, de maneira sustentável,
mais de 3 mil toneladas de peixes em 250 hectares de lâmina d’água das espécies: Tambaqui, Pintado,
Tambatinga, Piauçu e Tilápia.

Após estudos e análises do potencial hidrelétrico do Estado, passaram a atuar no ramo de energia. A
empresa conta com seis usinas hidrelétricas em operação e dois em execução, além de vários outros
projetos de expansão.

Demonstrando uma capacidade grandiosa em diversificar seus objetivos e empreendimentos, o grupo ainda
atua no ramo aeroportuário na Capital (Aero Siaq) e no ramo imobiliário (GBF Imobiliária).

Além de todo o viés empresarial e econômico no Estado, por onde passa, seu Elusmar, como é conhecido, é
unanimidade em carisma, generosidade, competência, arrojo e um exímio jogador de truco e futebol. Casado
com Solange Modolon Scheffer, pai de Nayara Modolon Scheffer, Rayssa Modolon Scheffer, Polyana
Nogueira Scheffer e Fabio Nogueira Scheffer, carrega Mato Grosso no coração, local que escolheu para
empreender, morar e criar seus filhos.

Pela sua contribuição em prol do desenvolvimento de nosso Estado, entendemos ser o Sr. Elusmar Maggi
Scheffer, merecedor da Comenda Senador Jonas Pinheiro da Silva do Mérito Agropecuário.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Agosto de 2021

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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