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Oeste Genética é promessa de bons negócios

R

ealizada pelo quarto ano, a Oeste
Genética, a mais completa feira de
genética regional é promessa de
bons negócios e demonstra mais uma vez
a pujança da pecuária do Oeste da Bahia
no cenário agropecuário nacional.
Realizado numa parceria entre a
Acrioeste, Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras e Prefeitura Municipal
de Barreiras, a Oeste Genética acontece
entre os dias 24 e 28 de novembro, em
Barreiras.
Página

03

EDITORIAL

Reforço na comunicação
com nossos associados
Página

02

Pontos críticos de uma
vacinação
Página

04

Oeste da Bahia: Raça Quarto de
Milha supera R$ 3 milhões em 2016

M
GADO DE CORTE

Impacto econômico do
melhoramento genético
Página

06

ercado brasileiro de cavalos
prevê encerrar
2016 com resultados positivos. De acordo com o
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), o setor avança
12% e fatura R$ 16 bilhões anuais no país.
Página

07

Jornal Acrioeste - Barreiras-Bahia, outubro/novembro de 2016

ANO 09 - Nº 09

Acrioeste elege
nova diretoria para
o triênio 2016/18
Stefan Zembrod
Presidente

Reforço na comunicação com
nossos associados
Preocupados em estreitar os laços com nossos associados,
nós, da nova diretoria eleita para o triênio 2016/18, estamos
realizando um trabalho de divulgação nas mais diversas
plataformas de informações. Além do retorno do impresso
“Jornal Acrioeste”, que desde 2009 tinha deixado de circular,
estamos reformulando o site da entidade para torná-lo mais
ágil, dinâmico e de fácil navegação. Fan page e grupos nas
redes sociais também estão sendo criados no intuito de
manter nosso associado informado das ações que estão sendo
feitas pela Acrioeste, na divulgação do calendário de eventos,
inclusive com postagens de matérias que visam fortalecer a
pecuária regional.

Em tempos em que as informações circulam quase na
velocidade da luz, essa retomada de canais de comunicação são
extremamente necessários para que nossos associados fiquem
inteirado sobre as principais novidades que podem impactar
positivamente seus empreendimentos rurais na região.

A Associação dos Criadores de Gado do
Oeste da Bahia (Acrioeste), elegeu a nova
diretoria que irá comandar a entidade no
triênio 2016/18.
Ficou assim composta a nova diretoria:

PRESIDENTE: Stefan Zembrod
VICE–PRESIDENTE: José Maria de Albuquerque Junior
DIRETOR SECRETÁRIO: Carlos Antonio
Menezes Leite
DIRETOR SECRETÁRIO ADJUNTO: Adelar Geller
DIRETOR FINANCEIRO: Mario Cezar
Mascarenhas
DIRETOR FINANCEIRO ADJUNTO: Cezar Augusto Tumelero Busato
DIRETOR DE EVENTOS: Antonio Balbino
de Carvalho Neto
DIRETOR ADJUNTO DE EVENTOS: Ian
David Hill

EXPEDIENTE
DIRETORIA ACRIOESTE
GESTÃO 2016 - 2018
Stefan Zembrod
PRESIDENTE
José Maria de Albuquerque Junior
VICE–PRESIDENTE
Carlos Antonio Menezes Leite
DIRETOR SECRETÁRIO

O Matopiba (região que abrange os estados do Maranhão,
Tocantins, Piauí e Bahia) vem ano a ano se consolidando na
produção de alimentos e a Acrioeste quer caminhar lado a
lado com os associados para tornar essa nova fronteira agrícola
no mais novo celeiro do agronegócio brasileiro.

Adelar Geller
DIRETOR SECRETÁRIO ADJUNTO

Se você é criador de gado e não faz parte da Acrioeste, procure
nossa entidade e veja as vantagens de ser sócio e ajude a
fortalecer ainda mais a pecuária do Oeste da Bahia.

Cezar Augusto Tumelero Busato
DIRETOR FINANCEIRO ADJUNTO

PARCEIROS DA ACRIOESTE

Mario Cezar Mascarenhas
DIRETOR FINANCEIRO

Antonio Balbino de Carvalho Neto
DIRETOR DE EVENTOS
Ian David Hill
DIRETOR ADJUNTO DE EVENTOS
CONSELHO CONSULTIVO
Ronaldo Ausone Lupinacci
Cezar Lucena Borges
Ápio Claudio R. Medrado Santos
Sergio Ricardo Silveira Barreto
Leonardo Eloy Hupsel
José Audari Mendonça
Paulo Henrique Miott
Fernando Rizerio
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Promessa de bons negócios

R

ealizada pelo quarto ano, a
Oeste Genética, a mais completa feira de genética regional é promessa de bons negócios e
demonstra mais uma vez a pujança
da pecuária do Oeste da Bahia no
cenário agropecuário nacional.
Realizado numa parceria entre
a Acrioeste, Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras e Prefeitura Municipal de Barreiras, a Oeste
Genética acontece entre os dias 24
e 28 de novembro, no Tathersal do
Parque de Exposição Engenheiro

Geraldo Rocha, em Barreiras.
Além de uma variedade de palestras, a feira desse ano inova mais
uma vez com a apresentação de
tecnologias para o melhoramento
genético da pecuária regional, visando o fortalecimento, o desenvolvimento econômico e aumento
da competitividade produtiva da
região Oeste da Bahia.
Quatro grandes leilões fazem
parte da programação e são a oportunidade que os pecuaristas têm
para adquirir animais elite, melho-

radores de rebanho. Os leilões são:
9º Leilão Virtual Guzerá Marcas S
Touros Premium/Etapa Fazenda
Barra (Transmissão ao vivo pelo
Canal do Boi), Leilão Acrioeste Bezerras e Bezerros para Cria, Recria
e Engorda; o 11º Leilão da Prova
de Ganho em peso à Pasto, da Antônio Balbino Empreendimentos
Agropecuário (Transmissão ao vivo
pelo Canal do Boi) e o Leilão Virtual
Matrizes Agropecuária da Fazenda
Jacarezinho, também com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi.

Brasil conclui acordo com Moçambique
para exportar bovinos vivos
Ascom Mapa

O

Brasil abriu mais um mercado para as exportações de
bovinos destinados à reprodução. É a República de Moçambique, que deve começar a comprar
os primeiros lotes de gado brasileiro
ainda em 2016. De acordo com estimativas do setor produtivo, o país
africano tem potencial para importar até 50 mil animais por ano para
essa finalidade.
Por meio de comunicado enviado
ao Departamento de Saúde Animal
(DSA) do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), o
Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar de Moçambique informou que havia aceito o certificado
sanitário proposto pelo Brasil.
De acordo com o DSA, Moçambique tem enorme demanda por
bovinos com excelente desempenho
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zootécnico, de aptidão de corte e de
leite, capazes de contribuir com o
melhoramento de seus rebanhos.
A conclusão do acordo sobre o
protocolo sanitário com Moçambique reforça as ações desenvolvidas

pelo Mapa para ampliar mercados às
exportações de bovinos vivos. Desde 2014, o Departamento de Saúde
Animal estabeleceu 14 dos 26 acordos sanitários vigentes para venda
de gado vivo.
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Pontos críticos de uma vacinação
Local correto de aplicação de
vacinas (tábua do pescoço)

Afonso Trindade Ribeiro
Médico Veterinário (Grupo Ipê)

A

vacinação é um dos métodos mais eficazes na prevenção de doenças. No Brasil, o
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA) preconiza
a vacinação obrigatória para algumas doenças como febre aftosa, raiva e brucelose.
A aplicação correta da vacina
influencia no resultado e garante a
saúde do rebanho. Uma boa resposta vacinal depende da qualidade da
vacina, da resposta imune do animal

e do processo de vacinação, que deve
ser feito corretamente. Um ponto
primordial é adquirir produtos confiáveis (fabricantes idôneos), de alta
qualidade, eficácia e segurança. Os
pecuaristas devem sempre consultar
um médico veterinário. Não é recomendado vacinar animais doentes,
debilitados e estressados (ex.: estresse de transporte e desmame).
O processo de vacinação deve ser
conduzido de uma maneira tranquila,
de preferência nos horários mais fres-

cos do dia. A vacina deve ser mantida
em geladeira (temperatura correta de
conservação entre 2° e 8° C).
Durante o processo de vacinação, as vacinas também devem estar refrigeradas (em caixa de isopor
com gelo, por exemplo). Não guardar as vacinas em congelador. Agitar
o frasco antes de usar. Não guardar
frascos abertos, utilizar todo o conteúdo. Sobras de vacinas devem ser
destruídas.
Utilizar seringas e agulhas limpas
e esterilizadas. Cuidados com a contaminação de todo o material, pois
poderá causar abscessos nos animais
vacinados. Durante a vacinação, é
recomendado sempre trocar de agulha. As agulhas com ponta romba,
com sujidades, contaminantes ou
que tenham caído no chão devem
ser substituídas.

Agulhas danificadas

Consequências de aplicação de vacinas erradas:

Animais com abcessos purulentos

Para o tratamento dos abscessos
podem ser utilizados antibióticos de
amplo espectro no início do quadro
clínico. Uma vez instalada a lesão
deve ser feita drenagem cirúrgica do
abscesso. Para isso deve-se higienizar o local da lesão e realizar incisão
ampla do abscesso para impedir a

Abcessos na picanha

retenção do pus e nova formação do
caroço; retirar as secreções e aplicar
soluções antissépticas à base de iodo
ou hipoclorito de sódio; proteger a
incisão com repelentes para evitar
a postura de ovos e desenvolvimento de larvas de moscas. No caso da
drenagem cirúrgica também é reco-

mendada aplicação de antibióticos.
As boas práticas na vacinação
dos bovinos representa para o produtor uma segurança da sanidade
do rebanho, assim como dos resultados produtivos, uma vez que a
saúde é um dos principais fatores
que contribuem para o sucesso na
produção, portanto, todos os cuidados e procedimentos que cercam a
vacinação do gado são válidos, visto
as vantagens operacionais (menor
índice de acidente de trabalho e de
quebra de equipamentos) e produtivas que são alcançadas a partir do
manejo correto.
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Representantes
da Acrioeste
participam da
Interconf 2016

D

iretores e associados da Associação dos Criadores de
Gado do Oeste da Bahia
(Acrioeste) participaram do mais
importante evento de pecuária intensiva da América Latina, a Conferência Internacional de Pecuaristas
(Interconf). O evento foi realizado
em Goiânia (GO), entre os dias 20 e
22 de setembro de 2016.
Na pauta da 9ª Interconf estavam as Tendências para o consumo de carne bovina no Brasil e no
mundo; Debate sobre o consumo
de carne bovina; Quantos mercados
um único boi pode atender; Como
a macroeconomia pode interferir
no negócio da sua fazenda; Vamos
caçar juntos? Como a Austrália
congregou pecuaristas, indústria
e varejo; Como vender a pecuária
brasileira, entre outros temas relevantes da categoria.

Campanha de vacinação contra aftosa vai até dia 30

A

segunda etapa da campanha
de vacinação contra a febre
aftosa para bovinos e bubalinos ocorre até o dia 30 de novembro na Bahia e em outros estados do
país. A aplicação da dose é obrigatória apenas para os animais com até
24 meses de idade.
A última vez que foi registrado
um caso de febre aftosa na Bahia
foi há quase 20 anos, em 1997. Em
2001, o estado recebeu da Organização Mundial da Saúde o título de
“zona livre da febre aftosa”.
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A vacinação é considerada de
fundamental importância para manter a saúde dos animais. A Bahia tem
atualmente o oitavo maior rebanho
do Brasil, com quase 10,5 milhões
de cabeças. O rebanho do país é de
cerca de 215 milhões de cabeças:
213,8 milhões de bovinos e 1,1 milhão de bubalinos.
Os pecuaristas do Oeste da Bahia
precisam pegar a nota fiscal da vacina com o fornecedor do produto e
apresentá-la ao serviço veterinário
da Agência de Defesa Agropecuária

da Bahia (Adab) de seu município
com a relação dos animais imunizados para declarar a vacinação.
Outros cuidados são com a aplicação da dose correta do produto (5
ml) na lateral do pescoço do animal,
usando seringas e agulhas limpas e
não danificadas ou tortas. O produtor deve ficar atento aos prazos da
vacinação e sua declaração no serviço veterinário oficial, porque o descumprimento impedirá a emissão
de Guia de Trânsito Animal e pode
gerar multas.
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Gado de Corte

Impacto econômico do
melhoramento genético
João Daniel Kreling Chibiaque
Médico Veterinário - Sócio da Procria

A

elevação dos custos e a competitividade do setor obriga
o produtor de carne a buscar
eficiência na cadeia produtiva. Entre
as diversas ferramentas às mãos para
auxiliar o pecuarista nesta busca estão manejo de pastagem, manejo sanitário, nutrição, genética, entre outros. Entre elas existe uma que possui
baixo custo e elevado potencial de
retorno, o melhoramento genético.
Para demonstrar os ganhos obtidos pela cadeia da pecuária de corte
alguns dados de um trabalho dos
melhoristas Raysildo Lobo e Victor
Eduardo Sala, da Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores
(ANCP), que levantaram informações da base de dados do Sumário
da ANCP do ano de 2013, reunindo
touros em quatro grupos de acordo
com o percentil a que pertencem –

Touro Melhorador 1 (TM1) de Top
0,1 a Top 15%, Touro Melhorador 2
(TM2) de Top 15 a Top 30%, Touro
Comum (TC) de Top 35 a Top 50%
e, Touro Inferior (TI) de Top 50 a
Top 100%. Mantendo os mesmos
desempenhos médios e atualizando
os valores do quilo vivo do bezerro
(R$6,00) e do garrote (R$5,00). Confira os números na tabela abaixo.
Estes números mostram que um
animal efetivamente melhorador
pode entregar ao criador uma diferença de até R$74,00 no desmame e
até R$100,00 no sobreano por filho
produzido em relação a touros inferiores, isso se levarmos somente em
peso. Se colocarmos na conta fertilidade, habilidade materna e conversão alimentar teremos um animal
que reproduz mais e mais cedo, além
de comer menos. Qual o impacto
Econômico disso? Custa pouco e
Vale muito!
A principal forma de introduzir

o melhoramento genético no rebanho é através do uso de touros melhoradores, seja através da monta
natural, inseminação artificial ou a
combinação de ambos. O Touro é
peça chave, pois um único indivíduo
deixa várias dezenas ou milhares de
filhos, assim, o macho é responsável
por até 80% da genética do rebanho uma vez que a fêmea deixa na
grande maioria das vezes uma cria
por ano. Devido a essa capacidade,
pode-se colocar uma grande pressão
de seleção elevando sobremaneira a
qualidade genética dos mesmos.
O custeio para se criar um animal melhor, é o mesmo do animal
comum ou inferior, a única diferença está na escolha dos reprodutores
a serem utilizados. Então porque
negligenciar este fator? O Ambiente
econômico está fazendo pressão de
seleção do pecuarista, está na hora
deste pressionar seu rebanho em
busca de rentabilidade.
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Oeste da Bahia: Raça Quarto de Milha
supera R$ 3 milhões em 2016
Dener de Souza – Haras Buriti

M

ercado brasileiro de cavalos
prevê encerrar 2016 com
resultados positivos. De
acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), o
setor avança 12% e fatura R$ 16 bilhões anuais no país. Uma das raças
de maior destaque no segmento é a
Quarto de Milha, que deve faturar
R$ 270 milhões em leilões oficiais.
Oeste da Bahia vem destacando no cenário nacional, podendo
fechar o ano de 2016 perto de R$ 3
milhões, distribuídos em leilões e
provas equestres. Tem como destaque um dos melhores núcleos ligados a raça Quarto de Milha.
O cavalo Quarto de Milha é conhecido por sua versatilidade, obtendo sucesso nas provas de 3 tambores, vaquejada, laço em dupla,

laço comprido e corrida, realizadas
no Oeste da Bahia.
O investimento em genética
tem sido um ponto muito forte na
criação de cavalos Quarto de Milha no Oeste da Bahia. Hoje existem vários garanhões e matrizes,
com premiações expressivas nos
Campeonatos Nacionais e Potro
do Futuro da raça.

Modalidades com sua movimentação no Oeste da Bahia em 2016:
3 Tambores – R$ 250 mil
Vaquejada – R$ 700 mil
Laço em Dupla – R$ 50 mil
Laço Comprido – R$ 80 mil
Corrida – R$ 500 mil
Leilões – R$ 1,4 milhão

O manejo nutricional do cavalo atleta
Fonte LN Comunicação

A

alimentação do cavalo
atleta deve ser balanceada
de acordo com a modalidade esportiva praticada, a intensidade e a duração do exercício. As
categorias esportivas são classificadas como de explosão - atividade de curta duração e alta intensidade - e de resistência - com intensidade moderada
e longa duração, respectivamente.
Durante as atividades, o animal perde muitos
eletrólitos no suor, tais como potássio, cálcio, cloro,
sódio e magnésio. Para recuperar a energia despendida, é necessário fornecer uma dieta rica e com a
quantidade exata de nutrientes para atender as necessidades do equino.
O concentrado deve conter elementos ricos em
carboidratos, proveniente principalmente do milho
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e da aveia. Outra fonte energética
muito importante são os óleos,
pois além de facilitar a digestão,
aumentam a energia da dieta sem
elevar o volume do alimento ingerido. A utilização de sal mineral é
fundamental, o aconselhável é que
seja fornecido junto com a ração
para garantir que o animal ingira
o suficiente para recuperar os eletrólitos perdidos.
O acompanhamento de um veterinário ou zootecnista para estipular a quantidade correta das rações
é muito importante, já que uma sobrecarga na dieta pode gerar problemas gástricos e locomotores. As
proteínas em doses elevadas também são prejudiciais,
visto que as necessidades proteicas dos cavalos atletas
são menores quando comparadas às necessidades de
cavalos em outras fazes de desenvolvimento. O segredo do bom desempenho do cavalo atleta é a alimentação balanceada.
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