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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros,
mediante requerimento do Deputado Túlio Fontes, vem manifestar nas mais efusivas
congratulações e reconhecimento público a produtora rural cacerense Senhora Ida Beatriz
Machado de Miranda.

JUSTIFICATIVA

A produtora rural, Ida Beatriz Machado de Miranda, está entre as “100 Mulheres Poderosas do
Agro”. A lista foi divulgada pela revista Forbes Brasil, no dia 15 de outubro do corrente ano, data
em que se comemora o Dia Internacional da Mulher Rural, instituída pela ONU (Organização
das Nações Unidas).

A conceituada revista destacou as mulheres de toda parte do Brasil que têm se destacado na
sociedade e nas entidades do segmento, que muitas vezes, são ocupados por homens, como
no agronegócio. Entre as selecionadas “superpoderosas”, estão pesquisadoras, diretoras de
empresas, consultoras, profissionais das áreas de medicina veterinária, engenheira ambiental,
ministra da agricultura e entidades de classes.

Segundo levantamento realizado pela Forbes, a cacerense Ida Beatriz se destacou pela forma
diversificada de conduzir o Sindicato Rural de uma cidade localizada em área pantaneira e em
meio à forte seca que causou incêndios, atingindo o Pantanal mato-grossense, além da inédita
posse de uma mulher no comando do Sindicato Rural de Cáceres.

Vinda de uma família que sempre viveu no campo, desde seu bisavô, Ida revela que desde
jovem esteve envolvida nas atividades rurais e, por isso, conhece todos os fatores e as
dificuldades que passam os pecuaristas. Mas para chegar na presidência do sindicato, teve
primeiramente o aval da sua família. “O apoio da família foi fundamental. Minha filha de 14 anos
disse que se orgulha por eu assumir esse cargo”.
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A revista Forbes Brasil assim se destacou ao anunciar entre as 100 Poderosas nessa primeira
lista divulgada pela revista: “A pecuarista Ida Beatriz foi eleita presidente do Sindicato Rural de
Cáceres (MT), no coração do Pantanal. É a primeira vez que uma mulher ocupa a cadeira, uma
exceção em um mundo liderado por homens. De acordo com uma pesquisa realizada em 2020
pela DBO, plataforma especializada em pecuária, pouco mais de 100 mulheres comandam
sindicatos rurais no país. Ida assumiu o cargo em maio do ano passado, em meio a uma das
maiores secas e incêndios no bioma. Não por acaso, um dos focos do seu trabalho é diversificar
a matriz econômica do Pantanal e fortalecer as brigadas de incêndio”.

A senhora Ida Beatriz é formada em Administração Rural pela Universidade Federal de
Lavras/MG, casada e mãe de dois filhos. Seu avô, Francisco Pinto de Arruda, foi um dos
fundadores do Sindicato Rural de Cáceres, em 01 de abril de 1968. E, desde março de 2020,
comanda o Sindicato Rural de Cáceres, que pela primeira vez tem uma mulher na presidência.
Sua diretoria é composta por mais doze homens e duas mulheres, sendo elas, Beatriz Tavares
e Denise Dalmas.

Diante do exposto, apresento essa justa e singela homenagem a essa mulher cacerense tão
importante para nossa cidade, região e Estado.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Outubro de 2021

 

Túlio Fontes
Deputado Estadual
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