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RETROSPECTIVA ACRIMAT 2018

Com a divulgação do 
levantamento do Minis-

tério de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio (MDIC) 
sobre as exportações de 
carne bovina, Mato Grosso 
registrou em 2017 o melhor 
resultado em exportação nos 
últimos três anos. Foram 
comercializados com outros 

Dada a largada para mais 
uma edição do Acrimat 

em Ação. A agregação de 
valor em todas as etapas da 
pecuária de corte foi o foco 
da 8ª edição do maior projeto 
itinerante da atividade no 
estado. Realizado pela Acri-
mat, o evento percorreu 33 
municípios de todas as regiões 
produtoras com a palestra “Do 
pasto ao prato: agregação de 
valor à pecuária de corte”. 
Mais de quatro mil pecuaristas 
participaram do evento que se 
estendeu até o mês de junho. 

A exportação de carne 
bovina registrou queda de 

43% em junho no compa-
rativo com maio deste ano. 
A queda é ainda maior se 
comparar com junho do ano 
passado, quando o comércio 
internacional de carne repre-
sentou US$ 88,412 milhões. 
A paralisação dos frigoríficos 
em decorrência da greve dos 
caminhoneiros, realizada nos 
últimos dez dias de maio, foi 
o principal motivo para esta 
queda.

A busca por mais qualifi-
cação e embasamento 

técnico para gerir as proprie-
dades tem aumentado entre os 
pecuaristas mato-grossenses. 
É o que revelou o Panorama 
da Pecuária 2018, divulgado 
pela Acrimat. O Panorama é 
elaborado em parceria com o 
Imea, com base nas informa-
ções coletadas ao longo do 
Acrimat em Ação. Somando 
os valores dos que buscaram 
conhecimento depois do 
ensino médio chega-se a 44%, 
ou seja, quase a metade dos 
entrevistados buscaram quali-
ficação profissional depois de 
saírem da escola.

Graças ao Termo de Coope-
ração entre o Fundo Emer-

gencial de Saúde Animal do 
Estado de Mato Grosso (Fesa), 
o Fundo Mato-grossense de 
Apoio à Cultura da Semente 
(Fase) e o Governo de Mato 
Grosso pelo menos 140 unida-
des do Indea-MT começaram a 
ser reformadas e reinauguradas 
em todo o estado. Os fundos 
estão investindo cerca de R$ 
9,5 milhões nas reformas.

JAN

FEV

JUN

Mais um ano em que Cuiabá 
sedia uma etapa da Inter-

Corte. Neste ano, o evento teve 
público recorde, durante os dois 
dias, com mais de 1.600 pecuaris-
tas de todas as regiões do Estado. 
Este é um dos principais circuitos 
tecnológicos da pecuária de corte 
do Brasil. 

ABR

AGO

Produtores de bezerros da re-
gião Nordeste de Mato Grosso 

aderiram ao projeto Produção 
Sustentável de Bezerros. A equipe 
técnica visitou os municípios de 
Ribeirão Cascalheira, Gaúcha do 
Norte e Paranatinga, importantes 
pólos produtores de bezerros e 
focos do projeto desenvolvido 
pela Associação dos Criadores de 
Mato Grosso (Acrimat), pela Ini-
ciativa para o Comércio Sustentá-
vel (IDH) e pelo Grupo Carrefour. 
Serão atendidas 300 propriedades 
rurais nos municípios visitados.

SET Diretores da Associação dos 
Criadores de Mato Grosso 

(Acrimat) e da Associação dos 
Produtores de Soja e Milho 
de Mato Grosso (Aprosoja) 
receberam o governador eleito 
do Estado, Mauro Mendes, para 
reforçarem a contrariedade em 
relação à continuidade do Fundo 
Estadual de Habitação e Trans-
porte (Fethab) 2, que encerra em 
31 de dezembro deste ano. Para 
o setor é necessário que o Estado 
tenha uma gestão eficiente com 
o enxugamento da máquina e 
melhor aplicação do dinheiro 
público. 

NOV
A pecuária mato-grossense 

fecha 2018 com saldo posi-
tivo, na avaliação da Acrimat. Os 
números consolidam Mato Grosso 
como maior produtor de gado do 
país com rebanho de 30.089.432 
cabeças, um aumento de quase 
4% em relação à produção de 
2017, quando foram registradas 
28,940 milhões de cabeças. Dados 
que colocam Mato Grosso como 
o sexto maior produtor do mundo. 
Além disso, o número de abates 
também registrou aumento saindo 
de 4,09 milhões de cabeças para 
4,46 milhões de cabeças em 2018

MAR

JUL
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.

OUT

Representantes da Associação 
dos Criadores de Mato Gros-

so (Acrimat) participam da Feira 
SIAL CHINA 2018 em Xangai, 
na China. Este é um dos princi-
pais eventos mundiais do setor 
de alimentos e reúne produtores, 
fornecedores e consumidores de 
mais de 60 países. De janeiro a 
março deste ano, China e Hong 
Kong compraram o equivalente a 

MAI
US$ 90 milhões em carne bovina 
produzida em Mato Grosso e em 
2017 este mercado movimen-
tou aproximadamente US$ 375 
milhões. Também em maio a 
Acrimat foi representada no 22º 
Congresso Mundial da Carne 
(2018 World Meat Congress - 
WMC) em Dallas, nos Estados 
Unidos, um dos principais fóruns 
de debates sobre carnes.

DEZ

Início da temporada das feiras 
as agropecuárias, a Asso-

ciação dos Criadores de Mato 
Grosso marcou presença nas 
principais, ao longo de 2018, 
como a Parecis Super Agro, 
realizada em Campo Novo do 
Parecis, e também na Show 
Safra BR-163, em Lucas do 
Rio Verde, ambas realizadas em 
março. A Acrimat percorreu as 
feiras levado para discussão te-
mas como o avanço do sistema 
Integração Lavoura-Pecuária 
e também a palestra “Do pasto 
ao prato: agregação de valor 
à pecuária de corte”, onde foi 
mostrado como o produtor pode 
acessar mais mercados e con-
quistar melhor remuneração.

países 266 mil toneladas de 
carne bovina in natura, o que 
movimentou o equivalente a 
US$ 1,155 bilhão ao longo 
do ano passado. O montante 
representa aumento de 30% 
em comparação com 2016, 
quanto o faturamento do setor 
com exportações foi de US$ 
888,45 milhões.
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COM A ‘CASA ARRUMADA’, SEGUIMOS RUMO A 2019!

Fechamos o ano com a retomada 
da nossa pecuária aos trilhos. 

Após um ano turbulento, 2018 
veio como um alívio em diversos 
aspectos, mas principalmente 
no que diz respeito a fatores que 
deram novo ânimo, coragem e 
empreendedorismo aos pecuaristas.  
Um dos destaques no que diz 
respeito à pecuária é o aumento 
significativo na produção de gado 
de corte: aproximadamente 4%, 
saindo de 28,940 milhões de 
cabeças para 30.089.432. E o mais 
importante: utilizando cada vez 
mais áreas agriculturáveis para 
a produção do rebanho, ou seja, 
o pecuarista mato-grossense tem 
produzido mais sem a necessidade 
de expandir as áreas de produção. 
E a que se deve isso? Investimento 
em tecnologia, busca por 
conhecimento e informação, 
capacitação e a preocupação com 
a sustentabilidade em todos os três 
eixos: econômico, ambiental e social.  

É motivo de orgulho ver que seguimos 
como o sexto maior produtor do mundo, 
com um volume de exportação que 
chega a mais de 215 mil toneladas. 
Reconhecimento da qualidade da 
nossa carne, da sanidade animal aqui 
empregada, além do empreendedorismo 
dos pecuaristas que têm buscado cada 
vez mais a união para alçar novos voos. 
E é neste contexto e com o espírito de 
associativismo que nós, da Acrimat, 
chegaremos a 2019. Focados em levar 
cada vez mais informação, qualificação e 
apoio aos nossos associados. Estamos e 
sempre estaremos prontos para contribuir 
no que for necessário para que a cadeia 
produtiva da carne continue sendo 
forte e uma referência para o mundo.  
Agradecendo pela parceria ao longo de 
2018, desejamos que 2019 possamos ter 
ainda mais motivos para celebrar.

Um Natal de paz e luz é o que 
desejamos a você e sua família. 

Estaremos de recesso entre os dias 17/12/2018 e 04/01/2019, retornando nossas atividades no dia 07/01/2019.

Natal
Ano NovoE UM PRÓSPERO

FELIZ

MARCO TÚLIO DUARTE SOARES é 
pecuarista e presidente da Associação dos 
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