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O presidente da Associação dos 
Criadores de Gado do Oeste 
da Bahia, Stefan Zembrod, 

o diretor financeiro Mario Cezar 
Mascarenhas e o conselheiro Apio 
Claudio, participaram na manhã do 
último dia 03, do evento promovido 
pelo Banco do Brasil para anuncia 
a linha de pré-custeio da instituição 
creditícia.

Em uma semana, o Banco do Bra-
sil recebeu mais de 500 propostas, 
com potencial de R$ 300 milhões em 
negócios. A instituição já liberou R$ 
17 milhões aos produtores rurais para 
a aquisição antecipada de insumos.

Diretores da Acrioeste participam de 
evento sobre pré-custeio

Rumos da pecuária!As medidas protecionistas do 
novo presidente americano 
podem no futuro beneficiar 

o Brasil e outros players mundiais 
do agronegócio. Entre os objetivos 
de Donald Trump está o fortaleci-
mento da indústria local, o que deve 
ocasionar no fechamento de portas 
de produtos importados. Se isso de 
fato acontecer, os acordos bilaterais 
dos americanos com países como 
China e Japão devem ser enfraque-
cidos e os asiáticos devem reduzir a 

O governo de Donald Trump e o 
agronegócio brasileiro

importação de produtos agropecuá-
rios dos EUA. 

A intenção é aproximar a en-
tidade de pecuaristas de ou-
tros municípios. Durante a 

realização da Acrioeste Itinerante os 

Acrioeste Itinerante levará negócios e 
palestras a cinco municípios do Oeste

participantes assistirão palestras que 
abordarão diversos temas de interes-
se da classe.

As perspectivas para a 
pecuária brasileira em 
2017, mostra uma luz 

ao fim do túnel, pois passado 
o período em que os criado-
res enfrentaram margens de 
lucros achatadas, este ano, 
ao que tudo indica, será de 
melhores ventos em favor de 
alguns setores da pecuária 
nacional. Em 2016 os preços 
de alguns insumos (milho e 
soja) estiveram bastante ele-
vados em função das que-
bras de safras, tanto no Brasil 
como nos principais produ-
tores destas commodities, o 
que comprometeu a rentabili-
dade da categoria.
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As perspectivas para a pecuária brasileira em 2017, mostra 
uma luz ao fim do túnel, pois passado o período em que os 
criadores enfrentaram margens de lucros achatadas, este 

ano, ao que tudo indica, será de melhores ventos em favor de al-
guns setores da pecuária nacional. Em 2016 os preços de alguns 
insumos (milho e soja) estiveram bastante elevados em função das 
quebras de safras, tanto no Brasil como nos principais produtores 
destas commodities, o que comprometeu a rentabilidade da cate-
goria. Outros fatores que impactaram negativamente no lucro dos 
produtores foram o aumento dos planteis nas fazendas em decor-
rência de um 2015 satisfatório e a crise econômica enfrentada pelos 
brasileiros, uma das piores da nossa história. Com o aumento do 
desemprego, o consumo despencou e pegou os pecuaristas com as 
fazendas lotadas e com dificuldades no escoamento da produção. 
Como consequência, os preços da arroba despencaram. Apesar de 
um ano difícil, as exportações acabaram minimizando os prejuízos 
dos pecuaristas, em decorrência do aumento da demanda no mer-
cado externo.

Já em 2017, para segmentos como recria e engorda, as proba-
bilidades de lucros são boas, pois a reposição de animais deverá 
ser facilitada com preços melhores. Com a super safra brasileira e 
internacional de grãos, com grande oferta de produtos, a tendência 
é que os preços dos insumos cheguem em um patamar mais acessí-
vel para os criadores. Outro fator visto com bons olhos pelos econo-
mistas é o arrefecimento da crise brasileira. Mais empregos devem 
ser gerados ao longo do ano e como consequência, o aumento do 
consumo. A exportação de carne vermelha, que em 2016 evitou um 
prejuízo ainda maior aos pecuaristas, continuará aquecida em 2017, 
com grande demanda. Já os planteis das fazendas, que em 2016 
estiveram em alta, com os fatores negativos do ano passado, aca-
baram sendo reduzidos, com o abate de matrizes. É a lei da oferta 
e da demanda. Com menos animais no pasto este ano e o aumento 
do consumo interno, a tendência é que os preços por arroba subam, 
finalmente melhorando a rentabilidade no campo.

Rumos da
pecuária!

ASSOCIE-SE NA

Ligue (77) 3611-5027
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A Acrioeste vai levar a cin-
co municípios do Oeste da 
Bahia, o programa Acrioeste 

Itinerante. A intenção é aproximar 
a entidade de pecuaristas de outros 
municípios. Durante a realização da 
Acrioeste Itinerante os participantes 
assistirão palestras que abordarão 
diversos temas de interesse da clas-
se, bem como poderão interagir e 
realizar negócios com criadores de 

A diretoria da Acrioeste e representante da Rehagro estiveram reunidos 
no último dia 08, na sede da associação, no intuito de discutir parce-
ria para implantação em Barreiras de um curso de gestão na pecuária 

de corte e leite, tendo como foco os pecuaristas do Oeste da Bahia.
A Rehagro é uma empresa de formação de pessoas no agronegócio, que há 

14 anos trabalha com cursos de capacitação e pós-graduação em diferentes 
segmentos do agronegócio como produção de carne, leite, café, grãos, equi-
nocultura, dentre outras áreas.

Atualmente a empresa está presente em várias fazendas de gado de corte 
do país, atuando tanto na consultoria técnica como na área gerencial.

Caso a parceria seja firmada, os cursos práticos serão destinados a pro-
prietários e gerentes de fazendas, técnicos agrícolas e estudantes. As aulas 
serão ministradas por professores que vivem o dia a dia de fazenda e trazem 
conceitos atuais, com o objetivo de ampliar o resultado financeiro das pro-
priedades.

O diretor de eventos da 
Acrioeste, Antonio 
Balbino de Carvalho 

Neto foi indicado para assumir 
o assento que a entidade tem no 
Conselho do Fundo de Apoio à 
Pecuária do Estado da Bahia 
(Fundap). Antonio Balbino 
assumiu o lugar de Humberto 
Duder Peixoto, que por moti-
vos particulares, solicitou sua 
substituição no conselho.

Fundado em 1998, o Fundap 
é uma associação civil, sem fins 
lucrativos, com sede no Estado 
da Bahia e é um instrumento 
de captação de recursos a se-
rem aplicados em ações emer-
genciais voltadas à sanidade da 
pecuária baiana. O Fundap é a 
mão do empresário no comba-
te à aftosa e outras doenças que 
possam ameaçar o rebanho, 
como a brucelose e a tuberculo-
se, tendo como grande desafio 
ser adotado por todas as enti-
dades que fazem parte do agro-
negócio baiano.

Diretor de eventos 
da Acrioeste 

assume assento 
na Fundap

Acrioeste e Rehagro discutem parceria 
para curso de capacitação

Acrioeste Itinerante levará negócios e 
palestras a cinco municípios do Oeste

outros municípios.
As cidades contempladas em um 

primeiro momento com a iniciativa 
da Acrioeste serão Wanderley, Cote-
gipe, Formosa do Rio Preto, Riachão 
das Neves e Baianópolis.

O evento será uma grande opor-
tunidade para as empresas e fa-
zendas parceiras da Acrioeste na 
divulgação da marca e troca de in-
formações com outros criadores.
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Todo criador é um seleciona-
dor de gado. Afinal, cada vez 
que escolhe o touro, as vacas 

que vai colocar na cria e quais ani-
mais vai vender, está fazendo sele-
ção. Mas através desta seleção, o 
criador pode estar melhorando o seu 
gado ou não.

Muitas vezes me deparo no cam-
po com criadores que vão comprar, 
em rebanhos comercias, seus futuros 
reprodutores, onde eles escolhem os 
melhores bezerros ou garrotes para 
serem utilizados nas suas matrizes, 
os chamado bois de boiada.

Melhoramento genético parece 
algo muito distante dos tradicionais 
pecuaristas, mas gostaria de infor-
mar que todo criador, independen-
temente da quantidade de vacas que 
possui, seja gado registrado ou co-
mercial, é um selecionador de gado.

Antes de tudo, é preciso entender 
quais os objetivos de cada selecio-
nador para manter no seu rebanho, 
os melhores animais que atendam a 
sua necessidade conforme seu siste-
ma de produção. Qual a sua meta, 
seu objetivo final? Esta é a primeira 
pergunta, a base de todo o processo.

Quando este objetivo estiver cla-
ro, escolha os animais que melhor 
atendem sua necessidade.

A genética vai determinar o seu 
sucesso. E ele vai aparecer se usar 
aquela adequada a sua realidade, ao 
seu sistema de produção e aos seus 
objetivos. Existem animais com 
perfil genético diferente para aten-
der necessidades diferentes, mesmo 
dentro de uma mesma raça.

Quando falo em perfil genético 
de touros, refiro-me às característi-
cas genéticas que cada reprodutor 
pode transmitir. Assim, precisamos 
entender alguns conceitos. Nos pro-
gramas de avaliação genética, ob-

Touro melhorador ou boi de boiada?
servamos características de produ-
ção, maternal, carcaça e até índices 
econômicos.

Entre os nossos objetivos, nor-
malmente, buscamos um touro que 
apresente característi-
cas como facilidade de 
parto, que ganhe mui-
to peso ao desmame e 
sobreano, que produ-
za carcaças pesadas e 
com acabamento. Para 
as fêmeas, precisamos 
usar genética que tenha 
porte médio quando 
adulto , pois precisa-
mos de vacas eficien-
tes, pouco exigentes na 
sua manutenção, com 
produção de leite mo-
derada, pois é preciso 
vacas que cumpram a sua função 
principal de produzir um bom be-
zerro, pesado, por ano. 

 Então, como encontrar o touro 
ideal?

A resposta é a avaliação genéti-
ca, que informa, através de progênie 
dos touros, como desempenham a 
campo. Ela que vai te passar todas 
as informações sobre o perfil genéti-
co de cada touro.

O objetivo da avaliação genética 
é identificar touros superiores. Ou 
seja, touros que produzem filhos 
com alto desempenho para diferen-
tes características economicamente 
importantes. Os programas de ava-
liação genética buscam minimizar o 
efeito ambiente no qual os animais 
foram criados, para podermos com-
parar uns com os outros.

As características avaliadas em 
diferentes programas têm certa va-
riabilidade, mas, normalmente, 
buscam informações sobre peso de 
nascimento, peso ao desmame, peso 
ao ano ou sobreano, efeito materno, 
perímetro escrotal, características 
de carcaça, mensuradas por ultras-

sonografia, que nos mostra a área de 
olho de lombo, gordura subcutânea 
e marmoreio.

Os programas de avaliação gené-
tica trabalham para o pecuarista ter 

melhor resultado den-
tro da sua fazenda.

Quando falamos 
em touros provados, 
estamos nos referindo 
àqueles que já pos-
suem filhos avaliados 
em diversas fazendas, 
então fica fácil iden-
tificar qual o melhor 
reprodutor, qual touro 
faz melhoramento ge-
nético, qual perfil ge-
nético está mais ade-
quado ao seu sistema 
de produção.

Com objetivos claros, sabendo 
onde precisa melhorar, basta buscar 
nos sumários os touros líderes para 
as características do seu interesse. 
Muitos pecuaristas preferem es-
colher touros apenas pela sua con-
formação ou pela foto do catálogo. 
Não se enganem, todo animal gordo 
é bonito! E você pode cair na arma-
dilha desses touros não transmitirem 
o que eles mostram nas fotos. As in-
formações geradas nas avaliações 
são muito mais importantes que 
uma foto bonita.

Melhoramento genético não ter-
mina em quem trabalha somente com 
gado de cria. Dificilmente, consegue-
se um lote uniforme, que sai com o 
mesmo peso, mesmo acabamento, 
mesmo tempo de engorda e ainda 
com o mesmo rendimento de carcaça.

Quem trabalha com terminação 
sabe como é difícil encontrar lotes 
homogêneos de bezerros ou garro-
tes, e quando encontra um bom for-
necedor, sempre retorna às compras 
ou pagam mais por eles.

Quem tem os melhores animais, 
os mais produtivos e eficientes? 

Leonardo Hupsel
Médico Veterinário – Inovar Representações - 

ABS-PECPLAN/DSM TORTUGA

O objetivo da 
avaliação genética 
é identificar touros 

superiores. Ou 
seja, touros que 

produzem filhos com 
alto desempenho 
para diferentes 
características 

economicamente 
importantes



Jornal Acrioeste - Barreiras-Bahia, Janeiro/Fevereiro de 2017                                         ANO 09 - Nº 10

05

Certamente quem tem um bom pro-
grama genético, critérios de seleção 
bem claros e, obviamente, um bom 
planejamento nutricional e sanitá-
rio. Como disse anteriormente, todo 
o criador, independente da quanti-
dade de vacas que possui, seja gado 
registrado ou comercial, é um sele-
cionador de gado.

Geneticamente, é possível iden-
tificar qual reprodutor consegue im-
primir maior ganho de peso, melhor 
acabamento, maior peso de carcaça, 

melhor eficiência alimentar. É uma 
opção do criador produzir melhores 
animais.

Quem trabalha com terminação 
pode e deve cobrar do produtor de 
bezerros que use genética de alta 
performance. Para isso, é funda-
mental medir desempenho e retor-
nar estes dados ao criador. O próprio 
romaneio de abate nos diz muita 
coisa comparando peso de fazenda 
e peso abatido.

Saber qual touro ou linhagem 

genética que teve melhores resul-
tados de ganho de peso, eficiência 
alimentar e acabamento é bom para 
toda a cadeia da carne. Muitas ve-
zes, os maus resultados de abate têm 
origem no ventre da vaca.

Enfim, será que aquele boi de 
boiada tem todas essas informações 
que buscamos? Basta cada um de 
nós escolhermos entre atirar no alvo 
a 1 metro de distância ou atirar a 100 
metros com os olhos vendados.
 Bons negócios!!

Diretores da Acrioeste participam de evento 
sobre pré-custeio do Banco do Brasil

O presidente da Associação 
dos Criadores de Gado do 
Oeste da Bahia (Acrioeste), 

Stefan Zembrod, o diretor finan-
ceiro Mario Cezar Mascarenhas e o 
conselheiro Apio Claudio, partici-
param na manhã do último dia 03, 
do evento promovido pelo Banco do 
Brasil para anuncia a linha de pré-
custeio da instituição creditícia.

Em uma semana, o Banco do 
Brasil recebeu mais de 500 pro-
postas, com potencial de R$ 300 
milhões em negócios. A instituição 
já liberou R$ 17 milhões aos produ-
tores rurais para a aquisição anteci-
pada de insumos – o pré-custeio. A 
linha foi lançada, em 19/01, e dis-
ponibiliza R$ 12 bilhões aos produ-
tores para contratações até 30/06.

Os recursos estão disponíveis 
aos médios produtores, no âmbito 
do Pronamp (Programa Nacional 
de Apoio aos Médios Produtores 
Rurais) com taxas de 8,5% a.a., até 
o teto de R$ 1,5 milhão. Os demais 
produtores rurais acessam o crédi-
to com encargos de 9,5% a.a. até o 
teto de R$ 3 milhões, descontados 
os valores de recursos controlados 
já contratados no semestre anterior.

A antecipação dos financiamen-
tos de custeio para as culturas da sa-

fra de verão 2017/2018, a exemplo 
de soja, milho, arroz e café, permite 
melhores condições aos produto-
res para o planejamento de suas 
compras junto aos fornecedores e 
contribui para o incremento das 
vendas de sementes, fertilizantes e 
defensivos, proporcionando maior 
rentabilidade aos empreendimen-
tos e produzindo reflexos positivos 
em toda a cadeia produtiva.

Outra opção é a linha de inves-
timento Investe Agro com recursos 

da Letra de Crédito do Agronegócio 
(LCA), na qual podem ser financia-
dos: máquinas, inclusive aquelas 
enquadradas na “linha amarela” 
(retroescavadeira, pá carregadeira), 
veículos de carga, animais, benfei-
torias, formação ou reforma de pas-
tagens, dentre outros itens. A taxa 
de juros varia de 11,25% a 12,75% 
a.a., o prazo de reembolso é de até 
60 meses com um ano de carência, 
podendo ser financiado até 100% 
do valor do projeto.
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Suplementação de vacas e desempenho de bezerros
1Otávio Rodrigues Machado Neto 

2João Paulo Franco da Silveira
3Daniel Rezende Gobbi

1DPA-FMVZ-UNESP – Botucatu
2Pós-Dr. Forragicultura e Pastagem - DSM|Tortuga

3Assistente Técnico Comercial - DSM|Tortuga 
(Edição)

Nas condições da pecuária brasilei-
ra, em virtude do período em que 
é realizada a estação de monta (na 

estação chuvosa), vacas de corte passam 
pelo terço médio da gestação na estação 
seca, podendo sofrer as consequências da 
restrição nutricional, quantitativa e quali-
tativamente. Além disso, a baixa disponi-
bilidade de nutrientes durante o período 
seco do ano pode, também, causar efeitos 
permanentes sobre a progênie. Pesquisas 
recentes, realizadas principalmente nos 
últimos dez anos, têm demonstrado que 
o crescimento pré-natal é afetado pelo 
status nutricional da vaca desde o está-
gio embrionário. Alterações irreversíveis 
podem ocorrer na estrutura de órgãos e 
tecidos, sendo que o melhor exemplo é 
o impacto da má nutrição da vaca sobre 
a musculatura esquelética de bezerros e 
sobre o tecido adiposo. Quando vacas 
de corte sofrem restrição nutricional no 
terço inicial da gestação, o peso ao nas-
cimento pode não ser afetado (uma vez 
que 75% do crescimento fetal ocorre 
no terço final da gestação). Entretanto, 
a organogênese (formação dos órgãos) 
ocorre no terço inicial da gestação, po-
dendo comprometer o desenvolvimento 
do fígado, rim, baço, intestino delgado e 
intestino grosso, por exemplo. Ademais, 
a placenta, que é o órgão que permite à 
vaca disponibilizar nutrientes e oxigênio 
ao feto e possibilita que este “devolva” 
para a mãe os “resíduos” resultantes do 
metabolismo dos nutrientes. Portanto, a 
restrição nutricional no terço inicial da 
gestação pode prejudicar o desenvol-
vimento placentário. Como a placenta 
é um órgão que permite à vaca dispo-
nibilizar nutrientes ao feto, precisa ser 
altamente vascularizada (possuir muitos 
vasos sanguíneos). 

Caso a placenta tenha má vascula-
rização em virtude da nutrição inade-
quada das vacas, o fluxo de nutrientes 
e de oxigênio para o bezerro poderá ser 
prejudicado. Embora haja formação de 

fibras musculares primárias nos pri-
meiros dois meses após a concepção, 
a grande maioria das fibras musculares 
é sintetizada entre o terceiro e o sétimo 
mês de gestação.

A musculatura esquelética tem bai-
xa prioridade na partição de nutrientes, 
quando comparada com outros tecidos, 
como a musculatura estriada cardíaca e 
o cérebro. Em virtude disso, vacas per-
dendo peso durante o período seco do 
ano, poderão disponibilizar baixa quan-
tidade de nutrientes ao feto, e a muscula-
tura esquelética será prejudicada. Após 
os 210 dias de gestação, a musculatura 
esquelética já está madura, sendo que, 
a partir deste período, ocorre apenas 
hipertrofia (aumento em tamanho) das 
fibras musculares que foram formadas. 

A hipertrofia de fibras musculares (a 
partir do terço final da gestação) é de-
pendente das células satélites, formadas 
durante o terço médio da gestação. Caso 
haja baixa formação de fibras muscu-
lares, a hipertrofia também poderá ser 
prejudicada, o que compromete o ganho 
de peso pós-natal. Bezerros com baixa 
quantidade de fibras musculares pode-
rão ter, além da menor taxa de ganho 
de peso do nascimento ao abate, menor 
rendimento de carcaça e rendimento na 
desossa (Tabela 1). No trabalho de Un-
derwoodet al. (2010), o uso de pastagens 
de melhor qualidade permitiu que a pro-
gênie produzisse carcaças aproximada-
mente 18,6 kg mais pesadas (1,24 @ a 
mais). Esse peso adicional, consideran-
do valores atuais da arroba do boi gordo 
(R$ 155,00), permite a compra de quase 
79 kg de um proteinado comercial, com 

62% de PB (considerando preço de R$ 
2,45/Kg). Essa quantidade de suple-
mento poderia ser utilizada na dose de 
350 g/vaca/dia, durante 7,4 meses. Isso, 
além de evitar perda de peso e prejuízos 
para a formação de fibras musculares, a 
eficiência reprodutiva seria melhorada.

Atualmente, tem sido crescente a va-
lorização de carnes que apresentam alto 
grau de marmoreio, especialmente em 
sistemas de produção nos quais há uso 
de sêmen de animais de raças britâni-
cas ou continentais em vacas zebuínas. 
Diante disso, a boa nutrição da matriz 
também é fundamental. A formação dos 
adipócitos intramusculares ocorre, es-
pecialmente, entre o terço final da ges-
tação e os 240 dias de idade do bezerro. 
Durante esse período, é possível mani-
pular o aparecimento de adipócitos, que, 
posteriormente, serão preenchidos com 
triglicerídeos, formando o marmoreio.

Vacas que sofrem restrição nutri-
cional durante o terço final da gesta-
ção terão menor capacidade de formar 
adipócitos em suas crias neste período. 
Ademais, vacas que por ventura, che-
guem ao parto com baixo escore de 
condição corporal, poderão apresentar 
menor produção de leite, o que também 
prejudica a formação de adipócitos in-
tramusculares pelo recém-nascido. Es-
tratégias como o creep-feeding e o des-
mame precoce podem ser efetivas para 
estimular o aparecimento de adipócitos 
e futuramente a produção de carnes 
marmorizadas. Após os 240 dias de ida-
de, apenas os adipócitos formados serão 
“preenchidos”, conferindo o marmo-
reio, o que pode ser intensificado com 
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maior nível de suplementação.
A suplementação de matrizes de cor-

te durante a gestação, além dos possí-
veis benefícios sobre a progênie, pode 
permitir um menor intervalo entre o 

parto e a nova concepção. Esse tipo de 
manejo é importante, especialmente em 
primíparas, que ainda estão em cresci-
mento e, por isso são mais suscetíveis 
(e também os seus bezerros) à escassez 

As medidas protecionistas do 
novo presidente americano 
podem no futuro beneficiar o 

Brasil e outros players mundiais do 
agronegócio. Entre os objetivos de 
Donald Trump está o fortalecimento 
da indústria local, o que deve oca-
sionar no fechamento de portas de 
produtos importados. Se isso de fato 
acontecer, os acordos bilaterais dos 
americanos com países como China 
e Japão devem ser enfraquecidos e os 

O governo de Donald Trump e o agronegócio brasileiro
asiáticos devem reduzir a importação 
de produtos agropecuários dos EUA. 
E isso abre uma grande brecha para a 
entrada do Brasil.

Segundo dados do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
o Intercâmbio Comercial do Agronegó-
cio com os EUA, até 2013, era de ape-
nas 5% de nossas exportações agrícolas. 
A China participa com 24%, a União 
Europeia com 21% e diversos países 
com os demais 50%.

Em 2013, na relação comercial en-
tre os dois países, nós exportamos US$ 
86,6 bilhões e importamos US$ 12,5 
bilhões, o que resultou num saldo po-
sitivo de US$ 74,1 bilhões. A participa-
ção americana no saldo foi de 3,5% e da 
China de 26,5%.

A eleição de Trump não deve im-
pactar, por enquanto, o acordo dos EUA 
com o Brasil para importação e expor-

tação de carne bovina, pois benefi-
cia ambos os lados. No entanto, ain-
da é impossível prever o que pode 
acontecer ao longo dos anos.

Preocupados com as medidas 
protecionista e a relação comercial 
Brasil-Estados Unidos após a elei-
ção do novo presidente americano, 
a Comissão de Agricultura e Re-
forma Agrária do Senado (CRA) se 
reuniu em Brasília em evento que 
teve a participação de Blairo Maggi, 
ministro da Agricultura, do embai-
xador brasileiro nos Estados Unidos 
e de representante da Organização 
Mundial do Comércio (OMC).

Portanto é preciso ser cauteloso 
no primeiro momento e audacioso 
no longo prazo, ir em busca de mer-
cados ainda não explorados e que 
talvez até desconheçam os produtos 
agrícolas brasileiros.

Foto Divulgação

de nutrientes durante o período crítico 
do ano.

Publicado na edição nº 496 do Noti-
ciário DSM|Tortuga, pela DSM detento-
ra da marca Tortuga.

Após ter seu nome escolhido em 
sorteio, o novo sócio da Acrio-
este, Emerson Soares Junior 

falou em um conversa informal com 
nossa assessoria o que o levou a com-
por o quadro associativo da entidade 
que representa os pecuaristas do Oeste 
da Bahia.

Mineiro de nascimento e capixaba 
de domicílio, Emerson adquiriu recen-
temente no Oeste do Estado uma pro-
priedade rural no município de Santa 
Rita de Cássia. Proprietário da fazenda 
que leva o mesmo nome da cidade, o 
pecuarista comentou que procurou a 
Acrioeste por entender que o associa-
tivismo é a melhor forma de resolver as 
necessidades inerentes ao seu empre-
endimento. “Sozinhos não somos nada 
e quando nos unimos podemos con-
seguir muitas coisas. Me associei por 
acreditar que a Acrioeste pode ser esse 

Acrioeste apresenta novo sócio da entidade
elo e que possa nos ajudar a resolver as 
demandas que surgirem relativas a pe-
cuária do Oeste da Bahia”, disse.

Entre os motivos de escolher a re-
gião Oeste para implantar um projeto 
agropecuário estavam as oportunida-
des que a região oferece, bem como 
o valor da terra. “Os preços por hec-
tare no Oeste ainda são acessíveis, ao 
contrário da região que vim, onde os 
preços são proibitivos. Outro fator 
preponderante para o sucesso de um 
empreendimento agropecuário aqui é 
o aumento da oferta de gado e de insu-
mos para os animais”.

Sobre a expectativa para 2017, o 
empresário espera que o país siga no 
rumo certo. “Se o Brasil rumar no ca-
minho certo, todos nós ganharemos. 
Aumenta o poder aquisitivo do povo, 
consequentemente aumenta o consu-
mo de carne e a oferta de locais para 

comercializarmos nossa produção. A 
roda gira e todos nós ganhamos”, con-
cluiu Emerson Soares Junior.
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Mais dinâmico, 
mais acessível, 

mais informativo

Novo portal 
da Acrioeste

A nova ferramenta para 
informar e aproximar os 

associados

acesse: www.acrioeste.org.br


