
Informativo Mensal da Associação dos Criadores de Mato Grosso - Acrimat

ACRIMAT INFORMA101
11

edição

D
ez

em
br

o 
de

 2
01

9

ano

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



2 3

DIRETORIA EXECUTIVA

EQUIPE TÉCNICA

EXPEDIENTE

CONTATO

Presidente: Marco Túlio Duarte Soares
1º Vice-Presidente: Amarildo Merotti
2º Vice-Presidente: Luis Fernando Amado Conte
1ª Diretora Secretária: Eloisa Maria Alves El Hage
2º Diretor Secretário: Mario Roberto Candia de 
Figueiredo
1º Diretor Tesoureiro: Oswaldo Pereira Ribeiro 
Júnior
2º Diretor Tesoureiro: Eduardo Borges de Souza
Diretor Relações Públicas: Ricardo Figueiredo de 
Arruda

Reportagens e textos: Dialum Assessoria de 
Imprensa & Comunicação Estratégica
Projeto Gráfico: Gustavo Prado
Fotos: Acervo ACRIMAT

Endereço: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 
nº 1.777, Edifício Cloves Vettorato - Centro 
Político Administrativo Cuiabá-MT | 78.049-015

Diretora-Executiva: Daniella Bueno
Diretor Técnico: Francisco de Sales Manzi
Consultor Técnico: Amado de Oliveira
Gerente de Relações Inst.: Nilton Mesquita
Coordenadora de Marketing: Kátia Pacheco
Assessor de Imprensa: Rodrigo Maciel Meloni
Designer Gráfico: Gustavo Prado
Analista de Marketing: Carla Piala
Coodernadora Adm / Financeira: Christiane 
Ribeiro
Analista Financeiro: Adrielly A. Fortes
Analista Executiva: Tuanny Paim
Secretária Administrativa: Letícia de Souza 
Soares

Assessoria Jurídica: Armando Biancardini 
Candia, Leonardo Gomes Bressane e Rodrigo 
Gomes Bressane

Região Centro-Sul
José Renato Lemos 
Meirelles
Cristóvão Afonso da Silva

Região Nordeste
Marcos Antonio Dias 
Jacinto
Anísio Vilela Junqueira 
Neto

Região Oeste
Túlio Roncalli Brito Costa
Cristiano Alvarenga 
Souza

Região Norte
Agenor Vieira de 
Andrade Neto
Celso Crespim Beviláqua

Região Noroeste
Jorge Basílio
Raphael Schaffel 
Nogueira

Região Médio-Norte
Wilson Antonio Martinelli
Jean Kerkhoff

Região Sudeste
Marcelo Vendrame
Maria Ester Tiziani Fava

Região Do Arinos
Jorge Mariano de Souza
José Lourenço Detomini

acrimat@acrimat.org.br

65 3622-2970

JAN

Em janeiro, a equipe técnica do programa 
Produção Sustentável de Bezerros, 

coordenada pela Acrimat, deu início ao 
diagnóstico nas propriedades pré-cadastradas, 
que conta com parceria da Iniciativa para 
o Comércio Sustentável (IDH) e do Grupo 
Carrefour.

ACRIMAT SELA PARCERIAS 
E DÁ INÍCIO A PROJETO 
SUSTENTÁVEL

Maior produtor de gado de corte do Brasil, 
MT passou a liderar outro importante 

ranking: o da produtividade. O levantamento 
divulgado pelo Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (Cepea) mostra que o 
estado ultrapassou a produtividade de rebanho 
de São Paulo. Em 2018, a produtividade 
mato-grossense atingiu 266,36 quilogramas 
de carne por animal, com isso, fica acima da 
observada em SP que desde 2012 sustentava o 
posto de 1º lugar.

MT BATE SP E LIDERA RANKING 
DE PRODUTIVIDADE DE CARNE 
BOVINA 

FEV

Durante a realização da 9º edição do 
Acrimat em Ação, maior programa 

itinerante da pecuária de corte mato-grossense, 
uma coisa ficou bem clara: a percepção de que 
anualmente tem sido registrado um aumento 
significativo da participação dos produtores. 

QUASE 5 MIL PESSOAS 
PARTICIPAM DA 9ª EDIÇÃO 

DO ACRIMAT EM AÇÃO 

MAR ABR

RETROSPECTIVA ACRIMAT 2019

JUNMAI JUL AGO

A Acrimat participou de reunião da 
Comissão Sul-americana para luta 

contra a febre aftosa (Cosalfa), realizada 
em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Os 
envolvidos definiram as metas de cada país 
em relação a condição de livre de aftosa 
com e sem vacinação. No mês seguinte, foi à 
Cartagena, Colômbia, defender os interesses 
do produtor mato-grossense durante a 46ª 
Reunião Ordinária da Comissão, que atua 
como fórum internacional de discussão de 
assuntos específicos sobre a erradicação da 
febre aftosa. 

COSALFA DISCUTE NA 
BOLÍVIA AÇÕES CONTRA 

AFTOSA

Um evento que já nasceu com a 
responsabilidade de se tornar um dos 

mais importantes do setor, o Acricorte reuniu 
mais de 1,6 mil pessoas em sua 1ª edição. 
Criado com o objetivo de levar conhecimento 
e promover o debate sobre temas relevantes 

1ª EDIÇÃO DO ACRICORTE 
REÚNE 1,6 MIL PESSOAS 

PARA DISCUTIR TENDÊNCIAS 
DO SETOR 

da cadeia produtiva da carne, promovendo a 
integração de todos os elos, o evento contou 
com uma programação diversa, com palestras 
técnicas inerentes à bovinocultura de corte, 
economia, mercado, tecnologia, entre outros.
“Tínhamos que falar sobre a força da pecuária 
de corte de Mato Grosso, estado que possui o 
maior rebanho bovino do Brasil e representa 
13,8% da produção nacional; somos o estado 
símbolo da pecuária do país”, destacou Marco 
Túlio Duarte Soares, presidente da entidade.

Protagonista na defesa dos interesses do 
produtor rural nas discussões sobre a 

reinstituições de incentivos fiscais e a reforma 
tributária que vinha sendo engendrada pelo 
governo estadual, a Acrimat mostrou que era 
possível se posicionar e esclareceu ao povo de 
Mato Grosso que os últimos acontecimentos 
em relação a elevação da carga tributária 
para a agropecuária, comércio, indústria e 
serviços alcançariam a toda a sociedade e, em 
alguns casos, inviabilizaria a continuidade de 
segmentos produtivos.
No caso da pecuária de corte, que tem 
como negócio produzir animais que 
depois são processados pelos frigoríficos e 
comercializados na ponta por uma grande rede 
de supermercados, casas de carnes e açougues, 
a elevação de impostos atingiria a todos. Com 
o forte posicionamento contrário a elevação 
de carga tributária para a pecuária de corte. O 
governo foi obrigado a renegociar de forma a 
atender os interesses do setor produtivo. Ponto 
para a Acrimat!

ACRIMAT PROTAGONIZA DEFESA 
DO SETOR PRODUTIVO EM 

DISCUSSÃO DA MINIRREFORMA

Representantes dos principais países 
produtores de carne bovina estiveram 

em Mato Grosso para a reunião executiva 
anual da International Beef Alliance (IBA). 
A entidade, cujo representante brasileiro é a 
Acrimat, reuniu em um encontro líderes do 
segmento da pecuária de corte, gestores do 
governo estadual e do agronegócio mato-
grossense.

MT SEDIA REUNIÃO DO 
INTERNATIONAL BEEF 

ALLIANCE (IBA)

O secretário de Agricultura do Novo 
México (EUA), Jeff M. Witte, visitou a 

Acrimat, acompanhado de uma delegação de 
produtores norte-americanos. O estado norte-
americano tem na pecuária uma das bases 
de sua economia, e a visita tinha propósito 
de conhecer as boas práticas de criação de 
gado, comércio da carne, relação pecuarista x 
frigorífico, dados sobre o mercado e números 
do setor produtivo em geral.

SECRETÁRIO NORTE-
AMERICANO VISITA ACRIMAT

Em 2019, o público atingido foi de 4.693 
pessoas. 
Para o presidente da Acrimat, Marco Túlio 
Duarte Soares, o projeto tem duas principais 
funções: levar informação ao produtor e 
conhecer a realidade local. “Apresentar 
tecnologias que podem ser empregadas a 
curto, médio e longo prazo, para produzir mais 
e com eficiência é gratificante; e conversar 
com o setor produtivo, entender os anseios, 
necessidades e carências é fundamental”.
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Os mais de três mil afiliados da Acrimat 
elegeram 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. 

Dados do Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/

USP, em parceria com a CNA (Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil) e com a 
Fealq (Fundação de Estudos Agrários Luiz 
de Queiroz) mostram que a pecuária foi o 
principal setor a contribuir para a alta do PIB 
do agronegócio. 
Como verificado nos meses anteriores, o 
desempenho positivo no acumulado de 2019 
(de janeiro a agosto) está atrelada ao forte 
crescimento observado para o setor pecuário, 
de quase 10%, tendo em vista o resultado 
negativo, em 1,82%, para o agrícola.

de corte em Mato Grosso somou mais de 
824 mil cabeças. O número é 19,23% 
maior que o primeiro cenário observado 
em abril e 10,81% superior ao número 
registrado em outubro de 2018. Do total de 
pecuaristas entrevistados, 71% optou pelo 
confinamento.  

ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES 
DE GADO ELEGE NOVA 

DIRETORIA

PECUÁRIA ELEVA PIB DO 
AGRONEGÓCIO E CONTRIBUI 
PARA FORTALECIMENTO DA 

ECONOMIA

CONFINAMENTO EM MT 
REGISTRA TOTAL DE 824 MIL 

CABEÇAS

OUT NOV

DEZ
Dados Embrapa mostraram que o produtor 

rural tem feito sua parte quando se 
trata de preservação ambiental. Extraídos 
do Sistema do Cadastro Ambiental Rural 
(Sicar) de 2018, os números apontam que 
as propriedades rurais de MT possuíam uma 
área de 68.990.299 hectares, o que representa 
76,4% da área estadual.
Desse total, mais de 35,4 milhões de hectares 
são áreas preservadas dentro das propriedades 
rurais, um percentual de 39,2% do total do 
território de Mato Grosso. Áreas protegidas 
em terras indígenas e unidades de conservação 
somam 17 milhões de hectares e representam 
18,9% do que está preservado – ou seja, a área 
preservada nas propriedades rurais é 108,2% 
maior que nas unidades de conservação e 
terras indígenas somadas.

PRESERVAÇÃO EM ÁREAS 
RURAIS É 108% MAIOR QUE 

NAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO E 
TERRAS INDÍGENAS

SET

Levantamento feito pelo Instituto Mato-
grossense de Economia Agropecuária 

(Imea) mostra que o confinamento de gado 


