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COOPERAÇÃO
Foi inaugurada nesta sexta-feira (15.03) mais uma 
unidade do Indea-MT que foi revitalizada graças aos 
recursos do Fundo Emergencial de Saúde Animal do 
Estado de Mato Grosso (Fesa-MT).

VBP
O Valor Bruto da Produção Agropecuária ( VBP) de 
2019, com base nas informações de safra de fevereiro, 
está estimado em R$ 572,9 bilhões, 0,9 % abaixo do 
valor do ano passado.

PRODUTIVIDADE
Responsável pelo maior rebanho bovino do Brasil 
(aproximadamente 30 milhões de cabeças), o 
Mato Grosso agora lidera também o ranking da 
produtividade, com a produção de...
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Por Marco Túlio Duarte Soares
Presidente da Acrimat

Neste primeiro semestre de 2019, 
colocamos nosso time em campo 

para levar aos pecuaristas brasileiros 
as principais discussões do setor, com 
três grandes eventos que consolidam 
a Acrimat como principal entidade 
representativa da cadeia produtiva da 
carne. Desde março, nossa equipe técnica 
está percorrendo regiões produtoras de 
Mato Grosso por meio da nona edição 
consecutiva do Acrimat em Ação. Este 
ano, estamos levando o tema: ‘Da cria 
ao abate, mais peso, mais lucro”, com 
palestra do pesquisador da Embrapa, 
doutor Antônio Rosa, e o feedback dos 

pecuaristas tem sido dos melhores.
A programação que preparamos também 
inclui uma novidade. A  Acrimat lança 
o Acricorte e coloca Mato Grosso como 
palco das discussões do setor. O evento 
será realizado nos dias 9 e 10 de maio, 
em Cuiabá, e tem o objetivo de levar 
conhecimento, discussões e tecnologias 
para os pecuaristas, integrando a cadeia 
produtiva da carne.
Teremos ainda a Conferência Anual da 
Aliança Internacional da Carne Bovina 
(International Beef Alliance – IBA). A 
Conferência Anual 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. Será uma semana de 
programação intensa (27 a 31 de maio) e, 
mais uma vez, Mato Grosso à frente.
Demos início a um novo tempo da 
pecuária de corte mundial, com eventos 
técnicos de dimensões ainda maiores, 
focados em levar mais conhecimento, 
informação e qualificação aos pecuaristas. 
Entendemos que é possível termos 
uma pecuária de corte mais forte, mais 
sustentável e rentável, e Mato Grosso 
seguir como maior produtor de gado do 
país. Contamos com a sua presença.

ACRIMAT EM AÇÃO ATRAI MILHARES DE PECUARISTAS EM MT

Com um rebanho que ultrapassa a 
marca de 3o milhões de cabeças, 

pecuaristas de Mato Grosso prestigiam 
pelo nono ano consecutivo o Acrimat em 
Ação, um dos mais importantes eventos 
técnicos da cadeia produtiva da carne 
realizados no país. Ao todo, até o dia 22 
de maio de 2019, serão visitados 31 mu-
nicípios, distribuídos em todas as regiões 
do Estado, com informações técnicas que 
agregam à produtividade do rebanho de 
gado de corte, a caravana irá percorrer 12 
mil quilômetros de estrada.
O projeto é dividido em quatro rotas, com 
até oito municípios cada, com o formato 
de circuito com palestras que levam ao 
debate, conhecimento, troca de informa-
ções com temas de relevância à bovino-
cultura de corte. Pesquisador da Embrapa 
Gado de Corte, com mestrado em Zootec-
nia e doutorado em Ciências Biológicas 
na área de Genética, Antônio Rosa é o 
palestrante convidado desta edição e tem 
levado a palestra com o tema “Da Cria ao 
Abate: Mais Peso, Mais Lucro”.
Atualmente, o pesquisador lidera o Proje-
to de Transferência de Tecnologia do Pro-
grama de Melhoramento Genético Ani-
mal da Embrapa Gado de Corte. O doutor 
Antônio Rosa é autor de mais de três cen-
tenas de documentos técnico-científicos, 
capítulos de livro, resumos expandidos 
e artigos de divulgação técnica, além de 
ser premiado em diversas categorias por 
instituições Brasil afora.
“A participação dos pecuaristas nas pales-
tras tem sido surpreendente e isso mostra 
o quanto esse trabalho da Acrimat é extre-
ma importância. É um momento em que 
o produtor pode parar, observar, avaliar e 
buscar aquilo que ainda falta para otimi-
zar ainda mais a produção. Tem sido uma 

honra percorrer Mato Grosso com a equi-
pe e vivenciar essa troca de informações e 
experiências’, afirmou o palestrante.
Pecuarista na região de Barra do Bugres, 
Egberto Barros, acompanha o Acrimat 
em Ação desde o início, há nove anos. 
Segundo ele, a cada ano, a entidade tem 
superado as expectativas dos produtores. 
“A pecuária passa por dois momentos: 
necessidade de informação – e é isso que 
o Acrimat em Ação traz, informação, co-
nhecimento. A segunda é a necessidade 
de união dos pecuaristas, e aqui é o mo-
mento de nos reunirmos, trocarmos ideia 
e estarmos juntos”, afirmou o pecuarista.
Para o presidente da Acrimat, Marco Tú-
lio Duarte Soares, a escolha do tema não 
poderia ter sido mais assertiva. “Escolher 
o tema é um desafio, pois precisamos 
estar atentos aos anseios dos pecuaristas 
sem corrermos o risco de ser repetitivo. A 
cada ano buscamos inovar indo ao encon-
tro daquilo que realmente fará a diferença 
na hora de colocar em prática. E esse tem 

MAPA ANUNCIA ALTERAÇÃO CALENDÁRIO 
PARA RETIRADA DA VACINAÇÃO

CONTRA AFTOSA

Representantes de entidades de classe, go-
vernos federal e estaduais reunidos na 4ª 

Reunião do Bloco 1, em Porto Velho (RO), 
anunciaram no dia 26 de março um novo pra-
zo para retirada da vacinação contra a febre 
aftosa. De acordo com o diretor técnico da 
Associação dos Criadores de Mato Grosso 
(Acrimat), Francisco Manzi, que participou 
do encontro, a decisão foi tomada após análise 
técnica das ações executadas pelos Estados do 
Plano Estratégico para Erradicação da Febre 
Aftosa em bovinos e bubalinos. 

No planejamento inicial a última etapa de va-
cinação, para o bloco I seria em maio deste 
ano. Com a alteração, as vacinações prosse-
guem até novembro de 2019.  “Apoiamos a 
decisão por estar pautada em avaliações téc-
nicas que darão mais credibilidade ao Plano e 
mais segurança ao produtor”, afirmou o diretor 
técnico da Acrimat.

A retirada faz parte do Plano Estratégico para 
Erradicação da Febre Aftosa em bovinos e 
bubalinos nos estados participantes do Bloco 1 
que tem Acre e Rondônia e os estados do Ama-
zonas e Mato Grosso como zona. No caso de 
Mato Grosso, cinco municípios fazem parte do 
bloco: Rondolândia, Colniza, Juína, Aripuanã 
e Comodoro. Agora, essas regiões seguirão va-
cinando normalmente até novembro de 2019.

Além do diretor técnico da Acrimat, partici-
param da reunião, a equipe técnica do Insti-
tuto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso 
(Indea), o presidente do órgão, Tadeu Aurimar 
Mocelin, representantes da Superintendência 
Federal de Agricultura de Mato Grosso (SFA), 
o diretor da Federação da Agricultura, Pecuá-
ria de Mato Grosso (Famato), Antônio Car-
los Carvalho, e o diretor-executivo do Fundo 
Emergencial de Saúde Animal do Estado de 
Mato Grosso (Fesa-MT), Juliano Ponce.

65 3622-2970

sido o maior retorno que temos tido: os 
pecuaristas satisfeitos e decididos a colo-
carem as estratégias que têm sido passa-
das em prática”, afirmou o presidente.
Para o presidente do Sindicato Rural de 
Cáceres, município com maior rebanho 
de Mato Grosso, Jeremias Pereira Leite, 
o Acrimat em Ação 2019 proporcionou 
aos pecuaristas da região uma amplitude 
da atividade. “Pudemos ver com rique-
za de detalhes a importância de todos os 
processos dentro do ciclo da pecuária, ti-
rando dúvidas, colocando nossos anseios. 
Foi extremamente satisfatório e acredito 
que, colocando em prática, vamos avan-
çar muito”, disse Jeremias, que também 
é pecuarista.

SERVIÇO – A programação completa 
do projeto está disponível no site. A co-
bertura do evento pode ser acompanhada 
nas redes sociais da Acrimat: Facebook e 
Instagram
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A Acrimat se uniu a outras 41 entidades 
representativas do setor de produção 

de alimentos do país para prestigiar a posse 
do novo presidente da FPA, deputado 
federal Alceu Moreira. A solenidade de 
posse, que reuniu mais de 800 pessoas, 

ACRIMAT CONSOLIDA REPRESENTATIVIDADE EM BRASÍLIA ACRICORTE CHEGA COM FOCO NO FORTALECIMENTO DA CADEIA 
PRODUTIVA DA CARNE

ACRIMAT APRESENTA DEMANDAS À CNA

ocorreu em Brasília, em fevereiro.
As entidades fazem parte do Instituto Pensar 
Agro e foram exaltadas pelo presidente 
da República, Jair Bolsonaro, que definiu 
o setor como a locomotiva da economia 
do país. Ele lembrou ainda da nomeação 

da ministra Tereza Cristina para o 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) como o 
reconhecimento da importância da 
FPA, que até então era liderada pela 
ministra.
“São desafios, trabalho de sol a 
sol, de segunda a segunda. São 
homens e mulheres responsáveis 
pelo nosso PIB. Por isso, contem 
com alguém que está ao lado de 
vocês para que possam ter a devida 
segurança jurídica para poder plantar 
e produzir”, discursou Jair Bolsonaro 
durante a posse da FPA.
Presente nas comissões do Instituto 
Pensar Agro, a Acrimat tem como 
coordenadora da subcomissão de 

Defesa Animal a diretora-executiva, 
Daniella Bueno. Além disso, Daniella 
também atua como suplente na Comissão 
de Agricultura Familiar do IPA.

A diretora-executiva da Acrimat, 
Daniella Bueno, e o diretor técnico,  

Francisco Manzi, participaram de uma 
reunião entre o presidente da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
João Martins, toda diretoria executiva da 
CNA e os representantes das entidades 
representativas do setor agropecuário de 
Mato Grosso.
O encontro foi realizado no dia 21 de 
março, na sede da Federação da Agricultura 
e Pecuária de Mato Grosso (Famato). Na 
ocasião foram apresentadas as demandas 
do setor pecuário para inclusão no Plano 
Safra, como a ampliação da linha de 
credito do FCO, com financiamento com 
taxas de juros pre fixadas para retenção 
de fêmeas para todo o Mato Grosso, que 
hoje está restrita à região do Pantanal; 
ampliação das linhas de credito com 
aumento dos prazos para financiamento e 
carência para a aquisição de reprodutores 
e ampliação dos prazos máximos para 
reembolso dos créditos de custeio com 
recursos controlados para as diversas 
categorias.

A Associação dos Criadores de Mato 
Grosso (Acrimat) realizará nos dias 9 

e 10 de março o Acricorte 2019. O evento 
tem o objetivo de levar conhecimento, 
discussões e promover o debate sobre 
temas relevantes da cadeia produtiva da 
carne, levando à integração de todos os 
elos.
Na programação estão previstas palestras 
técnicas inerentes à bovinocultura de 
corte, economia, mercado, tecnologia, 
entre outros. O Acricorte será realizado 
no Cenarium Rural, em Cuiabá. Para o 
presidente da Associação, Marco Túlio 
Duarte Soares, o Acricorte marca o início 
de uma nova fase da Acrimat, que passa 
a organizar eventos para os públicos 
nacional e internacional.
“Fechamos importantes parceiras para a 
realização do Acricorte que, certamente, 
vai marcar novo tempo da pecuária de 

 De acordo com a diretora-executiva, outro 
assunto abordado foi sobre o Imposto 
Territorial Rural (ITR), quando solicitou 
à CNA que peça ao Governo federal a 
revisão das alíquotas e a ampliação dos 
prazos para a declaração do ITR até que se 
resolva as questões envolvendo os novos 

valores.
Ao término da reunião, ficou estabelecido 
que as demandas serão encaminhadas 
oficialmente à CNA via Comissão 
Nacional da Bovinocultura de Corte, a 
qual a Acrimat participa como membro.

corte. Nosso intuito é fortalecer ainda mais 
a cadeia, levando informações e palestras 
técnicas para que produtor possa aplicar 
no dia a dia das fazendas, aumentando 
a produtividade e, assim, seguirmos 
como maior rebanho do Brasil”, afirma o 
presidente da Acrimat. 
A solenidade de abertura do Acricorte 
será no dia 9 de maio, às 8h. Na sequência 
terá início a programação de palestras 
com o economista Ricardo Amorim, que 
levará ao público o tema “Cenário político 
na agropecuária”. Pós-graduado em 
Administração e Finanças Internacionais, 
Amorim atua no mercado financeiro desde 
1992, trabalhou em Nova York, Paris e 
São Paulo, sempre como economista e 
estrategista de investimentos, além de ter 
sido eleito pela Revista Forbes um dos 100 
brasileiros mais influentes e economista 
mais influente do Brasil. Ele também é dos 

apresentadores do programa Manhattan 
Connection da Globo News.
Também na manhã do primeiro dia, 
os pecuaristas assistirão a palestra “Os 
desafios da carne: como agregar valor 
sem perder a popularidade”, que tem 
como palestrante confirmado o mestre em 
Educação Arte e História da Cultura pelo 
Mackenzie, Doutor em Educação pela 
UDE/Uruguai; Jornalista e publicitário 
especialista em agronegócios, José Luiz 
Tejon Megido. 
Na programação estão confirmadas 
palestras oriundas de importantes parcerias 
firmadas com entidades como a Embrapa, 
Unipasto, Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu (ABCZ), por exemplo. 
Para informações sobre a participação no 
evento, a Acrimat disponibiliza o telefone: 
(65) 3622-2970
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COOPERAÇÃO VBP PRODUTIVIDADE

Foi inaugurada nesta sexta-feira 
(15.03) mais uma unidade do 
Indea-MT que foi revitalizada 
graças aos recursos do Fundo 
Emergencial de Saúde Animal do 
Estado de Mato Grosso (Fesa-MT). 
Desta vez, o município de Vila 
Bela da Santíssima Trindade foi o 
contemplado. A região de Vila Bela 
é uma das principais produtoras 
de rebanho bovino, com mais de 
994 mil cabeças de gado. Desde 
2018, mais de 30 unidades já foi 
entregues aos municípios mato-
grossenses, graças ao Termo de 
Cooperação entre o Fesa, o Fundo 
de Apoio à Cultura da Semente 
(Fase) e o Indea-MT.

O Valor Bruto da Produção 
Agropecuária ( VBP) de 2019, 
com base nas informações de safra 
de fevereiro, está estimado em 
R$ 572,9 bilhões, 0,9 % abaixo 
do valor do ano passado. As 
lavouras representam R$ 378,9 
bilhões, e a pecuária, R$ 193,9 
bilhões. Enquanto é esperado 
decréscimo real de 2,5 % nas 
lavouras, na pecuária espera-se 
valor 2,4 % maior que o de 2018. 
O comportamento favorável dessa 
atividade deve-se aos resultados 
de carne bovina e frangos que 
mostram recuperação, explica 
José Gasques, coordenador 
geral de Estudos e Análises da 
Secretaria de Política Agrícolas do 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa).

Responsável pelo maior rebanho 
bovino do Brasil (aproximadamente 
30 milhões de cabeças), o Mato 
Grosso agora lidera também o 
ranking da produtividade, com a 
produção de 266,36 quilogramas de 
carne por animal, em média (aqui 
consideram-se os abates de bois, 
vacas, novilhos e novilhas), em 
2018, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Com o resultado do ano 
passado, o Estado do Centro-Oeste 
superou São Paulo, que  sustentava 
o posto de maior produtividade 
nacional, segundo informa o 
Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea/Esalq/
USP).

FIQUE POR DENTRO

ACRIMAT PRESTIGIA FEIRAS AGROPECUÁRIAS
EM MATO GROSSO

Presente nas principais feiras 
agropecuárias de Mato Grosso, a 

Associação dos Criadores de Mato Grosso 
(Acrimat) deu início a série de palestras 
em Barra do Garças, no dia 15 de março, 
durante a Agrotec que contempla a região 
do Araguaia. Com o tema Integração 
Pastagem x Pecuária, o pecuarista e vice-
presidente da Acrimat, Amarildo Merotti, 
falou ao público presente, levando cases 
de sucesso da sua propriedade e mostrando 
modelos que têm dado certo nesse processo 
de integração. 

Já durante a Show Safra, em Lucas do Rio 
Verde, a Acrimat participou da abertura do 
ciclo de palestras no dia 26 de março. Com 
um formato diferenciado, a Associação 
fez parte do Painel da Bovinocultura, 
com o consultor da Acrimat, Amado de 
Oliveira Filho, que fez uma apresentação 
institucional. 
Seguindo a programação das feiras no 
primeiro semestre de 2019, a Acrimat 
participará de outras duas em importantes 
regiões do Estado: a Parecis Super Agro 

(Campo Novo do Parecis), no dia 11 de 
abril e também a Acricorte (Sinop), no dia 
15 de abril. Em Campo Novo do Parecis, o 
tema “Lavoura de carne: ferramentas para 
máximo lucro na pecuária de Corte” será 
apresentado e terá a diretora-executiva 
da Acrimat, Daniella Bueno, como 
moderadora.
Em maio, será realizada a primeira feira 
Oeste Rural Show, em Pontes e Lacerda. 
O vice-presidente da Acrimat participará 
da Rodada de Debates, no dia 15 de maio. 


