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Os milhares de afiliados da Associação 
dos Criadores de Mato Grosso 

(Acrimat) elegeram, no dia 18 de outubro 
a nova gestão para o triênio 2020-2022. O 
pecuarista e médico radiologista Oswaldo 
Pereira Ribeiro Junior, natural de Bauru 
(SP), assume a presidência da Associação 
em 01 de janeiro de 2020. Com registro 
de chapa única, a eleição referendou 
os novos cargos de diretoria executiva, 
conselho fiscal, conselho de representantes 
e suplentes, num total de quarenta 
pecuaristas de todo Estado. 
Atual presidente da Acrimat, Marco Túlio 
Duarte Soares destaca que a nova diretoria 
foi criada em consenso, e que diversos 
associados foram ouvidos e consultados 
para que a composição final fosse 
aprovada. “Isso demonstra que estamos 
alinhados com o interesse dos nossos 
associados, que estamos aqui para atender 
suas demandas, que estamos focados em 
continuar a executar um trabalho que tem 
dado certo”. 
O presidente eleito, Oswaldo Ribeiro, 
parabeniza a nova diretoria e ressalta que 
nesta gestão vai aprimorar e intensificar 
o trabalho já realizado pela Acrimat nos 
últimos anos. “Tenho certeza que cada 
integrante da nova diretoria fará o seu 
melhor pelo setor, e desde já parabenizo 
todos pela eleição e vontade de atuar em 

prol dos produtores”.  
Oswaldo Ribeiro destaca ainda a 
necessidade da associação de continuar 
investindo em conhecimento, para 
se adaptar as constantes mudanças 
promovidas pelo mercado. “A Acrimat 
sempre se preocupou em levar 
conhecimento para seus associados, e 
produtos como a Acrimat em Ação é prova 
disso. Novas técnicas de criação, novos 
modelos de confinamento, alimentos 
mais apropriados para o gado; temos a 
preocupação de deixar nosso associado a 
par das novas tecnologias, que o colocarão 
em posição de destaque na hora de vender 
seu produto ao mercado, e que darão uma 
qualidade melhor ao seu produto final: a 
carne”.
Com a nova diretoria, a Acrimat continua 
a manter em seu quadro representantes do 
interior, mostrando a unidade característica 
da entidade. “A manutenção na vice-
presidência dos pecuaristas Amarildo 
Merotti, de Cáceres e, Fernando Amado 
Conte, de Juara aponta para uma política 
representativa, e é de suma importância 
mostrar a união de um grupo que representa 
o maior rebanho do país”, diz Oswaldo 
Ribeiro.

ACRIMAT
Criada sob a demanda de pecuaristas da 
Baixada Cuiabana para o fortalecimento 
do setor, a Acrimat foi fundada em 17 de 
setembro de 1970.  Em 2008 a associação 
estendeu sua ação para todo território 
mato-grossense, já que o Diagnóstico da 
Cadeia Produtiva da Bovinocultura de 
Corte – estudo realizado pela Universidade 
de Viçosa em parceria com a Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), revelou 
a necessidade da criação de uma instituição 
que representasse os pecuaristas nas lutas 
pelo fortalecimento da atividade.

O governo federal promoveu acordo 
de cooperação técnica para realizar 

ações conjuntas visando aprimorar a 
proteção aos produtores rurais na tomada 
do crédito agrícola subvencionado, para 
prevenir a ocorrência da chamada “venda 
casada”.
O acordo foi assinado no dia 16 de 
outubro entre os ministros Tereza Cristina 
(Agricultura, Pecuária e Abastecimento) 
e Sergio Moro (Justiça), e tem duração 
de 24 meses, com possibilidade de 
renovação. Associações de classe como 
a dos Criadores de Gado de Mato 
Grosso (Acrimat), produtores rurais e 
representantes do setor no Congresso 
têm relatado ao Ministério da Agricultura 
situações de constrangimento impostas ao 
produtor rural na negociação do crédito 
agrícola. 
Segundo a assessoria do Ministério 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), os relatos mostram que os 
bancos exigem a contratação de produtos 
financeiros, como títulos de capitalização, 
consórcios, seguros e manutenção de 
depósitos a prazo, para que o produtor 
tenha acesso ao financiamento.
“Essa prática, conhecida como venda 
casada, além de afrontar a legislação, 
compromete a efetividade da atuação 
do Estado na subvenção econômica 
das operações de crédito rural”, afirma 
o secretário adjunto da Secretaria de 
Política Agrícola, José Ângelo Mazzillo 
Júnior.
A subvenção foi estabelecida para 
proporcionar taxas de juros e condições 
de pagamento mais acessíveis ao 
produtor rural, com o objetivo de 
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impulsionar o desenvolvimento das 
atividades agropecuárias do país. “A 
aquisição indesejada de produtos e 
serviços financeiros como condição 
para contratação do crédito rural anula 
boa parte dos esforços do Estado em 
proporcionar acesso ao crédito para o 
produtor rural, prejudicando ao final toda 
a sociedade”, argumenta Mazzillo.
Denúncia
Com essa ação conjunta, os ministérios da 
Agricultura e da Justiça buscam estimular 
o produtor rural a denunciar tais práticas. 
Para não prejudicar seu relacionamento 
com o banco, além de melhorias no 
canal www.consumidor.gov.br, o acordo 
prevê a instituição de novos canais para a 
realização de denúncias anônimas através 
de suas associações de classe.
Proteção ao produtor
No mesmo ato, será assinado um plano de 
trabalho, com dois objetivos principais: 
aferir a extensão do problema e adotar 
as ações coercitivas saneadoras. O plano 
será executado em dois anos. Neste 
ano, os novos canais de comunicação 
devem entrar em operação, e o produtor 
será informado dos seus direitos e da 
importância de sua participação para o 
sucesso desta ação.
A Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), a Organização 
das Cooperativas do Brasil (OCB), a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura (Contag) e a União 
Nacional das Cooperativas da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária (Unicafes) 
assinam como signatárias do acordo.
Com informações do Mapa
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FÓRUM AGRO MT DEBATE REFORMA TRIBUTÁRIA

A Associação dos Criadores de Gado 
de Mato Grosso (Acrimat) foi 

representada por seu vice-presidente, 
Amarildo Merotti, e por sua diretora 
Executiva, Daniella Bueno, em reunião 
do Fórum Agro MT, realizado no 
primeiro dia de outubro, na Federação da 
Agricultura e Pecuária de Mato Grosso 
(Famato). Na oportunidade, o deputado 
federal Nilson Leitão (PSDB), ex-líder 
da Frente Parlamentar da Agropecuária 
(FPA), apresentou itens dos projetos 
que estão em tramitação no Congresso e 
Executivo sobre a reforma tributária que 
afetam diretamente o setor agropecuário.
Dentre os projetos, estão os de reformas 
estruturantes, que visam a redução 
da máquina pública. “Hoje temos 36 
impostos sobre a mesa do empresário, 
nossa proposta é reduzir para oito. 
Queremos fazer uma repactuação 
dos entes federativos; rever o pacto 
federativo”.

De acordo com o Leitão, somente após 
as reformas é que o Brasil poderá falar 
em diminuição de alíquotas de impostos. 
“Acreditamos que a redução servirá de 
estimulo à geração de emprego e renda 
para a população, ampliando a oferta de 
oportunidades e o alcance da sensação de 
mais dignidade para o produtor rural”.
Diante de representantes Famato, 
Associação dos Criadores de Suíno 
(Acrismat), Associação dos Produtores 
de Soja e Milho (Aprosoja), Instituto 
Matogrossense de Economia 
Agropecuária (Imea) e A Associação dos 
Produtores de Sementes (Aprosmat), disse 
ainda que seu dever, enquanto cidadão e 
representante do agro, é defender projetos 
de simplificação tributária, “com o 
objetivo de desonerar setores produtivos 
e alavancar a geração de emprego”.
Para Daniella Bueno, é preciso tratar da 
reforma tributária, da simplificação dos 
impostos, dos incentivos, do microcrédito, 

temas que tem grande impacto na 
economia. “São temas que precisam 
chegar a todos os setores, e a pecuária 
é um deles, nossos produtores, tanto os 
pequenos como os grandes, precisam da 
desburocratização da máquina pública, é 
preciso que nossos políticos tirem o peso 
da carga tributária dos empregadores, 
para assim promover a abertura de novos 
postos de trabalho”.
Também participaram como convidados 
da reunião o advogado tributarista da 
CNA, Renato Conchon e o presidente da 
Aresfloresta, Glauber Silverio.

Fórum Agro MT
O Fórum Agro MT foi criado em 
2014 com o objetivo de fomentar o 
desenvolvimento do agronegócio de 
Mato Grosso, buscando soluções para o 
fortalecimento e crescimento do setor. 
As reuniões acontecem mensalmente 
com a participação dos representantes 
das entidades e convidados especiais, 
dependendo da pauta, de representantes 
dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário.

DIRETORA REGIONAL DA ACRIMAT FOI INDICADA A 
PRÊMIO NACIONAL 

A diretora regional da Associação dos 
Criadores de Gado de Mato Grosso 

(Acrimat), Maria Ester Tiziani Fava, foi 
uma das indicadas este ano ao Prêmio 
Mulheres do Agro, que valoriza práticas 
de gestão inovadora de produtoras rurais 
e pecuaristas brasileiras. A iniciativa 
foi idealizada pela multinacional alemã 
Bayer em 2018, em parceria com a 
Associação Brasileira do Agronegócio 
(ABAG). 
Maria Ester, conhecida como Teia, 
concorreu na categoria Gestão Inovadora 
em Grande Propriedade, que reconhece 
inovações para boas práticas agrícolas 
focadas na gestão de recurso hídrico, 
uso correto de defensivo agrícolas e 
conservação do meio ambiente (seu caso), 
respeitando os pilares da sustentabilidade 

– econômico, social e ambiental. As três 
melhores em pequenas, médias e grandes 
propriedades foram premiadas.
“A edição deste ano do Congresso 
foi incrível, a variedade de temas era 
enorme. Este ano fui indicado ao prêmio 
Mulheres do Agro, o que me honrou 
muito, pois credita à minha história algo 
de significativo, dentro de um universo 
de quase 250 outras histórias de mulheres 
do agro; eu já me senti vitoriosa por estar 
entre as três finalistas”, diz Maria Ester 
Fava.
Pecuarista, Teia acredita que foi 
indicada por levar à risca a questão da 
sustentabilidade em suas terras. “Estou 
realizando um trabalho, há três anos, 
focado na sustentabilidade do meu 
negócio; eu intensifico as minhas áreas 
degradadas, ao invés de projetar e abrir 
novas áreas, não que eu não vá faze-lo 
quando as licenças saírem, mas fomos em 
busca de formas de aproveitar as que já 
foram abertas”.
A produtora rural contou com apoio de 
uma organização não governamental, 
que a auxiliou com questões de natureza 
ambiental, fornecendo estrutura técnica 
para que fosse possível executar o 
trabalho. “Foi uma junção de valores 
que resultou no que eu penso que foi 

um sucesso, fazer mais dentro das 
possibilidades que o meio ambiente nos 
dá, e eu sinto que faço parte da população 
que está preocupada com o futuro”.   
Prêmio
O objetivo do prêmio é reconhecer a 
contribuição da mulher nas atividades 
agropecuárias e apoiá-las na luta em 
prol da igualdade de gêneros, explica 
a assessoria do evento. A premiação 
se consolida como vitrine brasileira de 
cases de sucesso de mulheres à frente 
de empreendimentos agropecuários, 
tornando-as protagonistas de suas 
histórias.  
De acordo com a direção do Congresso, 
esse protagonismo acaba por gerar 
investimento e incentivo de empresas do 
setor, que visualizam na força feminina 
uma oportunidade de crescimento. 
“Nas últimas décadas, as mulheres 
avançaram em todos os setores do 
agronegócio, inclusive na pecuária. Ainda 
somos minoria, mas a cada ano aumenta 
o número de mulheres que enfrentam o 
desafio de atuar no setor e este recorde de 
público neste 4º Congresso Nacional de 
Mulheres do Agronegócio, é prova disso! 
As mulheres estão ocupando os espaços 
antes ocupado exclusivamente por 
homens e querem estar capacitadas e aptas 
a apresentar os melhores resultados”, 
destaca a médica veterinária Daniella 
Bueno, diretora executiva da Acrimat, 
que no evento representou o presidente 
da entidade, Marco Túlio Duarte Soares.


