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O clima favorável neste ano agrícola de 2018 agradou em cheio 
os produtores rurais do Oeste da Bahia. Com safra recorde 
na região e pastagens exuberantes, o cenário do agronegócio 

na região tem superado as expectativas do setor.
As chuvas bem distribuídas durante a época das águas se pro-

longaram fazendo com que o período de seca seja menor do que o 
registrado nos últimos anos.

Os efeitos dos preços sobre as commodities em função da es-
tiagem histórica na Argentina e no centro sul do Rio Grande do 
Sul serão amenizados pela super produção da safra no restante do 
Brasil e o início da colheita da safrinha na região Centro Oeste. As 
lavouras de algodão na Bahia, que além da fibra para exportação 
é fornecedora de matéria prima na ração animal, estão com de-
senvolvimento vegetativo superior ao registrados nos últimos cinco 
anos, indicando que a disponibilidade de caroço e torta de algodão 
manterão os preços estáveis, para alívio dos criadores de gado.

Os resultados positivos na pecuária poderão ser sentidos mais 
a frente, uma vez que a qualidade das pastagens em função das 
chuvas recentes tem ofertado alimentos em abundância, dimi-
nuindo os custos e retardando a necessidade de complementação 
com ração animal.

Enfim, estamos em clima favorável para crescermos com res-
ponsabilidade e profissionalismo, nos fortalecendo para anos ad-
versos.

Por último gostaria de convidar os pecuaristas da região para 
participarem do de Gado da Acrioeste que acontecerá no dia 01 de 
junho, durante a Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães/
BA. Será uma excelente opção para compra e venda de gado com 
qualidade e alto padrão genético.

Clima favorável
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A Fazenda Ipê, do Grupo 
Ipê, localizada no municí-
pio de Santa Rita de Cás-

sia, Oeste da Bahia, ganhou desta-
que especial com uma publicação 
de uma reportagem na edição de 
março da Revista ABS News, in-
titulada ‘A genética que abastece 
o mercado gourmet do Nordeste’.

De propriedade do presidente 
da Acrioeste, Stefan Zembrod, a 
fazenda iniciou em 2015 ousado 
rumo ao ciclo completo, envol-
vendo investimento em rebanho 
PO, produção, industrialização e 
comercialização da carne.

Fazenda do Oeste da Bahia é destaque 
na revista ABS News

Atualmente com um plantel das 
raças Nelore e Brahman, tendo como 
destaque o cruzamento destes animais 
com raças britânicas, a Fazenda Ipê re-
aliza trabalhos de cria, recria e engorda 
com enfoque em melhoramento gené-
tico, nutrição de qualidade, sanidade 
e rastreabilidade, e mais recentemente 
com o abate e comercialização de cor-
tes gourmet disponibilizados nas gôn-
dolas do Ipê Foods.

Ao ser entrevistado, o pecuarista 
comentou que o mercado é altamente 
exigente, pois busca por um produto 
de procedência e qualidade, destacan-
do padronização dos cortes e maciez da 
carne. “O projeto segue em andamento 
e, agora, tem como objetivo ampliar as 
atividades na fazenda e a rede de lojas”, 
ressaltou Stefan Zembrod, enfocando a 
conquista de mais espaço no mercado 
de carne gourmet.

DA PORTEIRA À INDÚSTRIA
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Agricultores e pecuaristas do 
Oeste da Bahia se uniram a 
uma multidão de mais de 

10 mil produtores rurais de outros 
estados brasileiros na Praça da Ban-
deira, em Brasilía/DF, para protes-
tar contra a cobrança retroativa do 
Fundo de Assistência ao Trabalha-
dor Rural (Funrural).

O evento denominado ‘Abril 
Verde Amarelo – Funrural não, 
Securitização sim!’, contou com a 
participação de mais de 300 enti-
dades ligadas ao agronegócio bra-
sileiro. A concentração aconteceu 
no estacionamento do Ginásio de 
Esporte Nilson Nelson, ao lado es-
tádio Mané Garrincha, local onde 
foi realizado a coleta de assinaturas 
para um abaixo assinado que será 
encaminhado ao Governo Federal.

Segundo os produtores, a co-
brança retroativa do Funrural é 
inconstitucional, pois eles já pa-
gam contribuições sociais sobre 
os produtos o que estabelece uma 
carga tributária ao setor. Eles tam-
bém afirmam que são favoráveis à 
contribuição previdenciária, mas 
criticam o modelo apresentado 
pelo Funrural, defendendo outras 
cobranças, como de valores sobre 
a folha de pagamento. Caso seja 
cobrado o retroativo a cinco anos, 
período em que o imposto estava 
extinto por decisão do STF, o va-
lor corresponderá a mais de qua-
tro mil reais em débito por hectare 
e colocará em cheque a produção 
nacional de alimentos.

O Funrural é um tributo des-
tinado a seguridade social do tra-
balhador rural e que recai sobre 
o faturamento bruto dos produ-
tores rurais, hoje taxados a 1,2% 
para pessoa física e 2% para pes-

Mais de 10 mil agricultores e pecuaristas 
participam de ato contra o Funrural

Brasília

Representantes de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães marcaram presença 
no movimento ‘Abril Verde Amarelo - Funrural Não - Securitização Sim’

O pecuarista e diretor de eventos da Acrioeste, Antonio Balbino de Carvalho 
Neto (ao centro) e Jorgiana Lopes Oliveira (secretária Administrativa da Acrio-
este) representaram a entidade no evento em Brasília

soa jurídica. Em 2010 e 2011, dois 
julgamentos no Supremo Tribunal 
Federal (STF) chegaram à conclu-
são de que o tributo tinha parecer 
inconstitucional, por caracterizar 
uma bitributação, pois incidia so-
bre a folha salarial dos funcioná-
rios e também sobre o faturamento 
bruto das propriedades rurais.

Durante o ato na Praça da Ban-
deira, foi ponto pacífico entre os 
manifestantes que não se trata de 
um perdão de dívida porque não 
existe a dívida, uma vez que o STJ, 
a época, considerava inconstitucio-
nal a cobrança. Eles foram enfáticos 
ao afirmar que o produtor rural não 
se nega a pagar o Funrural de agora 

para frente, mas acreditam serem 
injustiçados ao terem que assumir 
um passivo considerado inconsti-
tucional.
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A Acrioeste, a cada nova gestão e 
a cada ano que passa, tem bus-
cado fortalecer seu quadro asso-

ciativo no intuito de se tornar uma en-
tidade cada vez mais representativa no 
cenário da pecuária do Oeste da Bahia.

E como de costume, a cada edição 
do Jornal da Acrioeste, entrevistamos 
um novo associado. Desta vez o esco-
lhido foi Dr. Ricardo Araújo. Otorri-
nolaringologista de profissão, filho de 
produtor rural, corre em sua veia o 
sangue de pecuarista. Natural de Ita-
petinga/BA, região onde a pecuária 
de corte e leite dominam a economia 
regional, Dr. Ricardo Araújo reside 
em Barreiras há nove anos e pouco a 

Acrioeste apresenta novo sócio da entidade
pouco vem investindo na 
aquisição de animais de 
genética superior.

Em entrevista ao Jor-
nal Acrioeste, o profissio-
nal liberal e pecuarista 
comentou que seu pai é 
criador de gado em Ita-
petinga e ele se criou 
vendo a dedicação dele 
no trabalho no campo. 
“De uns dois anos para 
cá comecei a me dedicar 
de forma mais intensa na 

compra de animais. Boa parte deles 
eu encaminho para as terras de minha 
família em Itapetinga e o restante eu 
crio em forma de sociedade em fa-
zendas de outros pecuaristas do Oeste 
da Bahia”, disse o otorrino, ressaltan-
do que nesse primeiro momento, até 
para não se precipitar e ser um pou-
co conservador, ele prefere o modelo 
de parceria. “Eu adquiro os animais e 
meus parceiros fazem a terminação. 
Assim que estiver dominando todo 
o processo produtivo, que conhecer 
mais os meandros e todos os trâmites 
da pecuária e estiver mais inteirado da 
região e o que ela me oferece de estru-
tura, é que poderei partir para a aqui-

sição de um imóvel rural”, enfatizou 
Dr. Ricardo.

Quanto a participação do quadro 
associativo da Acrioeste, Dr. Ricar-
do comentou que tudo o que envolve 
uma sociedade é fundamental para 
o crescimento de um determinado 
setor. “A base de uma associação é o 
auxílio que ela proporciona através de 
uma assessoria e outros serviços que 
facilitam o sucesso de um empreen-
dimento pecuário. É através de um 
associação que conseguimos melho-
rias, desenvolvimento, treinamentos, 
enfim, ações que valorizam e capaci-
tam os pecuaristas do Oeste da Bahia”, 
argumentou o otorrino, reforçando 
sua fala na questão da parceria fir-
mada entre a Acrioeste e a Rehagro, 
através de um curso muito importante 
que está acontecendo em Barreiras e 
que disponibiliza diversas ferramen-
tas, tanto para que tem longa carreira 
dentro da pecuária, como para quem 
está dando os primeiros passos.

“Esse curso só exemplifica o que 
tenho dito. É através de parcerias en-
tre associações e empresas da área que 
teremos a possibilidade de nos capa-
citar a um custo mais acessível”, con-
cluiu o profissional.

Febre Aftosa: Cerca de 10 milhões de animais 
devem ser imunizados na Bahia

A primeira etapa da vacina-
ção contra a febre aftosa na 
Bahia começou no dia 1º de 

maio. Segundo a Agência de Defesa 
Agropecuária do Estado (Adab), 9,8 
milhões de animais devem ser imu-
nizados até o dia 31 de maio, fim do 
prazo. A meta estabelecida repre-
senta 96% da taxa de vacinação do 
rebanho.

Na segunda fase, os produtores 
têm até 15 dias para declarar a vaci-
nação junto a Adab pela internet, no 
site da agência, ou nos escritórios do 
órgão distribuídos pelo estado.

Segundo a Adab, o produtor 
deve adquirir as vacinas em uma 
revendedora autorizada ou loja de 
produtos agropecuários devidamen-
te cadastrada na Adab.

De acordo com a Agência de De-
fesa Agropecuária, está livre da febre 
aftosa há 21 anos. O objetivo é man-
ter o estado com status de zona livre 
da doença, concedido à Bahia pela 
Organização Mundial de Saúde Ani-
mal (OIE), pelo 17º ano consecutivo.

A Adab alerta, os proprietários 
que não vacinarem o rebanho du-
rante o período da campanha, e não 

fizerem a declaração serão multados 
no valor de R$ 53 por cabeça não 
vacinada e R$ 160 por propriedade 
não declarada, ficando impedido de 
vender ou transportar o rebanho.

A agência ressalta, ainda, a ne-
cessidade da vacina contra a Bruce-
lose. O produtor deverá declarar ou-
tros animais como equídeos, ovinos, 
caprinos, suínos, aves e peixes.

Ao manter o cadastro atualiza-
do, o produtor pode ter acesso aos 
programas do Governo, com distri-
buição de animais, milho e financia-
mentos bancários.
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A Acrioeste realizará o tra-
dicional leilão de gado na 
edição 2018 da Bahia Farm 

Show, maior evento de transferência 
de tecnologia do Norte/Nordeste 
que acontece de 05 a 09 de junho em 
Luís Eduardo Magalhães, Oeste da 
Bahia.

O leilão que acontecerá no 08de 
junho, sexta-feira, integra a progra-
mação oficial da feira e surge como 
uma excelente opção para a compra 
e venda de gado com a qualidade e o 
alto padrão genético.

De acordo com os organizado-
res, o tradicional Leilão de gado de 
corte deste ano será reforçado com 
a oferta de animais cruzados da raça 
‘Angus’, o Aberdeen e o Red, e servi-
rá como abertura de um canal para 
comercialização para essas raças. 
Isso se faz necessário em função dos 
criadores estarem optando por esses 
animais pela qualidade da carne e os 
anseios do mercado por um produto 
mais nobre. Já o outro ponto leva-
do em conta é a vitrine que a Bahia 
Farm Show representa na exposição 
de marcas e produtos. A feira está 

Acrioeste realizará o tradicional leilão na Bahia Farm Show

consolidada como importante espa-
ço para o fechamento de negócios, é 
um local estratégico para a realiza-
ção dos leilões.

Além desses animais cruzados, 
os compradores poderão adquirir  
gado da raça Nelore. Estarão dis-
poníveis animais para cria e recria, 
como touros aptos para reprodução, 
bezerros e bezerras, além de garrotes 
e novilhas, preferencialmente oriun-
dos dos criatórios que fazem gené-

tica de melhoramento de Nelore. A 
expectativa dos organizadores é que 
todos os currais estejam lotado, atin-
gindo uma média de 500 animais 
disponíveis para a comercialização.

A região oeste da Bahia possui 
um rebanho estimado em dois mi-
lhões de cabeças, com ênfase para o 
gado de corte. A raça predominante 
é a Nelore, e em menor escala, a Gu-
zerá, os cruzamentos da raça Angus 
e o gado de leite.
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A Argentina vem tendo sua 
safra de soja rebaixada 
em função de uma estia-

gem prolongada em importantes 
áreas produtoras, com cerca de 
10 milhões de toneladas a menos 
do inicialmente projetado pelo 
governo daquele país. E essa 
quebra da safra acabou mexen-
do com o mercado internacional, 
provocando uma enxurrada de 
vendas de soja pelos produtores 
brasileiros nas últimas semanas 
em função de preços mais altos, 
preços esses que, se por um lado, 
tem agradado os sojicultores 
brasileiros, por outro, tem criado 
um receio quanto a possíveis au-
mentos no farelo de soja, um dos 
ingredientes utilizado na engor-
da de bovinos em confinamento.

O preço do milho em alta, 
outro produto que compõem a 
ração animal, também tem dei-
xado em alerta os criadores. Fe-
lizmente esse viés de alta parece 
estar com os dias contados. A 
confirmação de recorde de pro-
dução de soja no Brasil, com um 
aumento de 114,1 milhões pro-
jetados em fevereiro, para 117,5 
milhões de toneladas, freou o 
aumento dessa commoditie. O 
mesmo prevalece para o milho. 
A expectativa é que a partir de 
maio, com a entrada no merca-
do da safrinha do centro oeste, o 
preço desse grão tende a voltar 
nos patamares anteriores.

Em entrevista ao Jornal da 
Acrioeste, o presidente da As-
sociação dos Agricultores e 
Irrigantes  da  Bahia  (Aiba), 
Celestino Zanella, afirmou que 
o pecuarista do Oeste da Bahia 
pode se tranquilizar. “Apesar da 
quebra de safra na Argentina e 
no Centro Sul do Rio Grande do 

A influência da quebra da safra argentina 
na pecuária nacional

Sul, que já está confirmada em no 
mínimo 10 milhões de toneladas a 
menos de soja, o aumento da safra 
do restante do Brasil e em outras re-
giões produtoras dessa oleaginosa, a 
tendência é que os preços no merca-
do internacional se acomodem e se 
estabilizem nos patamares atuais e 
isso deve-se em muito ao aumento 
da área plantada com soja no hemis-
fério norte, em especial nos Estados 
Unidos”, disse Zanella.

Para ele, não é possível vislum-
brar uma situação difícil, com queda 
de preços, nem tão pouco uma me-
lhoria significativa de valorização. 
“Já tivemos situações com preços 
bem melhores do que o praticado 
hoje, com custos de produção bem 
inferiores. Quanto ao milho, o Oes-
te da Bahia vem reduzin-
do nos últimos anos sua 
área de plantio, muito 
em função da queda de 
braço com os consumi-
dores (criadores de frango) 
da região Nordestes, que 
preferem buscar milho mais 
barato na região Centro Oeste 
e percorrer mais de três 
mil quilômetros 
com uma carga, 
do que comprar 
aqui no Oeste”, 
desabafou o 
presidente da 
Aiba.

Em relação a pecuária, Celesti-
no Zanella não vê nada de impacto 
na criação e engorda de bois. “O 
confinamento bovino no Oeste da 
Bahia ainda é pequeno e alguns in-
gredientes da ração, a exemplo do 
caroço de algodão, estão com pre-
ços praticamente com deságio de 
50% no valor praticado nesta mes-
ma época do ano passado. O milho 
também tende a baixar o valor por 
tonelada, principalmente após o 
início da colheita da safrinha em 
Mato Grosso do Sul e Mato Gros-
so”, enfocou Zanella, enfatizando 
que assim como o agricultor, o pe-
cuarista precisa se profissionalizar 
e melhor se preparar para anos de 
crise.

“O pecuarista precisa hoje ser 
um pouco agricultor e 

armazenar alimentos 
para manter a saúde 
e bem estar animal de 
seu rebanho nos pe-
ríodos de estiagem”, 
concluiu.
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Maior abate de fêmeas causará escassez de 
animais jovens nos próximos dois anos

Por Alisson Freitas | Fonte: Portal DBO

Em um ano cercado de incerte-
zas, a pecuária passa por um cenário 
morno nos cinco primeiros meses de 
2018. Enquanto a arroba tem sofrido 
baixas em diversas regiões do país, o 
preço do bezerro tem reagido.

No entanto, o cenário de alta na 
categoria é um movimento sazonal e 
deve permanecer até meados de ju-
nho, de acordo com a analista Lygia 
Pimentel, da Agrifatto. “O bezerro 
costuma ter um aumento de preço no 
início do ano, quando a capacidade de 
suporte das pastagens ainda está alta. 
Mas, com a entrada da seca, os pecu-
aristas costumam se desfazer desses 
animais e com isso a oferta cresce e as 
cotações recuam”.

A entrada da seca também deve 

provocar o crescimento da participa-
ção de fêmeas no abate, o que causará 
uma escassez na oferta de animais jo-
vens nos próximos dois anos, carac-
terística do ciclo de alta na pecuária. 
“Teremos um novo apagão de bezer-
ros em 2020. E a oferta será ainda 
mais restrita dessa vez”, destaca a 
analista.

Lygia acredita que a intensificação 
do sistema produtivo e os constantes 
investimentos em tecnologia contri-
buirão para que a escassez de bezer-
ros no mercado seja maior do que no 
último “apagão”, em 2015/16. “A re-
dução da idade de abate faz com que 
o giro seja mais rápido, agilizando 
também a necessidade de compra de 
reposição. A relação de troca boi gor-
do/bezerro tende a piorar ainda mais 
com o passar dos anos”.

Em relação às expectativas para 2018, 
Lygia acredita que o aumento da ofer-
ta em decorrência da entrada da seca 
deverá pressionar as cotações nos 
próximos meses e a arroba só deve se 
recuperar em meados do segundo se-
mestre, podendo chegar a R$ 150 em 
outubro.


