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Em consonância com as orientações 
das autoridades sanitárias 

mundiais, nacionais e estaduais, em 
relação a forma de evitar o contágio 
e prevenção ao COVID-19 (novo 
coronavírus), a Associação de 
Criadores de Mato Grosso (Acrimat) 
informa sobre as alterações do 
funcionamento da entidade desde o dia 
20 de março e outras medidas.
De acordo com a presidência da 
associação, o horário de funcionamento 
interno foi reduzido de oito para cinco 
horas, iniciando as atividades às 9 horas 
e encerramento para as 16 horas, com 
intervalo para almoço de duas horas, e 
apenas três colaboradores se revezam 
no atendimento aos associados.
Outra decisão tomada diz respeito as 
viagens, que foram suspensas, por 
tempo indeterminado. Colaboradores 
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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

O encontro que encerrou a primeira 
rota do Acrimat em Ação, realizado 
pela Associação dos Criadores de Mato 
Grosso (Acrimat) e parceiros, foi aberto 
pelo vice-presidente da instituição, 
Amarildo Merotti, no início do mês, 
no Parque de Exposições Doutor José 
Rodrigues Fontes, em Cáceres. Na 
ocasião, pecuaristas, trabalhadores rurais 
e estudantes puderam participar da 
palestra do doutor em zootecnia, Flávio 
Dutra, sobre o programa “Boi 777”, com 
o objetivo de melhorar a rentabilidade da 
propriedade por meio da nutrição animal.
O programa visa à integração entre pasto 
e suplementação para garantir animais 
mais pesados em menos tempo, de forma 
a atender às necessidades do mercado, 
especialmente a exportação.
Para o presidente do Sindicato Rural 

com participação em reuniões e eventos 
deverão faze-lo, quando possível, por 
tele trabalho e videoconferência. 
A equipe de colaboradores que atua 
na sede da Acrimat irá trabalhar em 
formato de revezamento, e os grupos 
considerados de maior risco serão 
liberados para trabalho em Home 
Office.
“Todas as atividades de assistência 
técnica presencial dos técnicos 
do Programa Bezerro Sustentável 
também foram suspensas, bem como 
a continuidade do programa Acrimat 
em Ação e a realização da 2ª edição 
do Acricorte. Estas atividades serão 
retomadas tão logo as autoridades 
competentes revisem as permissões 
sobre a volta aos trabalhos”, finaliza 
o presidente da Acrimat, Oswaldo 
Ribeiro. 

Instituto de Defesa Agropecuária de 
Mato Grosso (Indea-MT), o prefeito de 
Cáceres, Francis Mary, e a vice-prefeita, 
Eliene Liberato, além dos diretores da 
Acrimat.
Dia de Campo
A Rota 1 do programa Acrimat em Ação 
foi encerrada no sábado com um dia de 
campo na Fazenda Girau, em Cáceres. 
O município tem o maior rebanho do 
Estado, com cerca de 1,1 milhão de 
cabeças.

Na propriedade, os participantes puderam 
observar in loco a aplicabilidade do tema 
tratado na palestra do zootecnista Flávio 
Dutra. Área do pecuarista Marcello 
Affonso, lá foi demonstrada a integração 
entre pasto que, segundo o pesquisador, 
é o principal elemento da nutrição, e a 
suplementação que pode ser inserida de 
maneira a garantir ganho de peso, sem 
prejudicar a qualidade do animal.
As experiências feitas na fazenda 
comprovam que a alimentação bem 
planejada garante animais com pesos 

O Acricorte, feira de negócios que 
reúne diversas empresas ligadas ao 
setor da pecuária e promove uma série 
de workshops, divulgou o time de 
palestrantes da edição 2020. Nomes 
como Maílson da Nóbrega, ex-ministro 
da Fazenda; Ricardo Felício, professor 
da Universidade de São Paulo (USP) e 
uma das principais autoridades quando 
o assunto é clima e o pesquisador 
Evaristo de Miranda, chefe geral da 
Embrapa Territorial, compõe o grupo de 
especialistas que estarão em Cuiabá para 
o evento, que ocorrerá entre os dias 16 e 
17 de outubro.  
Ao todo, são 11 palestrantes que vão falar 
sobre as últimas novidades tecnológicas 
ofertadas para a cadeia produtiva 
da carne, em temas que abordam da 
zootecnia a cardiologia. O objetivo é 
aprimorar a forma como o produtor se 
comunica com o público. “A construção 
de uma comunicação integrada entre o 
setor produtivo e a sociedade brasileira 
é essencial para que o cidadão, 
principalmente aquele que vive na cidade, 
conheça o bom trabalho que o setor vem 
fazendo”, diz o presidente da Acrimat, 
Dr. Oswaldo Ribeiro. 

E para ecoar as boas práticas da pecuária, 
palestras como a que será ministrada 
por Wagner Pires, um dos agrônomos 
mais renomados do país, consultor de 
treinamento para grandes empresas do 
segmento pecuário, serão fundamentais. 
Na área da saúde, a autoridade em 
cardiologia doutor Iran Castro, vem 
para desmistificar a carne como um dos 
vilões da saúde do coração. O professor 
é mestre em Ciências Médicas pela 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), e doutor em Ciências da 
Saúde (Cardiologia) pelo Instituto de 

Cardiologia do Rio Grande do Sul. 
Em seu currículo ainda constam o 
lançamento de livros e a presidência de 
congresso brasileiros de cardiologia, bem 
como a vice-presidência de um congresso 
mundial. 
Autor e organizador de 67 livros 
publicados no Brasil, Estados Unidos, 
Inglaterra e outros cinco países, Marcos 
Fava Neves é um dos principais nomes da 
Agronomia e Administração no mundo. 
Aos 40 anos, chefiou o Departamento de 
Administração da USP. A realização 

de mercado em menos tempo. “Hoje, o 
mercado não aceita mais animais acima 
de dois anos e meio, especialmente 
o mercado de exportação. Então, 
o pecuarista precisa se adequar ao 
mercado”, comentou Flávio Dutra.
O projeto “Boi 777”, desenvolvido pelo 
zootecnista, remete ao ganho de sete 
arrobas na cria, sete arrobas na recria 
e sete arrobas na engorda até o abate. 
Para alcançar essa meta, segundo ele, o 
pecuarista precisa observar a qualidade 
do pasto, desenvolver estratégias para 
aproveitamento, melhoramento e 
correção da pastagem, além do momento 
correto de inserir a suplementação e obter 
um animal de qualidade.
Na ocasião, uma roda de conversa 
ainda proporcionou a troca de ideias e 
experiências aplicadas também em outras 
propriedades da região.
Parcerias – O programa Acrimat em Ação 
conta com patrocínio do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar), Sistema 
de Crédito Cooperativo (Sicredi), Fundo 
Mato-grossense de Apoio à Cultura da 
Semente (Fase-MT), Associação dos 
Produtores de Sementes de Mato Grosso 
(Aprosmat) e FS Bioenergia.

de Cáceres, Jeremias Pereira Leite, 
o programa Acrimat em Ação é uma 
oportunidade de levar conhecimento ao 
campo de forma que o tanto os pecuaristas 
quanto os trabalhadores rurais possam 
investir em estratégias para melhorar o 
desempenho na pecuária na região.
O pecuarista e diretor regional da Acrimat, 
Neto Gouveia, afirmou que ações como 
esta contribuem para a profissionalização 
do campo. “A pecuária mudou muito 
nos últimos anos e nós precisamos de 
informações, precisamos de técnicas que 
possam garantir avanços e resultados 
mais rentáveis ao produtor”, comentou.
Também participaram do evento o 
deputado federal Doutor Leonardo, o 
presidente da Associação dos Produtores 
de Sementes (Aprosmat), Guthemberg 
Carvalho Silveira, o presidente do 
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 “ACRIMAT EM AÇÃO DEMOCRATIZA 
CONHECIMENTO”, DIZ PRODUTOR RURAL

“Eventos como esse democratizam 
o acesso ao conhecimento”, diz José 
André de Oliveira, 72 anos, ao se referir 
ao Acrimat em Ação, maior programa 
itinerante da pecuária mato-grossense, 
evento que a Associação dos Criadores 
de Mato Grosso (Acrimat) realiza há 10 
anos. 
O pequeno produtor rural, como se 
define, e sua esposa Lourdes Maria 
Matos de Oliveira, 65 anos, saíram de 
Dom Aquino, município localizado a 70 
quilômetros de Poxoreu, para participar 
do primeiro ciclo da Rota 02, realizado 
no Sindicato Rural da cidade.
Natural de Minas Gerais (MG), veio a 

Mato Grosso há 46 anos. Comprou um 
pedaço de terra, e nele deu início a lida no 
campo, com a criação de 50 vacas e dois 
touros. Da pecuária, tirou o sustento que 
transformou dois filhos em advogados e 
uma filha em médica. 
“Apesar de ser analfabeto, sei da 
importância do estudo, e por isso, sempre 
que posso, participo de eventos como 
este, que nos mostram novos caminhos, 
como crescer e ter uma vida melhor”, diz 
José. Lourdes, sua companheira desde os 
tempos que moravam em Minas Gerais, 
corrobora a fala do marido. “Depois 
que criamos nossos filhos eu percebi a 
necessidade do estudo na vida, e desde 

então já fiz duas faculdades”, diz, entre 
risos, a produtora rural.
Ao falar sobre a Acrimat em Ação, 
Lourdes destacou o caráter educativo 
da ação. “Só o fato de recebermos 
conhecimento de forma gratuita já é algo 
que devemos agradecer, porque não é 
fácil para gente, que vive no campo, e tem 
que acordar de madrugada e passa o dia 
trabalhando, arranjar tempo para estudar; 
então quando temos acesso a este tipo de 
evento é sempre gratificante”.
Na outra ponta, está o empresário 
Vanderlei dos Santos Felici, 46 anos, que 
atua com nutrição animal, mas que assim 
como José e Lourdes, se beneficia da ação 
da Acrimat.
Em sua opinião, a Acrimat faz um favor a 
todos ao levar informações como as que 
são tema da 10ª edição do evento. “Me 
interessei pelo tema da palestra principal, 
que fala sobre a relação entre pasto e 
suplementação para garantir animais 
mais pesados, que trata da nutrição de 
forma mais assertiva”, diz Felici.
Para Vanderlei, apesar do grande 
rebanho de Poxoreu, que chega a 500 
mil, Poxoreu não tem a infraestrutura 
que Rondonópolis e Primavera do Leste 
oferecem aos seus pecuaristas. “Então 
ver uma entidade como a Acrimat trazer 
este tipo de informação para o pecuarista 
e todos que vivem da pecuária, como eu, 
é saber que temos apoio de gente que 
entende do assunto”.

de mais de mil palestras em 22 países o 
tornou referência no exterior na área de 
agronegócios.
O doutor em Zootecnia José Luiz 
Moraes Vasconcelos é outro participante 
que promete ter uma das palestras 
mais concorridas. Reconhecido 
por sua experiência na área de 
Medicina Veterinária, com ênfase em 
Fisiopatologia da Reprodução Animal, 
atua principalmente nos seguintes temas: 
sincronização, progesterona, vacas 
leiteiras, eficiência reprodutiva e bovinos. 
Já Rodrigo Vieira de Albuquerque se 
formou Médico Veterinário pela USP 
e pesa em seu currículo experiência de 
dez anos em multinacionais da área de 
nutrição animal. A lida com leite a pasto, 
produção de touros PO e recria-engorda 
o transformaram em uma autoridade no 
assunto. 
Outra renomada zootecnista que 
participará do Acricorte é Andréa 
Mesquita. A profissional ressalta e seu 
currículo que é uma “apaixonada por 

animais e fascinada pelo universo da 
carne. ” 
Fundadora do Território da Carne, sua 
missão é ajudar empreendedores e 
empresas da Cadeia da Carne Bovina a 
usar todo o potencial para transformar 
seus resultados através de práticas 
adquiridas por ela ao longo dos anos.
Camilla Teles, formada em Relações 
Públicas com especialização em 
Marketing Estratégico, é considerada a 
voz do Agro de sua geração e se tornou 
a influencer agro mais seguida no 
Instagram no Brasil. 
Mentor de startups, diretor de inovação e 
autor de livros, Allan Costa fecha o time 
de palestrantes desta edição do Acricorte. 
Possui experiência profissional em 
mais de 50 países e quase mil palestras 
realizadas, em países da América, Europa, 
África e Ásia.
Acricorte
Evento que se tornou sucesso já na sua 
primeira edição, o Acricorte será realizado 

pela Associação dos Criadores de Mato 
Grosso (Acrimat) no segundo semestre 
de 2020, 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 
tecnológico voltado para os pecuaristas”, 
diz Oswaldo de Ribeiro, presidente da 
Acrimat.
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.


