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1. Pontes e Lacerda - 28.02 - 19h
2. Vila Bela - 29.02 - 19h
3. Poconé - 02.03 - 19h
4. Rio Branco - 03.03 - 19h
5. São J. dos Quatros Marcos - 04.03 - 19h
6. Cáceres - 06.03 - 19h
7.  Fazenda-Cáceres - 07.03 - 08h-11h

ROTA 1
ROTA 2

1. Poxoréu - 13.03 - 19h
2. Paranatinga - 14.03 - 19h
3. Barra do Garças - 16.03 - 19h
4. Canarana - 17.03 - 19h
5. Ribeirão Cascalheira - 18.03 - 19h
6. Vila Rica - 20.03 - 19h
7.  Fazenda-Vila Rica - 21.03 - 08h-11h

ROTA 3
1. Marcelândia - 30.03 - 19h
2. Nova Canaã - 31.03 - 19h
3. Colíder - 01.04 - 19h
4. Taboporã - 02.04 - 19h
5. Juara - 03.04 - 19h
6.  Fazenda-Juara - 04.04 - 08h-11h

ROTA 4
1. Brasnorte - 11.05 - 19h
2. Aripuanã - 12.05 - 19h
3. Colniza - 13.05 - 19h
4. Juína - 15.05 - 19h
5.  Fazenda-Juína - 16.05 - 08h-11h

ROTA 5
1. São José do Rio Claro - 22.05 - 19h
2. Guarantã do Norte - 23.05 - 19h
3. Apiacás - 25.05 - 19h
4. Nova Monte Verde - 26.05 - 19h
5. Nova Bandeirantes - 27.05 - 19h
6. Alta Floresta - 29.05 - 19h
7.  Fazenda-Alta Floresta - 30.05 - 08h-11h
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Evento que se tornou sucesso já na sua 
primeira edição, o Acricorte 2020 será 

realizado pela Associação dos Criadores 
de Mato Grosso (Acrimat) nos dias 16 e 
17 de abril, mantendo o propósito de falar 
sobre os avanços e novas tecnologias que 
possam melhorar o rebanho de bovinos 
em MT, e com isso, produzir carne de 
melhor qualidade. 
“Queremos reunir novamente produtores, 
empresas e especialistas de diversos 
cantos do estado e do Brasil para 
continuar a tratar do fortalecimento da 
cadeia produtiva da carne bovina em Mato 
Grosso, tendo como base o conhecimento 

O Pecuarista Oswaldo Pereira 
Ribeiro Junior foi empossado novo 

presidente da Associação dos Criadores 
de Mato Grosso (Acrimat). A cerimônia 
foi realizada no dia 17 de janeiro, no 
Hotel Gran Odara, em Cuiabá (MT), e 
contou com a presença da nova diretoria, 
formada por 40 integrantes, além de 
autoridades políticas e setoriais, como 
o deputado federal José Medeiros 
(Podemos), e o presidente do Sistema 
Famato, Normando Corral.
A secretário de Estado de Meio Ambiente, 
Mauren Lazzaretti, representando o 
governador de Mato Grosso, Mauro 
Mendes; o presidente da Associação 
dos Produtores de Soja e Milho do 
estado de Mato Grosso (Aprosoja-MT), 
Antônio Galvan e diretores de entidades 
como a Associação Mato-grossense 
dos Produtores de Algodão (AMPA) 
completaram o dispositivo de autoridades 
que compareceram a cerimônia.
O pecuarista Marco Túlio Duarte Soares, 
que presidiu a entidade de 2016 a 2019, 
continua como membro da diretoria, 
desta vez como diretor de Relações 
Institucionais. O cargo de vice-presidente 
da Acrimat continua com o pecuarista de 
Cáceres, Amarildo Merotti. 
Oswaldo Ribeiro, que atuou como diretor 
financeiro na gestão passada, diz que 
ampliar o número de pessoas informadas 
sobre as ações realizadas pela Acrimat é 
um dos desafios da nova diretoria. “Na 
última gestão conseguimos formatar uma 
comunicação direta com a sociedade, 
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tecnológico voltado para os pecuaristas”, 
diz Oswaldo de Ribeiro, presidente da 
Acrimat.
O evento, além de workshops, conta com 
uma feira de negócios com a presença 
de diversas empresas ligadas ao setor 
da pecuária, onde os visitantes poderão 
conferir de perto as últimas novidades 
tecnológicas ofertadas para a cadeia 
produtiva da carne.
“O AcriCorte faz parte de uma série 
de projetos e iniciativas desenvolvidas 
pela entidade com o intuito de levar 
conhecimento e promover a integração 
dos produtores. Entre os exemplos de 

projetos e iniciativas está o Acrimat em 
Ação que percorre as principais regiões 
produtoras de carne bovina do estado”, 
explica Ribeiro.
Com uma vasta programação que 
prevê a realização de palestras técnicas 
inerentes à bovinocultura de corte, 
economia, mercado, tecnologia, política e 
agronegócio, a Acricorte pretende reunir 
um público igual ou maior do que foi 
registrado em 2019, quando mais de 1,6 
mil pessoas, de MT e de outros estados, 
passaram pelo evento.
“Vários assuntos relacionados a 
pecuária, principalmente o uso de novas 
tecnologias, foram apresentados e 
debatidos com diversos especialistas”, 
destacou Marco Túlio Duarte Soares, 
diretor de Relações Institucionais. Em 
seu discurso, o governador de MT, Mauro 
Mendes, enfatizou a importância do 
agronegócio para o desenvolvimento do 
estado e destacou as ações desenvolvidas 
pelo Governo para ampliar, escoar e 
comercializar a produção mato-grossense.
“Fechamos importantes parceiras para a 
realização do Acricorte que, certamente, 
vai marcar novo tempo da pecuária de 
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”, diz Ribeiro, 
presidente da Acrimat.

O maior programa itinerante da 
pecuária de corte mato-grossense, 

o Acrimat em Ação, chega a sua 10ª 
edição, e nestes 10 anos alcançou uma 
audiência de 40 mil pessoas. Realizada 
pela Associação de Criadores de Mato 
Grosso (Acrimat), a ação busca levar 
informações técnicas de qualidade para 
produtores de todas as regiões do Estado, 
ao mesmo tempo em que coleta dados 
sobre a situação da produção de proteína 
vermelha.
Este ano, o programa começa a rodar 
o estado no dia 28 de fevereiro, pelo 
município de Pontes e Lacerda, e encerra 
suas atividades no dia 30 de maio, em 
Alta Floresta.
O presidente da Acrimat, Oswaldo 
Ribeiro, reforça a natureza do programa. 
“Nosso objetivo é oferecer conhecimento 
técnico sobre assuntos pertinentes à 
pecuária de corte; fomentar discussões 

que estimulem o desenvolvimento 
da pecuária; promover uma maior 
integração entre os produtores e captar as 
necessidades específicas de cada região”.
O público-alvo é formado por pecuaristas 
de pequeno, médio e grande porte; além de 
lideranças empresariais do agronegócio.
Nesta primeira década, palestras sobre 
manejo sanitário, perspectivas dos 
negócios da pecuária e sucessão familiar 
na propriedade rural (2011 e 2012); uso de 
medicamentos veterinários e seu impacto 
no mercado de carnes internacional e 
produção de carnes no Brasil (2013); a 
intensificação racional da produção de 
bovinos de corte e (2016) e agregação de 
valor à pecuária de corte (2018) formaram 
o ambiente de conhecimento promovido 
pela Acrimat junto a pecuaristas de todas 
as regiões do estado. 
Dentre os municípios visitados, Poconé, 

Cáceres, São José dos Quatro Marcos, 
Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Vila 
Rica, Nova Canaa, Ribeirão Cascalheira, 
Cocalinho, Água Boa, Barra do Garças, 
Paranatinga, Rondonópolis, Aripuanã, 
Juruena, Marcelândia, Sinop, Alta 
Floresta, Nova Monte Verde e São José 
do Rio Claro são apenas alguns deles.
Acrimat em Ação
A Acrimat representa o setor que detém 
o maior rebanho bovino do Brasil: são 
mais de 30 milhões de cabeças. Mato 
Grosso é ainda o maior produtor de carne, 
com 1,28 milhões de toneladas. Nesse 
contexto, a Acrimat promove o evento 
com o formato de circuito com palestras 
que levam ao debate, conhecimento, troca 
de informações com temas de relevância 
à bovinocultura de corte.
Ao longo de três meses, a equipe técnica 
da Acrimat também faz o trabalho de 
levantamento e coleta de dados, captando 
as necessidades específicas de cada região 
visitada. 

Conselho Fiscal Titular: José Flávio Andrioli, 
Olimpio Risso de Brito, Donizetti Prado Filho
Conselho Fiscal Suplente:Mario Wolf Filho, 
Cristovão Afonso da Silva, Fabio José Marsango

retomamos um protagonismo no diálogo 
com a imprensa; agora precisamos 
transformar essa comunicação, de modo 
que ela chegue com mais eficiência ao 
produtor rural”, diz Ribeiro, que é médico 
radiologista de formação.
Ribeiro destaca que motivos como a 
distância dos centros urbanos e a falta 
de acesso a certas tecnologias no campo 
dificultam o acesso do pecuarista a 
informações que divulguem as ações da 
Acrimat em prol da pecuária. “Então, é 
um desafio encontrar outros meios, além 
dos que já usamos, para melhor informar 
o pecuarista sobre o que está acontecendo 
em âmbitos como o político, e que 
interferem na sua vida”.
“O novo presidente da Acrimat informa 
que a associação está “criando novas 
ferramentas para atingir este objetivo”. 
A melhoria da comunicação com o 
pecuarista fará com a Acrimat atinja 
outro objetivo: o de aumentar o número 
de associados. 
Marco Túlio Duarte Soares, novo diretor 
de Relações Institucionais, ressalta que a 
nova diretoria vai trabalhar arduamente 
para dar continuidade às ações que 
apresentaram resultados positivos, como 
as negociações com o governo estadual 
em defesa do interesse do pecuarista. 
“Contudo, não nos acomodaremos, 
e vamos buscar melhorar o que pode 
ser melhorado, buscando sempre estar 
atento aos anseios do público que 
representamos”. 
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O público-alvo é formado por 
pecuaristas de pequeno, médio 

e grande porte; além de lideranças 
empresariais do agronegócio. Para esta 
edição, a expectativa é de que as palestras 
sejam assistidas por mais de 5 mil 
pessoas.
A Associação de Criadores de Mato 
Grosso (Acrimat) divulgou o cronograma 
do maior programa itinerante da pecuária 
de corte mato-grossense, o Acrimat em 
Ação, que chega à sua 10ª edição (http://
bit.ly/2vdpPGl). Nesta primeira década, 
a ação, que busca levar informações 
técnicas de qualidade para produtores de 
todas as regiões do Estado, alcançou uma 
audiência de 40 mil pessoas.
A Rota 01 dá o ponta-pé inicial ao 
programa. A primeira cidade a ser 
visitada será Pontes e Lacerda, no dia 28 
de fevereiro. No dia seguinte, será Vila 
Bela da Santíssima Trindade. Poconé 
(02.03), Rio Branco (03.03) e São 
José dos Quatro Marcos (04.03) são os 
próximos municípios a receber a comitiva 

da Acrimat. O encerramento ocorre em 
Cáceres, nos dias 6 e 7 de março.
A segunda viagem começa no dia 13 de 
março, em Poxoréu. Paranatinga (14), 
Barra do Garças (16), Canarana (17), 
Ribeirão Cascalheira (18) e Vila Rica (20 
e 21) completam a Rota 02.
Marcelândia (30.03) é a primeira cidade 
a receber a Rota 03. Nova Canaã (31.03), 
Colíder (01.04), Tabaporã (02.04), Juara 
(03 e 04.04) completam o cronograma. A 
Rota 04 começa no dia 11 de maio, em 
Brasnorte. Aripuanã (12.05), Colniza 
(13.05) e Juína (15 e 16.05) também 
fazem parte da penúltima rota do Acrimat 
em Ação.
O trabalho, que consiste no levantamento 
e na coleta de dados realizados pela 
equipe técnica da Acrimat, captando as 
necessidades específicas de cada região 
visitada, chega a sua última parte com 
a Rota 05. Esta inicia em São José do 
Rio Claro (22.05), passa por Guarantã 
do Norte (23.05), Apiacás (25.05), Nova 
Monte Verde (26.05) e Nova Bandeirantes 

(27.05), terminando as visitas em Alta 
Floresta (29 e 30.05).
O presidente da Acrimat, Oswaldo 
Ribeiro, reforça a importância da 
natureza do programa. “Nosso objetivo 
é oferecer conhecimento técnico sobre 
assuntos pertinentes à pecuária de corte; 
fomentar discussões que estimulem o 
desenvolvimento da pecuária; promover 
uma maior integração entre os produtores 
e captar as necessidades específicas de 
cada região”.
O público-alvo é formado por pecuaristas 
de pequeno, médio e grande porte; além de 
lideranças empresariais do agronegócio. 
Para esta edição, a expectativa é de que 
as palestras sejam assistidas por mais de 
5 mil pessoas.
A 10ª edição do Acrimat em Ação conta 
com patrocínio do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural de Mato Grosso 
(Senar/MT), Associação dos Produtores 
de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat) 
e FS Bioenergia.


