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‘ACRIMAT EM AÇÃO’
MOBILIZA CERCA DE
DOIS MIL PRODUTORES
NAS PRIMEIRAS ROTAS
PÁG 3

EXPORTAÇÃO DE CARNE
MATO-GROSSENSE
REPRESENTA 20% DO
TOTAL NACIONAL
PÁG 2

CUIABÁ ABRE A EDIÇÃO DA
INTERCORTE 2018

4

APROVADA A MEDIDA PROVISÓRIA
QUE PRORROGA O REFIS
O prazo de adesão do Programa de Regularização Tributária
Rural (PRR) foi prorrogado para o dia 30 de abril de 2018. A
nova data limite para renegociação do passivo relacionado ao
Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural (Funrural) foi aprovada
por meio da Medida Provisória 803/2017.
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2
EXPEDIENTE
objetivo promover e desenvolver a cadeia
da carne.
E a temporada 2018 já começou. Entre
março e abril vamos participar das feiras
Agrotec, em Barra do Garças, Show Safra
BR-163, em Lucas do Rio Verde, Farm
Show, em Primavera do Leste, Parecis
Super Agro, em Campo Novo do Parecis,
Gazeta Agro, em Cuiabá.
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1º Vice-Presidente: Amarildo Merotti
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No intuito de levar informações para os
produtores de carne de todo o estado, realizamos há oito anos o “Acrimat em Ação”,
maior projeto itinerante da pecuária de
corte. Mas não é só isso. Acreditamos que
a troca de experiência e os espaços de debates são fundamentais para evolução contínua da nossa atividade.
Assim, além do “Acrimat em Ação”,
também estamos presentes nos principais
eventos que envolvem os assuntos de interesse dos nossos associados. Seja como
convidados, palestrantes ou patrocinadores, buscamos contemplar as feiras, exposições e demais projetos que tenham como

Além desses encontros com os produtores, também estamos realizando, em abril,
o InterCorte Cuiabá. O evento nacional
percorre as principais cidades produtoras
de carne do país e Cuiabá abre o circuito
2018 com palestras, painéis e apresentação
de cases de sucesso dentro da pecuária de
corte. Os participantes ainda terão acesso
a produtos e serviços apresentados pelos
expositores e que contribuem para tecnificação da atividade.
Participem desses encontros, conheças
tendências do setor e apresente as demandas da sua região para que juntos possamos construir uma pecuária mais forte e
rentável.
Por Marco Túlio Duarte Soares

Presidente da Acrimat

EXPORTAÇÃO DE CARNE MATO-GROSSENSE
REPRESENTA 20% DO TOTAL NACIONAL
As exportações de carne bovina movimentaram US$ 168,78 milhões nos dois primeiros meses deste ano. A receita é 10%
superior ao mesmo período do ano passado, quando a exportação de carne mato-grossense somou US$ 152,32 milhões. A
exportação de Mato Grosso corresponde a
20% do total exportado em carnes bovinas
pelo país, que foi de US$ 810,13 milhões
em janeiro e fevereiro.

20%
DO TOTAL
NACIONAL

U$ 168,78

MILHÕES
MOVIMENTADOS

O crescimento na receita proveniente da
exportação neste começo de ano superou
10%
SUPERIOR
o aumento do volume embarcado, que foi
A 2017
39,1 mil toneladas, 7% a mais do que as
36,3 mil toneladas comercializadas em janeiro e fevereiro do ano passado. De acordo com o diretor-executivo da Associação
*PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat),
Luciano Vacari, este movimento aponta dutor, e não fique apenas da indústria e no
que, além de exportar mais, o produto bra- varejo”, afirma Vacari.
sileiro está mais valorizado.
Os dados referentes ao mês de fevereiro
“É muito importante ganhar novos mer- também apontam crescimento nas vendas
cados, mas também precisamos agregar internacionais. A exportação de carne mavalor à nossa produção e o aumento na re- to-grossense no segundo mês somou US$
ceita da exportação constata que estamos 76,35 milhões, 6,6% a mais do que os US$
neste caminho. É preciso trabalhar para 71,5 milhões movimentados no mesmo
esta valorização também chegue até o pro- mês do ano passado.
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‘ACRIMAT EM AÇÃO’ MOBILIZA CERCA DE DOIS MIL
PRODUTORES NAS PRIMEIRAS ROTAS

C

erca de dois mil produtores rurais
das regiões do Pantanal, do Vale do
Guaporé, Médio Norte e Arinos participaram das Rotas 1 e 2 da 8ª edição do “Acrimat em Ação”. Realizado pela Associação
dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat),
o projeto traz como tema central a agregação de valor à pecuária de corte e as ferramentas existentes para melhorar a produtividade da fazenda e a qualidade da carne
produzida.
O vice-presidente da
Acrimat e pecuarista da
região oeste, Amarildo
Merotti, destaca a importância do projeto para
auxiliar os produtores
que buscam melhorar os
resultados da atividade e
também para que a entidade tenha conhecimento
das demandas da pecuária
de corte.
“Com a apresentação
abordamos que não produzimos só boi, mas carne e como podemos agregar valor e qualidade para concorrer as opções existentes
no mercado. Além disso, podemos ouvir
dos produtores como podemos dar suporte
para viabilizar melhores condições para o
setor”, explica Amarildo Merotti.
Este ano a palestra “Do prato ao pasto:
agregação de valor à pecuária de corte”
é apresentada pelo engenheiro agrônomo
da Scot Consultoria, Marco Tulio Habib
Silva. O tema traz aos produtores como
todos os sistemas pecuários podem trabalhar para produzir carne de qualidade

para o consumidor e assim melhorar os
resultados de seu negócio. Da produção
de bezerro à terminação de bovinos, em
todas as etapas existem ferramentas e tecnologias capazes aumentar os índices produtivos e a qualidade da carne.
O pecuarista de Sinop, Ivaldo Weis, destacou a importância da apresentação para
os produtores repensarem o produto final,
o que realmente estão colocando no mer-

possibilita a capacitação técnica do setor
por meio de cursos e projetos tecnológicos.
O Sicredi, cooperativa de crédito, possui
linhas de créditos para o setor produtivo,
incluindo a pecuária de corte, e apoia o
projeto pelo terceiro ano consecutivo. De
acordo com a diretoria, o projeto “Acrimat em Ação” permite uma aproximação
com os pecuaristas para melhor entender
as demandas e ofertar os
produtos que as atendam.
O “Acrimat em Ação
2018” ainda conta com
a participação do grupo
Trescinco e Ariel, que
disponibiliza os veículos
para percorrer os mais de
10 mil quilômetros, e da
Scot Consultoria.

cado. “A palestra aponta que não produzimos mais bezerro, boi magro ou boi gordo. Produzimos carne e precisamos nos
atentar sobre o que o consumidor procura
para atendê-lo”, resume
A realização do “Acrimat em Ação 2018”
conta com alguns parceiros que estão presente no dia a dia do pecuarista. Como é o
caso do Sistema Federação da Agricultura
e Pecuária de Mato Grosso (Famato) e do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
de Mato Grosso (SENAR-MT) que representam os produtores de todo o estado e

Em abril tem Rotas 3 e 4
O “Acrimat em Ação 2018” pega estrada
para percorrer as rotas 3 e 4 do projeto no
mês de abril. Do dia 02 ao dia 07, a equipe
passa por de Guarantã do Norte (02.04),
Colíder (03.04), Apiacás (04.04), Nova
Bandeirantes (05.04), Nova Monte Verde
(06.04) e Alta Floresta (07.04). No final
do mês o projeto é realizado em Barra
do Garças (23.04), Ribeirão Cascalheira (24.04), Vila Rica (25.04), Canarana
(26.04), Água Boa (27.04) e Cocalinho
(28.04).
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CUIABÁ ABRE A EDIÇÃO DA
INTERCORTE 2018

A capital mato-grossense será o palco da
primeira etapa da InterCorte 2018, evento
que percorre de forma itinerante há seis
anos os principais polos de produção pecuária do Brasil. Neste ano, a etapa em
Cuiabá (MT) será realizada nos dias 12 e
13 de abril, em novo local. O Cenarium
Rural, do Sistema Famato, será a sede dos
pecuaristas durante o evento.
A programação nos dois dias de evento
será dividida em quatro blocos temáticos:
Produzir mais carne, que irá demonstrar
que a eficiência técnica gera maiores ga-

nhos, tendo o conceito de produzir mais em menos; Inovação, que pretende abordar junto
ao produtor métodos e técnicas
novas da chamada quarta revolução; Vender Mais e Vender
Melhor, que apresentará ao
produtor meios e subsídios para
melhorar o mercado da carne; e
Comunicação, que promoverá
o debate com o produtor sobre
a habilidade de comunicação,
como o produtor divulga seus
resultados e ações, e como a
sociedade enxerga o Agronegócio.

sobre as melhores escolhas e caminhos
para o seu negócio”, propõe Carla Tuccilio, diretora da Terraviva Eventos.

“A InterCorte traz para o debate alguns
pilares indispensáveis para nosso negócio. Para isso, serão mostradas algumas
das ferramentas tecnológicas que podem
tornar a produção mais sustentável e rentável. Temos muitas possibilidades que
ainda não são de conhecimento dos produtores e que serão colocados em pauta
durante o evento. Este ano, a InterCorte
fará um giro pelos principais temas que
envolvem o mercado da carne e trará informações importantes para os produtores do nosso estado”, afirma o presidente
Dentre os palestrantes confir- da Acrimat (Associação dos Criadores de
mados para a etapa estão nomes reno- Mato Grosso), Marco Túlio Duarte Soamados como Gustavo Siqueira, Marcio res.
Bonin, Rogério Peres, Prof. Renato Dib,
Além do workshop, o evento conta com
Diede Loureiro, Alexandre Zadra, Juliana
uma feira de negócios, onde o público
Ferragute, Otávio Celidonio, entre outros.
poderá conferir as novidades tecnológi“Falamos muito nos eventos sobre como cas oferecidas por empresas de referência
produzir com eficiência, porém se essa do setor. Já estão confirmadas as empreeficiência não vier acompanhada de deci- sas da Marfrig, Minerva, Cargill-Nutron,
sões assertivas na hora de comercializar, ABS Pecplan, ACRIVALE, Agroceres,
seja em qual for o momento do processo Allflex, Beckhauser, Campo Rações,
produtivo, o sistema sempre será falho, Connan, FAZEN, GENEX, Oligobasics,
principalmente no que se refere à rentabi- Panucci, Sistema Famato, Rubbertank e
lidade. A ideia é levar o produtor a refletir Hedge Agro.

APROVADA A MEDIDA PROVISÓRIA QUE PRORROGA O REFIS

O

prazo de adesão do Programa de Regularização Tributária Rural (PRR)
foi prorrogado para o dia 30 de abril de
2018. A nova data limite para renegociação do passivo relacionado ao Fundo de
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30/03/2017

FUNRURAL

CONSTITUCIONAL

Apoio ao Trabalhador Rural (Funrural) tando os caminhos possíveis e o desfefoi aprovada por meio da Medida Provi- cho para cada um deles. A decisão sobre
sória 803/2017.
a adesão ou não ao Refis é individual e
A Associação dos Criadores de Mato deve ser analisada em conjunto pelo proGrosso (Acrimat) fez um gráfico apon- dutor e pelo profissional que o assessora.
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PESSOA FÍSICA QUE VENDEU
SUA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PARA PESSOA FÍSICA

A) COBRANÇA SOBRE O VALOR TOTAL (PRINCIPAL + JUROS + MULTAS), DOS
ÚLTIMOS 05 ANOS
B) O NÃO PAGAMENTO PREVÊ A INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
C) O PAGAMENTO É PREVISTO EM PARCELA ÚNICA.

PESSOA JURÍDICA QUE ADQUIRIU
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA QUE
FEZ USO DE LIMINAR (A LIMINAR
DEVE TER SIDO APRESENTADA
EM CADA OPERAÇÃO DE VENDA)

QUEM
DEVE?

AGUARDAR NOTIFICAÇÃO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CONSEQUÊNCIA

O QUE
POSSO
FAZER?

2

ADERIR AO PRR
CONSEQUÊNCIA

A) ISENÇÃO DE JUROS
B) ALONGAR SALDO DEVEDOR EM ATÉ 176 PARCELAS SEM JUROS DE
MORA

O QUE FAZER PARA ADERIR?

REQUERER A RFB SUA ADESÃO;
ENTRADA DE 2,5% SOBRE SALDO DEVEDOR EM ATÉ DUAS PARCELAS;
PRAZO PARA ADESÃO: 30/04/2018
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RECORRER AO
JUDICIÁRIO

