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A exportação de carne bovina registrou queda de 43% em ju-
nho no comparativo com maio deste ano. O embarque de carne 
fresca e congelada movimentou US$ 39,628 milhões ante US$ 
70,128 milhões registrado em maio. 
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MEIO AMBIENTE
O Governo do Estado de Mato Grosso 
publicou o calendário que define o 
período proibitivo das queimadas em 
zona rural

FRETE
As entidades vão trabalhar em 
busca do estabelecimento de valores 
compatíveis com o mercado e para 
que não onere ainda mais o setor 
produtivo da agropecuária.
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Por Marco Túlio Duarte Soares
Presidente da Acrimat

No último mês realizamos a entrega da 
primeira unidade do Instituto de De-

fesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-
-MT) reformada com recursos dos produ-
tores rurais. Esta parceria, entre governo e 
produtores, foi uma alternativa encontrada 
para restaurar 139 unidades e sete postos 
de atendimento do órgão, uma demanda de 
20 anos.
O Fundo Emergencial de Saúde Animal do 
Estado de Mato Grosso (Fesa) e o Fundo 
de Apoio à Cultura da Semente (Fase) se 
uniram para investir R$ 9,5 milhões nas 
reformas e serão os responsáveis pela exe-
cução das obras. A iniciativa foi a solução 
encontrada tanto para financiar os custos e 
quanto para retirar o trabalho do setor pú-
blico e dar mais agilidade ao processo. Até 

agosto, a intenção é concluir a reforma de 
43 unidades e queremos chegar ao fim do 
ano com 100 unidades entregues. 
Este foi o caminho encontrado para dar 
melhores condições de trabalho aos ser-
vidores do Indea e também qualidade no 
atendimento aos produtores, que depen-
dem das unidades para emitir guias, co-
municar vacinação, conferir documentos, 
entre outros serviços.
O controle sanitário do nosso rebanho 
é indispensável para o setor da pecuária. 
Sem a fiscalização e acompanhamento, 
não teríamos as certificações que atestam 
a qualidade e a sanidade da carne que co-
locamos no prato dos brasileiros e na mesa 
de consumidores de mais de 100 países.
É por isso que decidimos pela parceria 
com o governo do Estado e investir na 
qualidade dos serviços prestados pelo ór-
gão e consequentemente da nossa produ-
ção.  Acredito que quando cada um de nós 
for até uma unidade ou posto reformado e 
perceber a melhoria no atendimento, vai 
se orgulhar de ter contribuído para a rea-
lização deste projeto pela restauração do 
Indea. 

A exportação de carne bovina registrou 
queda de 43% em junho no compara-

tivo com maio deste ano. O embarque de 
carne fresca e congelada movimentou US$ 
39,628 milhões ante US$ 70,128 milhões 
registrado em maio. A queda é ainda maior 
se comparar com junho do ano passado, 
quando o comércio internacional de carne 
representou US$ 88,412 milhões.
A paralisação dos frigoríficos em decor-
rência da greve dos caminhoneiros, rea-
lizada nos últimos dez dias de maio, foi 
o principal motivo para esta queda. A re-
tomada dos abates foi lenta e a indústria 
ainda precisou realocar a mercadoria que 
ficou parada dentro das indústrias.
No campo, o pecuarista acumula queda na 
renda com a redução do preço da arroba. 
O preço médio do boi gordo chegou a re-
gistrar R$ 133 em março deste ano e em 
junho caiu para R$ 127, em média, para 
compra à vista. 
“As exportações estavam bem e o produ-

EXPORTAÇÃO DE CARNE CAI EM JUNHO 
DEVIDO À GREVE DOS CAMINHONEIROS

tor estava conseguindo recuperar parte 
da renda com a retomada de preços, mas 
isso perdeu ritmo em maio e junho. Ago-
ra vamos entrar no período de entressafra, 
quando o preço pode aumentar um pouco 
em virtude da escassez de boi gordo”, ex-
plica o presidente da Associação dos Cria-
dores de Mato Grosso (Acrimat), Marco 
Tulio Duarte Soares.
Com relação às exportações, o presidente 
da Acrimat acredita que em julho o co-
mércio deve ser restabelecido e aposta em 
um segundo semestre mais movimentado, 
como aconteceu ano passado. “Em 2017, 
as exportações só ganharam força a partir 
de julho, e ainda sim Mato Grosso superou 
São Paulo e exportou US$ 1,1 bilhão em 
carne bovina”.
No acumulado do ano, a exportação de 
carne representou US$ 417,4 milhões, 
volume 10,4% menor do que o registrado 
de janeiro a junho do ano passado, que foi 
US$ 466,4 milhões.
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ACRIMAT É PARCEIRA DO PROJETO ‘PRODUÇÃO 
SUSTENTÁVEL DE BEZERROS’

A Associação dos Criadores de Mato 
Grosso (Acrimat) deu início a um pro-

jeto com foco no desenvolvimento do seg-
mento da cria. O “Produção Sustentável de 
Bezerros” é um programa do instituto IDH 
(Iniciativa para o Comércio Sustentável) 
e do Grupo Carrefour, em parceria com 
o Governo do Estado de Mato Grosso, o 
grupo São Marcelo e a Acrimat, que vai 
investir aproximadamente três milhões de 
euros em mais de 450 propriedades mato-
-grossenses do Vale do Juruena e do Vale 
do Araguaia
O início do programa está previsto ainda 
para 2018 e terá duração de três anos. Si-
tuadas respectivamente no noroeste e leste 
do Estado, as regiões do Vale do Juruena 
e do Araguaia compreendem 11 municí-
pios relevantes na produção de bezerros, 
que abastecem boa parte da cadeia produ-
tiva da carne bovina no país – atualmente 
ambas as regiões respondem por mais de 
40% da produção de bezerros do estado do 
Mato Grosso, a maior parte por pequenos 
produtores. 
Ao todo, as mais de 450 propriedades que 
devem se beneficiar do projeto socioam-
biental somam mais de 156 mil hectares. 
Os Vales do Juruena e Araguaia, situados 
em dois dos mais importantes biomas 
brasileiros, Amazônia e Cerrado, respec-
tivamente, possuem mais de 80% da ve-
getação nativa preservada. Nesse sentido, 
a iniciativa tem um papel relevante no 
aumento da produção ao mesmo tempo 
em que não só mantém os atuais níveis de 
conservação, mas busca melhorá-los com 
mecanismos de restauração e de compen-
sação ambiental. 
A Acrimat entra na parceria justamente 

para dar o suporte na implementação do 
programa, com a gestão do plano de ação, 
contratação de equipe técnica e aproxima-
ção com os produtores. A atuação da enti-
dade será na região do Vale do Araguaia e 
a Fazenda São Marcelo fará a implantação 
da região do Vale do Juruena.
O presidente da Acrimat, Marco Tulio 
Duarte Soares, destacou que este é início 
de um grande projeto que poderá gerar 
bons resultados para o Estado. “A Acrimat 
não tem dúvidas com relação à assertivi-
dade do projeto e de como isso será im-
portante para o setor produtivo da pecuária 
de corte”.
A Acrimat participa desde a concepção e 
vai gerir o projeto em Mato Grosso, atuan-
do junto aos produtores com apoio técni-
co e institucional. A Associação tem por 
objetivo oferecer aos produtores de carne 
ferramentas que permitam melhorar os re-
sultados de sua atividade em todos os as-
pectos, econômicos, ambientais e sociais. 
Com o programa “Produção Sustentável 
de Bezerros” foi identificada a possibilida-
de de melhorar a qualidade dos bezerros 

produzidos e viabilizar a recuperação de 
Áreas de Preservação Permanente (APP). 
Além disso, o projeto vai permitir aumen-
tar a produtividade dentro da propriedade 
e assim garantir melhor renda para todos 
os agentes da cadeia, desde o pequeno 
produtor de bezerro, o pecuarista que faz 
terminação, uma vez que vai adquirir ani-
mais diferenciados, até indústria, varejo 
e consumidor, que terá acesso a carne de 
melhor qualidade.
“Quando recebemos o projeto ‘Produção 
Sustentável de Bezerros’, vimos a impor-
tância dele para os produtores e designa-
mos um comitê gestor para conduzir as 
ações e que vai a campo acompanhar, jun-
to com nosso representante regional Mar-
cos Jacinto, a implantação deste projeto”, 
afirma Marco Tulio Duarte Soares.
A diretora-executiva do IDH, Daniela Ma-
riuza, destacou a importância da associa-
ção nesse processo de implantação e exe-
cução do projeto. “A Acrimat é a entidade 
que representa o setor da pecuária mato-
-grossense e é uma formadora de opinião. 
Então, buscamos essa liderança para dar 
suporte na prática do projeto”.
Para o diretor de sustentabilidade do Gru-
po Carrefour, Paulo Pianez, o grupo iden-
tificou a necessidade de um trabalho para 
incluir os pequenos produtores e que este 
projeto vem justamente suprir esta lacuna. 
“Um dos principais benefícios da inicia-
tiva ‘Produção Sustentável de Bezerros’ 
é intensificar a produção das fazendas ao 
mesmo tempo em que os recursos flores-
tais são preservados, promovendo uma 
produção sustentável e economicamente 
viável”, explica Paulo Pianez.
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ACRIMAT MARCA PRESENÇA NA AGROMT COM
STAND E PALESTRA TÉCNICA

MEIO 
AMBIENTE FRETE

O Governo do Estado de Mato Grosso publicou o calendário 
que define o período proibitivo das queimadas em zona ru-
ral, que durará 90 dias, tendo seu fim no dia 15 de outubro.
Durante o período proibitivo, não é permitido nenhum tipo 
de queimada, nem mesmo as programadas. A decisão é para 
evitar prejudicar a qualidade do ar e incêndios, já que a umi-
dade é baixa nesta época do ano. Para mais informações, 
consulte no site da Acrimat o Guia do Produdor Rural de 
Orientação e Combate a Incêndio

Com a aprovação da Medida Provisória 832/2018, que au-
toriza o tabelamento do preço do frete em todo o país, a 
Acrimat informa que não irá medir esforços para atuar, jun-
tamente ao Instituto Pensar Agro (IPA), na formulação des-
sa tabela pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT). Os trabalhos das entidades serão em busca do es-
tabelecimento de valores compatíveis com o mercado e para 
que não onere ainda mais o setor produtivo da agropecuária.

A Associação dos Criadores de Mato 
Grosso (Acrimat) participou da 

AgroMT, feira tecnológica do agronegó-
cio realizada 09 a 12 de julho em Cuiabá 
(MT), no Parque de Exposições Jonas 
Pinheiro. A AgroMT é uma iniciativa do 
Sindicato Rural de Cuiabá e foi criada 
para oferecer conteúdo técnico para as 
diferentes cadeias produtivas do estado.

A Acrimat foi uma das parceiras do even-
to com a palestra “Agregação de valor à 
pecuária de corte”, ministrada por Marco 
Tulio Habib, da Scot Consultoria. Com 
foco na eficiência, a apresentação levou 
aos participantes as tecnologias disponí-
veis para melhorar os índices de produ-
tividades e atingir mercados mais valori-
zados da carne. Após a palestra, ainda foi 
realizado um painel sobre como produzir 
carne sob medida, com cases de sucesso.

O presidente da Acrimat, Marco Tulio 
Duarte Soares, destacou a iniciativa do 
Sindicato Rural de Cuiabá de transformar 
o perfil da feira agropecuária de Cuiabá e 
trazer para a capital um circuito tecnoló-
gico em acordo com produção mato-gros-
sense. “A AgroMT começa pequena, mas 
estruturada e organizada e com grande 
potencial para se tornar uma referência 
em feira agrotecnológica não só no esta-
do, mas no país. Somos os maiores pro-
dutores de alimentos e é natural que os 
negócios e debates sejam concentrados 
em Mato Grosso”.

Ainda de acordo com o presidente da 
Acrimat, é uma das prerrogativas da enti-
dade o fomento a eventos que promovam 

FIQUE POR DENTRO

o desenvolvimento do setor produtivo da 
carne. “A Acrimat atua na promoção de 
ações e eventos que aproximem as pes-
quisas e informações técnicas dos pro-
dutores. Nosso objetivo é proporcionar 
ganhos produtivos para os produtores, 
aumentar a renda e proporcionar carne de 
melhor qualidade aos consumidores”, diz 
Marco Tulio Duarte Soares.

O ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi 
participou do evento e aproveitou a oca-
sião para anunciar a transferência de R$ 3 
milhões para o Instituto de Defesa Agro-
pecuparia de Mato Grosso (Indea-MT) 
realizar investimentos para concretizar 
o Plano Nacional de Erradicação da Fe-
bre Aftosa (PNEFA). “Os recursos foram 
transferidos para que sejam realizadas as 

ações de fiscalização e para estruturação 
das equipes de fronteira e garantir a re-
tirada da vacina para abertura de novos 
mercado para nossa carne”.

A presidente do Indea-MT, Daniella Bue-
no, confirmou que o recurso anunciado 
está na conta do instituto desde a última 
sexta-feira e deverão ser aplicados em 
ações como treinamentos obrigatórios 
para os servidores, custeio de atividades 
de campo e vigilância de propriedades.

Também participaram do evento a Fede-
ração de Agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso (Famato), o Sindicato Rural de 
Cuiabá, a Associação dos Produtores de 
Soja e Milho de Mato Grosso (Aproso-
ja-MT), entre outros entidades ligadas ao 
agronegócio e indústria mato-grossense.


