
Informativo Mensal da Associação dos Criadores de Mato Grosso - Acrimat

ACRIMAT INFORMA89
10

edição

Se
te

m
br

o 
de

 2
01

8

ano

www.acrimat.org.br /acrimat.associacao @acrimat/ acrimat.associacao

4

MT SEDIARÁ A CONFERÊNCIA 
ANUAL DA ALIANÇA 

INTERNACIONAL DA CARNE

PECUARISTAS ADEREM A PROJETO SUSTENTÁVEL 
E REFORÇAM A IMPORTÂNCIA DA UNIÃO DA 

CADEIA PRODUTIVA
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ASSEMBLEIA GERAL
Foi realizada no dia 28 de setembro, a 
Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de 
Representantes da Associação dos Criadores de 
Mato Grosso (Acrimat).

NOVO CONCEITO
“Nossa carne, nossa força, nossa evolução”. Com 
esse novo conceito, a Associação dos Criadores 
de Mato Grosso (Acrimat) lançou uma campanha 
de valorização da cadeia produtiva da carne e 
posicionamento da entidade.

REDUÇÃO DE ALÍQUOTA
Pecuaristas mato-grossenses tiveram uma vitória 
com a aprovação e sanção da lei 10.766, de 25 de 
setembro de 2018, que concede ao Conselho do 
Fundo Emergencial de Saúde Animal do Estado de 
Mato Grosso (Fesa-MT)
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Por Marco Túlio Duarte Soares
Presidente da Acrimat

Depois de dois anos de estudo, 
levantamentos, elaboração de projeto 

e  consolidação de parcerias podemos 
dizer que a pecuária mato-grossense 
vivencia um grande momento e que vai 
impactar, de forma muito positiva, a cadeia 
produtiva ao longo dos próximos anos. O 
Projeto Produção Sustentável de Bezerros 
está em campo! Ao todo vamos levar os 
benefícios do programa a 300 pecuaristas 
que atuam nos municípios de Gaúcha do 

Norte, Ribeirão Cascalheira e Paranatinga. 
Para o sucesso do projeto, a Acrimat 
conta com a parceria da Iniciativa para o 
Comércio Sustentável (IDH) e do Grupo 
Carrefour e, juntos, estamos oferecendo 
aos produtores de Mato Grosso ferramentas 
que permitam melhorar os resultados do 
segmento da cria nos aspectos econômico, 
social e ambiente. 
Acreditamos que investir no início da 
cadeia de forma sustentável e planejada 
é assegurar um rebanho cada vez melhor 
e mais competitivo no mercado. Nossos 
pecuaristas têm entendido e aderido ao 
programa e, nesta edição, abordarmos como 
foi a maratona de visitas aos municípios e 
o início dos trabalhos. Também tratamos 
da presença da Acrimat na Conferência 
Anual da Aliança Internacional da Carne, 
no Canadá, e com orgulho anunciamos 
que Mato Grosso será sede do encontro em 
2019. Boa leitura!

CURSO DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS ACRIMAT 
REÚNE MAIS DE 60 PESSOAS

Um fim de semana de aprendizado, troca de 
experiência e qualificação. É o que a As-

sociação dos Criadores de Mato Grosso (Acri-
mat) ofereceu a 69 participantes do Curso de 
Formação de Lideranças Acrimat (CFLA), 
realizado nos dias 28 e 29 de setembro, no Ho-
tel Grand Odara, em Cuiabá. 
 Dividido em dois módulos, Liderança e Co-
municação, o curso faz parte do Programa de 
Liderança da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
uma das maiores referências na área executiva 
do país. Para o diretor tesoureiro da entidade, 
Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior, ao oferecer a 
capacitação a Acrimat está investindo no pre-
sente e no futuro da pecuária brasileira. 
“Os desafios da cadeia são grandes e pensar 
na formação e aperfeiçoamento de líderes é 
realmente necessário. Precisamos de pessoas 
capazes de enfrentar esses desafios com com-
prometimento para que a pecuária seja cada 
vez mais forte”, afirma o diretor.
O presidente da Acrimat, Marco Túlio Duarte 
Soares, conta que a receptividade não poderia 
ser melhor. “Ficamos satisfeitos com nú-
mero de participantes e, principalmente, 

com o feedback que nos foi dado já nes-
se primeiro módulo. Nossos pecuaristas 
vieram de todas as regiões e dedicaram 
esses dois dias ao aprendizado”, avalia o 
presidente.
Responsável por ministrar o módulo Co-
municação, o professor e coordenador 
acadêmico no FGV in Company, Marcos 
Flávio Moraes, avaliou o envolvimento 
da turma. “Convivi com empresários e 
executivos com autêntica percepção do 
que o seu desenvolvimento e a junção de 
esforços podem contribuir, não só para os 
seus empreendimentos, mas para o pro-
gresso de sua nação. Num ambiente de 
disponibilidade para a aprendizagem e 
para a troca de saberes e experiências, o 
módulo de Comunicação me fez aprender 
sobre as pessoas e me permitiu condições 
de repartir muito do que a vida me conce-
de”, afirma o professor. 
O módulo Liderança é ministrado pela 
professora Márcia Paolielelo. Os próxi-
mos encontros da turma serão 9 e 10 de 
novembro, também no Hotel Gran Odara.

65 3622-2970
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PECUARISTAS ADEREM A PROJETO SUSTENTÁVEL E REFORÇAM 
A IMPORTÂNCIA DA UNIÃO DA CADEIA PRODUTIVA

Importantes pólos produtores de bezer-
ros, os municípios de Ribeirão Casca-

lheira, Gaúcha do Norte e Paranatinga 
receberam a equipe técnica do programa 
Produção Sustentável de Bezerros para 
início dos cadastros de adesão ao projeto. 
A meta do programa é atender 300 pro-
priedades rurais e, aproximadamente, 140 
propriedades já foram cadastradas. 
O programa é desenvolvido pela Associa-
ção dos Criadores de Mato Grosso (Acri-
mat), pela Iniciativa para o Comércio Sus-
tentável (IDH) e pelo Grupo Carrefour. O 
projeto Produção Sustentável de Bezerros 
tem como objetivo oferecer aos produto-
res de carne de Mato Grosso ferramentas 
que permitam melhorar os resultados do 
segmento da cria nos aspectos econômico, 
ambiental e social. 
Os cadastros de adesão ao programa conti-
nuam sendo realizados nas sedes dos sindi-
catos rurais destes municípios. De acordo 
com o presidente da Acrimat, Marco Túlio 
Duarte Soares, a adesão dos pecuaristas é 
essencial e os próximos passos serão foca-

dos na consolidação do programa. 
“Ficamos impressionados com a grande 
participação dos produtores, o que nos 
motiva e mostra que estamos no caminho 
certo. Com isso, agora passamos a concre-
tizar as parcerias e oferecer a capacitação 
técnica aos pecuaristas participantes do 
projeto”, afirmou o presidente. 
A diretora secretária da Acrimat, Eloisa 
El Hage, apontou que os sindicatos são os 
postos avançados do projeto, onde o pe-
cuarista pode ter mais informações. “São 
pontos de encontro dos nossos técnicos e 
de todos os elos da cadeia produtiva nesse 
momento inovador que a cadeia vive. A 
participação durante estes três dias mostra 
o reconhecimento e a necessidade do pe-
cuarista em buscar novas oportunidades, 
de estar melhorando seu negócio, estar 
incrementando sua produtividade. Quere-
mos o homem do campo gerando riquezas 
dentro do seu município e confirmando, 
mais uma vez, a aptidão de Mato Grosso 
como o maior e melhor produtor de car-
ne”, afirmou a diretora. 

Segundo o diretor de sustentabilidade do 
Grupo Carrefour, Paulo Pianez, a maior 
motivação do grupo para investir no pro-
grama é poder fazer parte do processo 
produtivo de forma mais integrada. “En-
tendemos que para termos um produto que 
efetivamente atenda o que o consumidor 
quer – pois, somos o supermercado, o elo 
entre o consumidor e a cadeia pecuária -, 
é fundamental que a gente entenda o pro-
cesso como um todo. Dessa forma, vamos 
conseguir fazer parte de uma produção que 
dê sustentação para a cadeia produtiva”, 
disse Pianez.
De acordo com a diretora executiva da 
Iniciativa para o Comércio Sustentável 
(IDH), Daniela Mariuzzo, a instituição 
tem como papel conectar todos os elos da 
cadeia e fazer o relacionamento entre eles. 
“As regiões que fazem parte do projeto são 
bolsões de produção de bezerros, que é o 
início da cadeia e, se trabalharmos em ní-
vel regional, vamos reduzir riscos e custos 
para a cadeia como um todo”, afirmou a 
diretora durante o evento realizado nesta 
quinta-feira em Paranatinga.
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ASSEMBLEIA
GERAL 

NOVO
CONCEITO

REDUÇÃO DE 
ALÍQUOTA

Foi realizada no dia 28 de setembro, 
a Assembleia Geral Extraordinária 
do Conselho de Representantes da 
Associação dos Criadores de Mato 
Grosso (Acrimat). Com a presença 
de 29 representantes, ao longo da 
manhã foram apresentadas alterações 
previstas no Regimento Interno da 
entidade e debatidos temas gerais 
inerentes à cadeia produtiva. Também 
durante a Assembleia, o coordenador 
estratégico do Instituto Pensar Agro 
(IPA), Gustavo Carneiro, fez uma 
apresentação da atuação da entidade 
em Brasília junto à Frente Parlamentar 
da Agropecuária.

“Nossa carne, nossa força, nossa 
evolução”. Com esse novo conceito, 
a Associação dos Criadores de 
Mato Grosso (Acrimat) lançou uma 
campanha de valorização da cadeia 
produtiva da carne e posicionamento 
da entidade. O objetivo é mostrar 
o valor dessa importante cadeia 
produtiva. Com o lançamento do 
conceito, desenvolvido para as redes 
sociais, a Acrimat dá o “start” para 
uma série de campanhas que devem ser 
desenvolvidas até 2019. Acompanhe 
nas redes sociais da Acrimat: www.
facebook.com/acrimat.associacao 
Instagram: @acrimat.associacao.

Pecuaristas mato-grossenses tiveram 
uma vitória com a aprovação e sanção 
da lei 10.766, de 25 de setembro de 
2018, que concede ao Conselho do 
Fundo Emergencial de Saúde Animal 
do Estado de Mato Grosso (Fesa-MT) 
o direito de estipular o valor de abate 
de animais. Baseado na legislação, o 
Fesa estipulou que deve ser cobrado 
45% do valor da Taxa de Defesa 
Sanitária Animal, que tem como base 
de cálculo a UPF vigente. Com isso, o 
recolhimento que antes vinha sendo de 
R$ 3,44 já foi reduzido para 7. 

FIQUE POR DENTRO

De 26 de maio a 01 de junho de 2019, 
Mato Grosso será sede da Conferência 

Anual da Aliança Internacional da Carne 
Bovina (International Beef Alliance – 
IBA). A escolha do Estado foi anunciada 
durante Conferência deste ano, realizada 
no Canadá, e que teve como principais 
temas os desafios como sustentabilidade, 
bem-estar animal, mercado internacional, 
exportação e foco no consumidor.
Desde 2015, a Associação dos Criadores 
de Mato Grosso (Acrimat) representa 
o Brasil na Conferência, que reúne os 
presidentes e CEO’s das principais 
entidades representativas dos produtores 
de carne bovina da Austrália, Brasil, 
Canadá, México, Nova Zelândia, Paraguai 
e Estados Unidos. Juntos esses países 
são responsáveis por mais de 50% da 
produção e 62% da exportação mundial de 
carne bovina.
De acordo com o vice-presidente da 
Acrimat, Amarildo Merotti, o encontro 
é uma oportunidade para compartilhar 
conhecimento, estratégias e discutir o 
futuro da pecuária mundial. “Embora 
disputemos mercados internacionais, 
tanto o Brasil quanto os demais países 
que compõem a Aliança têm muitas 
questões em comum. É o caso da sucessão 
familiar, o aumento do consumo de carne 
por habitante, equilíbrio nos três pilares 
sustentabilidade, econômica, ambiental 

MT SERÁ SEDE DA CONFERÊNCIA ANUAL DA
ALIANÇA INTERNACIONAL DA CARNE

e social e, ainda, a defesa dos nossos 
interesses enquanto produtores. As nossas 
demandas não são muito diferentes e 
isso faz a Aliança cada vez mais forte”, 
afirmou o vice-presidente, que participou 
do encontro realizado entre os dias 17 e 21 
de setembro.
O Canadá possui um rebanho de 15 
milhões de cabeças de gado bovino e 
abate 5 milhões de cabeças, por ano. 
Além da produção direta de carne para 
os consumidores locais e exportação do 
produto – que chega a 50% da produção 
-, o Canadá também exporta animais vivos 
para os Estados Unidos.
Além das discussões, os líderes do 
segmento puderam visitar propriedades 

na região de Vancouver e Alberta, que 
abrigam o maior rebanho do Canadá e 
também é o cinturão da produção de grãos 
e forragem canadense. Para o diretor 
técnico da Acrimat, Francisco Manzi, o 
encontro é fundamental para a troca de 
experiências.
“Tivemos a oportunidade de conhecer 
todo o sistema de produção local passando 
pela cria, recria e engorda, onde quase 
a totalidade é feita em confinamento. 
Pudemos avaliar o sistema de produção, 
adequação e verificar melhorias na 
qualidade, tanto da criação dos animais 
como do produto final, para atender aos 
consumidores cada vez mais exigentes”, 
disse Manzi.


