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Animais com alto padrão genético serão ofertados
no Leilão Acrioeste na Bahia Farm Show 2017
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boas, o Oeste da Bahia tem atraído grandes empreendimentos
agropecuários, além disso, os municípios que compõem o Vale
do Rio Grande são reconhecidos nacionalmente como grandes
produtores de bezerros de qualidade que abastecem os confinamentos em várias partes do Brasil.
Portanto, convido os pecuaristas do Oeste da Bahia, e dos estados circunvizinhos, a prestigiarem nosso leilão e realizarem
bons negócios.
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Animais com alto padrão genético serão ofertados
no Leilão Acrioeste na Bahia Farm Show 2017

O

rganizado pela Associação dos Criadores de
Gado do Oeste da Bahia
(Acrioeste), o leilão de gado da
13ª Bahia Farm Show terá como
destaque as raças zebuínas Nelore e Guzerá e seus cruzamentos
industriais. Esses animais são
conhecidos pela longevidade,
fertilidade, precocidade, ganho
de peso e qualidade da carne,
características obtidas através de
melhoramento genético.
O leilão ofertará bezerros machos e fêmeas para cria, recria e
engorda, e será realizado no penúltimo dia da Feira, 02 de junho
(sexta-feira), a partir das 15h. A
expectativa dos organizadores é
que o evento conte com a presença de um público estimado em
cerca de 500 pessoas, entre compradores e criadores do Matopiba, região produtora que envolve
os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
Reconhecido nacionalmente,
o Matopiba é produtor potencial
de matéria prima (soja, milho,
caroço de algodão, sorgo e milheto) para alimentar esses animais,
porém, a maior parte desses produtos acaba saindo daqui. Com
um rebanho maior, a demanda
por estes itens também aumentará, fortalecendo a cadeia produtiva como um todo, promovendo o
incremento econômico do setor
pecuário na região.
Os criadores que expõem os
animais enxergam o leilão da
Acrioeste como vitrine, pela di03

mensão do evento, com a presença de formadores de opinião
desse mercado específico.
Conforme os dados da Acrioeste, atualmente o Oeste baiano
possui um rebanho estimado em
mais de dois milhões de cabeças,
com ênfase para o gado de corte.

A proposta de associar o leilão
de gado à maior feira de tecnologia agrícola do Norte/Nordeste
brasileiro, se traduz em visibilidade direta, tanto para os projetos de pecuária instalados no
Oeste baiano, quanto para a ampliação do mercado regional.
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Diretores da Acrioeste participam do
lançamento da Bahia Farm Show 2017

O

presidente da Associação dos Criadores de
Gado do Oeste da Bahia
(Acrioeste), Stefan Zembrod, e o
diretor de eventos, Antonio Balbino de Carvalho Neto, estiveram
no lançamento da Bahia Farm
Show 2017. O evento foi realizado no espaço Olavo Nascimento,
em Luís Eduardo Magalhães, na
noite do último dia 27 de abril.
A Acrioeste é a responsável
pela organização do Leilão de
gado que acontece no quarto dia
da Bahia Farm Show. Durante a
abertura Celestino Zanella, presidente da Aiba e da Bahia Farm
Show, falou que a intenção é fortalecer a pecuária regional. “Nosso objetivo é melhorar ainda mais
a estrutura do complexo pecuá-

É

rio, consolidando cada vez mais
o leilão de gado da Acrioeste.
Com o incremento da integração

lavoura/pecuária, mais importância adquire o leilão de gado
realizado na BFS”, disse Zanella.

Nota de pesar Acrioeste

com imenso pesar que a
Associação dos Criadores
de Gado do Oeste da Bahia
(Acrioeste) comunica o falecimento de seu associado Fernando
Paranhos. Ele tinha 80 anos e estava internado em um hospital de
Recife desde o último dia 25.
Pernambucano de Recife, o
pecuarista era proprietário de
vários empreendimentos em Pernambuco e no Oeste da Bahia, a
exemplo da Fazenda Japaranduba, no município de Muquém do
São Francisco, onde era conhecido como um dos pioneiros a de-

senvolver projetos de pecuária na
região, ainda na década de 70.
Entre os anos de 1972 e 1975, foi
presidente da Sociedade Nordestina
dos Criadores, sendo homenageado
constantemente por diversas
entidades ligadas ao agronegócio, através da concessão
de comendas e troféus.
Na Associação Brasileira de Criadores de Zebu
(ABCZ), foi diretor em duas
gestões, sendo homenageado com o Mérito ABCZ em
2011.
Sócio da Acrioeste desde

maio de 1999, Sr.Fernando como
era carinhosamente chamado,
deixa um legado irretocável na
consolidação da pecuária nacional.
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Começa campanha de vacinação
contra a Febre Aftosa na Bahia

C

omeçou no último dia 01 e
vai até o dia 31 de maio, a
primeira etapa da campanha
de vacinação válida para todo o rebanho bovino e bubalino da Bahia.
O Estado possui certificação de
Área Livre de Febre Aftosa com Vacinação, sendo uma das entidades
federativas pioneiras no combate
à enfermidade. A Agência Defesa
Agropecuária da Bahia (Adab), em
sintonia com as normas da Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE) e do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), atua para assegurar o bem
-estar e a sanidade animal, promovendo o controle dos riscos em toda
cadeia alimentar.
A segunda etapa de vacinação
será realizada entre 1° e 30 de novembro, para os rebanhos bovino e
bubalino com idade de 0 a 24 meses.
Além da Bahia, outros 21 estados
e o Distrito Federal estão inclusos
na Campanha de Vacinação deste
ano. A meta do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento é
imunizar 198 milhões de bovinos e
bubalinos durante este mês. O número representa mais de 90% do
rebanho do país, estimado em 217,5
milhões de cabeças. No Oeste da
Bahia a expectativa é atingir a marca superior a 94% de animais vacinados, num rebanho suoperior a 2
milhões de cabeças.
Todos os animais deverão ser vacinados, exceto os rebanhos do Acre,
Espírito Santo, Paraná e São Paulo,
que nesta etapa vão imunizar apenas
animais com até dois anos de idade.
Parte dos estados do Amazonas e do
Pará, além de Rondônia e Roraima, já
começaram a imunização entre março
e abril.
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Dicas importantes
- Adquirir quantitativo de doses de vacinas compatível com o rebanho a ser vacinado;
- Adquirir vacinas em Casas Revendedoras cadastradas na Adab;
- Verifique se as vacinas estão na temperatura correta: entre 2ºC e 8ºC;
- Mantenha a vacina no gelo até o momento da aplicação. Escolha a hora mais fresca
do dia e reúna o gado. Lembre-se de só vacinar bovinos e bubalinos;
- Agite o frasco antes de usar e aplique a dosagem certa em todos os animais. Cinco
ml para cada um;
- Vacinar os animais conforme indicação técnica (dose, agulha, local de aplicação, sem
estresse, etc.);
- Após a vacinação e de posse do Cupom Fiscal e listagem dos animais vacinados por
sexo e faixa etária fazer a Declaração obrigatória em um dos escritórios da Adab;
- Lembrar que apenas vacinar os animais não oficializa a vacinação. É necessária e
obrigatória a Declaração para que o cadastro fique liberado para movimentação de
animais e emissão de Documentos Sanitários;
- O procedimento é o mesmo para a vacinação dos animais com idade até 24 meses;
- Declarar a vacinação no escritório da Adab mais próximo, lembrando que aquele
criador que não possuir animais abaixo de 24 meses, devem declarar todos os animais
existentes.
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Nutrição Eficiente na Recria

a época das águas e período de
transição existem alguns desafios visualizados por muitos
pecuaristas, que acabam optando por
manter a suplementação mineral tradicional/básica em vez de adotar outros
programas nutricionais. Nesse sentido,
o produtor normalmente evita utilizar
novas tecnologias e/ou suplementos
de maior consumo em sistemas de
pastagem – momento em que é possível potencializar o ganho de peso dos
animais – pelo fato de dificuldades que
envolvem questões operacionais, estruturais (cochos e armazenagem) e logísticas dentro da propriedade.
Certamente, investir em suplementação diferenciada durante o período
chuvoso requer avaliação e atenção
dos envolvidos no processo, principalmente quando o objetivo primordial
é buscar novas alternativas, sejam elas
técnicas e/ou econômicas. O uso de
novas tecnologias, como a suplementação aditivada de bovinos durante o
período das águas, permite elevar o desempenho dos animais a pasto, e assim,
alcançar ganhos de pesos adicionais
em relação aos obtidos com o uso de
suplementos minerais tradicionais.
A adoção de novas tecnologias,
como os aditivos e suplementos minerais específicos, permite que os animais
potencializem o uso das forragens, por
meio da melhor degradação da porção
fibrosa (FDN) dos pastos e otimizem
a fermentação ruminal, convertendo
tudo isso em ganho de peso adicional
superior a 100 gramas por dia.
Esses benefícios podem ser obtidos
com o uso de suplementos minerais
aditivados de baixo consumo, cuja utilização demanda pequenas mudanças
em relação à suplementação mineral
tradicional, principalmente no que se
refere ao dimensionamento de cochos
e as questões logísticas e operacionais
dentro da fazenda.
O desempenho de bovinos que recebem suplementos minerais aditivados de baixo consumo é próximo ao
obtido com o uso de suplementos de
maior consumo. Por exemplo, os pro-

teinados ofertados durante o período
das águas (em que se fornece aproximadamente 300 gramas de suplemento
por dia para um garrote de 300 kg de
peso vivo) necessitam de grandes ajustes em termos de área de cocho, logística e operacional para o uso correto.
Com o objetivo de atender essa
necessidade dos produtores, a Cargill
Nutrição Animal desenvolveu recentemente o suplemento Probeef Pasto
Bom TOPMOST para a recria de bezerros durante o período das águas,
que contém o que há de mais inovador
em nutrição de bovinos de corte a pasto, além de grande praticidade de uso.
O consumo para um garrote de 300kg
será de aproximadamente 150g por
dia, proporcionando aos produtores
uma grande opção para elevar o ganho de peso dos animais. O intuito é
encontrar uma tecnologia superior em
comparação com o suplemento mineral tradicional.
A adoção de suplementos minerais
aditivados, apesar de aumentar o custo
diário da suplementação dos animais
em recria, proporciona aumento de receita, uma vez que com o ganho de peso
adicional são produzidas mais arrobas
para serem vendidas. Uma análise econômica poderá indicar a viabilidade
destas mudanças e, para exemplificar,
utilizamos alguns dados gerais, como
custos nutricionais médios e um valor de venda de R$ 135,00 por arroba.
Neste exemplo, é necessário um ganho
adicional de 40 gramas por dia para
pagar o investimento, sendo este um
desafio bem inferior ao potencial de
ganho adicional que o Probeef Pasto
Bom TOPMOST proporciona.

Considerando ainda estes mesmos
parâmetros, ao final de 6 meses de recria, serão produzidos cerca de 0,6 arrobas a mais por animal, em que descontando a diferença de investimento com
a nova tecnologia, resulta em um faturamento adicional de aproximadamente
R$ 50,00 por animal para o produtor.
Outro grande benefício é a oportunidade de aumentar o peso dos animais
na fase de recria e, desta forma, encurtar o período de engorda/terminação
em confinamento ou a pasto, trazendo
vantagens no custo de produção e rentabilidade para o pecuarista.
Por isso, utilizar produtos com o
mais alto padrão de qualidade que entrega resultados garantidos, desde o
suplemento nutricional no pasto até o
farelo de soja na dieta do confinamento, é fundamental. E a Cargill tem tudo
isso para você produtor!
Não deixe para o próximo ano a
oportunidade de elevar a lucratividade
da fazenda por meio de maior ganho
de peso em sua recria. Pequenos ajustes
combinados com a adoção desta tecnologia proporciona ganho de peso adicional e aumenta o peso dos animais ao
final da recria. É preciso lembrar que
mais peso dos animais significa mais
dinheiro no bolso!
Para obter sucesso na adoção de
novas estratégias nutricionais para as
águas, é sempre recomendável realizar
avaliações técnicas e econômicas criteriosas. A Cargill Nutrição Animal tem
à sua disposição técnicos capacitados
e prontos para realizar atendimentos
especializados e, dessa maneira, potencializar sua produção e maximizar o
lucro da propriedade.
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Acrioeste e Prefeitura se reúnem para discutir
demandas da pecuária no município

D

iretores da Acrioeste estiveram reunidos na noite do último dia 04 de maio, com o
prefeito de Barreiras, Zito Barbosa,
com o secretário de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio, José
Marques e com o sub-secretário de
Agricultura, Rider Castro, para tratar
demandas relativas ao desenvolvimento da pecuária no município. Na
pauta a realização da ExpoBarreiras
2017, Sistema de Inspeção Municipal (SIM), Imposto Territorial Rural
(ITR) e atuação da Vigilância Sanitária Municipal no controle do abate
clandestino de animais comercializados nos açougues da cidade.
Sobre a ExpoBarreiras, Zito Barbosa afirmou que neste momento e
na data tradicional do evento, seria inviável realizar a feira. Ficou
acordado entre os participantes que
novos encontros de trabalhos acontecerão no decorrer desse mês para
que seja estudada a implantação de
um novo modelo, formato e nova
data para a Exposição Agropecuária de Barreiras.
Antonio Balbino, diretor de eventos da Acrioeste, lembrou ao prefeito
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que em função da localização privilegiada do Parque de Exposição, existe
a possibilidade de realização de uma
série de eventos no local. “A estrutura do Parque de Exposição pode ser
melhor utilizada com a criação de
variadas modalidades de feiras, não
só pecuárias, mas de outros setores”,
disse Balbino, relatando que, mesmo
no setor pecuário o espaço está sub
utilizado. “A região é reconhecida nacionalmente como grande produtora
de bezerros e o número de leilões está

abaixo da expectativa dos criadores.
Esses leilões são oportunidades de
encurtamento de distâncias entre os
criadores e os compradores de bezerro”, alertou o diretor de eventos da
Acrioeste.
A necessidade de adaptações das
instalações dos currais e modernização do Tathersal para adequação
a nova realidade da pecuária nacional e a atração de agroindústrias
para desenvolver a cadeia produtiva
do leite também foram abordados
no encontro.
Stefan Zembrod, presidente da
Acrioeste, pediu uma maior fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal nos abates clandestinos que
ocorrem no município. A estimativa é que aproximadamente 70% da
carne comercializada nos açougues
de Barreiras sejam provenientes
de abate clandestino, o que coloca
em risco a segurança alimentar dos
barreirenses.
Quanto ao ITR, os diretores da
Acrioeste sugeriram ao prefeito que
os recursos provenientes dessa fonte fossem reaplicados na zona rural,
na melhoria das estradas vicinais e
reformas de pontes, o que foi prontamente aceito pelo gestor.
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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
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