
Em comemora-
ção às três dé-
cadas da sele-

ção da Agropecuária 
Jacarezinho, o leilão 

comercializou 50 touros 
a mais do que no ano passa-

do e ainda assim teve média de 
preço mais de 10% superior. O 

faturamento total do evento foi de 
R$ 4.220.300,00.
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Baixa umidade do ar e altas temperaturas aumentam 
riscos de queimadas no Oeste da Bahia

O longo período de estiagem, que já 
ultrapassam 120 dias sem chuvas, 
as altas temperaturas durante o 

dia, com média superior a 37º e a baixa 
umidade relativa do ar nesta época, que 
giram em torno de 20% são como um es-
topim para as queimadas que anualmente 
ocorrem no Oeste da Bahia nesta época.

A indicação é feita pelo Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
por meio do Centro de Previsão do 
Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Oeste da Bahia tem representantes no Top 100 
da AG entre os 50 maiores vendedores de
touros do Brasil
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Leilão de Touros Jacarezinho 
fatura mais de R$ 4 milhões Parceria de sucesso entre o Rehagro 

e a Acrioeste em Barreiras

Gestão é a palavra de ordem para os pro-
fissionais que pretendem se destacar e 
aumentar a lucratividade no agrone-

gócio. Por isso, o Rehagro em parceria com a 
Associação dos Criadores do Oeste da Bahia - 
Acrioeste, chega à Barreiras (BA), com o Cur-
so de Capacitação em Gestão na Pecuária de 
Corte. As aulas, divididas em 9 módulos, terão 
início em setembro deste ano. 
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Após um período turbulento causado pela de-
sastrosa divulgação da Operação Carne Fraca, 
pelo impasse da cobrança do Funrural e pelas 

delações dos executivos da JBS, o preço da arroba do 
boi gordo volta a figurar em patamares mais condizentes 
com a realidade brasileira.

O viés de alta vem motivado muito em função da 
oferta de animais prontos para abate que começou a 
se esgotar com o auge da seca e pelas exportações que 
encerraram agosto com números semelhantes aos dos 
primeiros meses de 2016, recuperando parte do que foi 
perdido pelos motivos acima elencados.

Essa recuperação tende a se manter já que o cenário 
de oferta em baixa de boi no mercado deve se prolongar 
até outubro.

Aqui no Oeste da Bahia os criadores também senti-
ram os efeitos da baixa do preço da arroba, mas não na 
mesma proporção dos pecuaristas de outras zonas con-
solidadas na criação de gado, e muito disso deve-se aos 
preços que são praticados na região e que tradicional-
mente sempre estiveram acima da média nacional.

Preço da arroba 
em recuperação
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O longo período de estiagem, 
que já ultrapassam 120 dias 
sem chuvas, as altas tempera-

turas durante o dia, com média supe-
rior a 37º e a baixa umidade relativa 
do ar nesta época, que giram em torno 
de 20% são como um estopim para as 
queimadas que anualmente ocorrem 
no Oeste da Bahia nesta época.

A indicação é feita pelo Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), por meio do Centro de Pre-
visão do Tempo e Estudos Climáti-
cos (CPTEC).

Segundo Denilson Oliveira, co-
ordenador do PrevFogo na Bahia, 
Barreiras conta com uma brigada 
de combate a incêndios florestais 
há nove anos, assim como aconte-
ce em outros municípios do Oeste 
considerados áreas críticas. “Desde 

Baixa umidade do ar e altas temperaturas aumentam 
riscos de queimadas no Oeste da Bahia

de 2009 estamos presentes na região 
com uma brigada federal e atuamos 
nas áreas consideradas prioritárias, 
a exemplo das Áreas de Preservação 
Permanentes (APP’s), das Unida-
des de Conservação do Estado e da 
União, projetos de assentamento do 
Incra, entre outros”, disse Denilson 
Oliveira, ressaltando que as ocor-
rências em 2017 ainda estão dentro 
da normalidade para a época. “O 
período crítico na região inicia em 
junho e se estende até novembro, 
quando começa o período de chu-
vas. Embora estejamos um pouco 
acima do que ocorreu em 2016, mas 
nada comparado com 2010 e 2013, 
anos em que o país e a região Oeste 
bateu recordes de focos de incên-
dios”, lembrou o coordenador do 
PrevFogo na Bahia.

Denilson explica que a priorida-
de são as áreas acima especificadas, 
mas dependendo da disponibilidade, 
podem agir em Áreas de Preservação 
Permanente em áreas particulares.

De acordo com Vagner Manheze 
Santana, gerente estadual do Pre-
vFogo, dos municípios ligados ao 
agronegócio, segundo dados do sa-
télite de referência do site do INPE, 
Formosa do Rio Preto já registrou 
entre 01 de julho e 06 de setembro 
de 2017, 215 focos de calor. Logo em 
seguida aparece Correntina com 150 
incêndios florestais. Na sequência 
aparecem São Desidério com 118, 
Barreiras com 78, Luís Eduardo Ma-
galhães com 62, Santa Rita de Cássia 
com 55 e Riachão das Neves com 25.

O gerente estadual afirma que 
realizam reuniões constantes de 
conscientização com produtores da 
região, integrantes de associações de 
pequenos produtores da zona rural e 
moradores da zona urbana, além de 
pescadores ligados as Colônias de 
Pescadores do Vale, no intuito de se 
evitar o início do incêndio. “Este ano 
estamos trabalhando dois temas: 
a caça e a queima de lixo. Os focos 
registrados próximos as cidades, em 
geral, são oriundos da queima de 
lixo e entulhos e na zona rural mo-
tivados pela caça e limpeza de pas-
tos com fogo que acabam saindo de 
controle”, alertou Vagner Manheze.

Fotos arquivo PrevFogo
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LEILÃO JACAREZINHO

Leilão de Touros Jacarezinho fatura mais de R$ 4 milhões
Fonte Grupo Publique

A pecuária brasileira deu 
provas que não exis-
te crise diante de uma 

oferta de qualidade comprovada 
pelo mercado. No último dia 30 
de julho, aconteceu o 30°Leilão de 
Touros Jacarezinho, na Fazenda 
Nova Terra em Cotegipe, no Oes-
te da Bahia. Com o recinto lotado 
e ainda com a transmissão pelo 
Agrocanal, o leilão foi muito dis-
putado e 100% dos lotes foram co-
mercializados para 45 compradores 
de nove estados brasileiros e ainda 
uma participação internacional. 
“Esse leilão vai entrar para história. 
A demanda pelos animais da AJ 
era muito grande tanto no recinto 
como no Agrocanal.Eram, em sua  
grande maioria, clientes antigos 
recomprando. Uma prova que a ge-
nética da Jacarezinho está no cami-
nho certo e entrega o que promete”, 
declarou o empresário Lourenço 
Campo, da Central Leilões, que co-
ordenou as vendas.

Em comemoração às três dé-
cadas da seleção da Agropecuária 
Jacarezinho, o leilão comerciali-
zou 50 touros a mais do que no 
ano passado e ainda assim teve 
média de preço mais de 10% supe-
rior. O faturamento total do evento 
foi de R$ 4.220.300,00, sendo R$ 
3.745.700,00 com a comercializa-
ção de 294 touros, todos com genô-
mica e com Dep´s de alta acurácia 
pelo preço médio de R$ 12.740,00. 
“Foi um feito inédito: reunir em 

um único leilão essa quantidade de 
touros e todos com avaliação genô-
mica”, comemorou Ian Hill, diretor 
da Agropecuária Jacarezinho.  E 
acrescenta: “o mercado respondeu 
de uma forma amplamente posi-
tiva, mostrando que não há crise 
para quem investe em genética pro-
vada”.

Entre as baterias de touros, des-
taque para seis categorias que fo-
ram as mais valorizadas no leilão. 
As cotas de touros com Dep Plus, 
por exemplo, tiveram preços mé-
dios de 50% das cotas dos repro-
dutores com cotações médias su-
periores a R$ 46 mil, o que valoriza 
cada touro em quase 100 mil reais. 

Os animais com altos índices finais 
de precocidade ao sobreano foram 
negociados por R$ 16.450, em mé-
dia. Já os filhos de líderes no sumá-
rio foram vendidos pela média de 
preço de R$ 15.260. Já os com alto 
índice de ganho de peso por R$ 
14 mil; índice final D400, por R$ 
14.286 e altos índices finais por R$ 
13.752 mil, em média.
Outra participação inédita foi do 
executivo norte- americano Michel 
Bishop, diretor da Illumina, que 
comprou em parceria com a Tulipa 
Agropecuária e a SF Agropecuária 
50% do touro Tannat AJ pelo valor 
de R$28 mil.
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Oeste da Bahia tem representantes 
no Top 100 da AG entre os 50 maiores 
vendedores de touros do Brasil

A qualidade do rebanho pro-
duzido no Oeste da Bahia 
tem chamado a atenção dos 

pecuaristas do Brasil para aquisição 
de touros com genética superior 
proporcionando que criadores da 
região ingressem no Top 100 da re-
vista AG, coroando o ranking 2017 
entre os 50 maiores vendedores de 
touros zebuínos do País.

A Seleção Guzerá Agropecuária 
Ltda, localizada em Curvelo/MG, 
proprietária das Fazendas Cano-
as/MG e Barra/BA, aparece no 12º 
lugar com 557 Touros comerciali-
zados. Já a Empresa Agropastoril 
Antônio Balbino Ltda, com fazen-
das localizadas em Barreiras e An-
gical, no Oeste da Bahia, aparece 
no 24º lugar com 325 Touros Ne-
lores de Elite vendidos em 2017. A 
Agropecuária CFM Ltda, 
proprietária da Fazenda 
São Francisco, município 
de São José do Rio Pre-
to/SP aparece no topo do 
ranking, com 1.515 Tou-
ros Nelores.

Um ponto que chama 
atenção nas cinco pri-
meiras posições no TOP 
100 Zebuínos é o fato de 
a líder atuar apenas no 
mercado de reprodutores 
com Certificado Especial 
de Identificação e Produ-
ção (CEIP) e as demais 
serem criatórios de gado 
puro, denotando que, in-
dependente, do animal 
ser registrado ou não os 
clientes estão atrás de 

qualidade genética.
Pecuaristas mais eficientes sa-

bem que um touro com avaliação 
genética superior vai gerar o retor-
no esperado. Conhecer os maiores 
vendedores de touros cria a possibi-
lidade de identificar os melhores e 
aprender com eles. Entender como 
comercializam, selecionam e me-
lhoram a genética de seus animais. 
É uma forma de ajudar vendedores 
e compradores”, resume Miguel Ca-
valcanti, CEO do BeefPoint.

Segundo Antonio Balbino de 
Carvalho Neto, proprietário da 
Agropastoril Antônio Balbino Ltda, 
em 2016 suas propriedades foram 
ranqueadas no 13º lugar nas vendas 
de Touros das raças zebuínas, com 
enfoque na raça Nelore, mas em fun-
ção dos organizadores terem identi-

ficado e cadastrados novas fazen-
das de vendedoras de Touros, seu 
grupo, este ano, ficou no 24º lugar. 
“Acredito que o Oeste da Bahia tem 
potencial para que outros projetos 
agropecuários, entre eles as Fazen-
das Japaranduba e Jacarezinho, bem 
como o empreendimento AEO, em 
Ipiau, figurem nesse ranking da Re-
vista AG”, disse Balbino, enfatizando 
que isso reflete os critérios aplicados 
nesses ambientes de pecuária, nos 
quais o profissionalismo prevalece 
através da melhoria das tecnologias 
de seleção e melhoramento animal, 
fazendo com que a Bahia, num fu-
turo próximo, possa se situar como 
um dos maiores produtores de gené-
tica para o Brasil.

Ainda de acordo com o agrope-
cuarista barreirense, é uma honra 

participar desse grupo 
dos maiores e melhores 
produtores de touros do 
Brasil. “Isso é o reflexo 
de um trabalho sério que 
realizamos em nossas fa-
zendas, assim como os 
demais criatórios que 
participam desse ranking. 
Não pretendemos parar 
nesse estágio, não estamos 
preocupados em subir po-
sições nesse ranking, mas 
focados em produzir mais 
e melhor, em um constan-
te trabalho de seleção no 
intuito do melhoramento 
das raças zebuínas”, disse
Balbino Neto.
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Gestão é a palavra de ordem 
para os profissionais que pre-
tendem se destacar e aumen-

tar a lucratividade no agronegócio. 
Por isso, o Rehagro em parceria com 
a Associação dos Criadores do Oeste 
da Bahia - Acrioeste, chega à Barrei-
ras (BA), com o Curso de Capacita-
ção em Gestão na Pecuária de Corte. 
As aulas, divididas em 9 módulos, 
terão início em setembro deste ano. 

Destinado à pecuaristas, consul-
tores, técnicos agrícolas, gerentes de 
fazendas e estudantes da região, o cur-
so terá duração de aproximadamente 
9 meses. Entre os assuntos a serem 
abordados estão gerenciamento da 
reprodução, da nutrição, da produção 
de grãos, forragem e fertilidade do 
solo; gestão financeira e de pessoas.

Os participantes terão acesso a 
exercícios práticos e estudos de ca-
sos com dados reais de fazendas. O 
Gerente de Negócios do Rehagro no 
Nordeste, Rafael Águido, afirma que 
o curso já conta com mais de 30 ma-

Parceria de sucesso entre o Rehagro e a Acrioeste em Barreiras
Curso de Capacitação em Gestão na Pecuária de Corte terá início em Setembro

triculados, entre grandes pecuaristas 
e principais técnicos da região: “Isso 
com certeza vai elevar muito o nível 
de discussão em sala de aula”, acredita. 

Para o médico veterinário e co-
ordenador da Capacitação, Danilo 
Oliveira, a região de Barreiras pos-
sui grande potencial produtivo no 
agronegócio brasileiro. “Esperamos 
levar informações atuais para os alu-
nos, promovendo crescimento pro-

fissional e melhoria nos resultados 
financeiros das propriedades rurais”, 
afirma. O curso também conta com 
o apoio dos parceiros: Associação 
Baiana dos Produtores de Algodão; 
Hotel Morubixaba; Oeste Pecuária; 
Procria e Alta Genetics. 

Para mais informações sobre o 
Curso de Capacitação em Ges-
tão na Pecuária de Corte, aces-
se: http://bit.ly/2eNLexz

10 anos do GTPS e a transformação da pecuária sustentável no período

Em 2017, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sus-
tentável (GTPS) completa dez anos de sua cria-
ção. Estamos há exatos dez anos promovendo a 

pecuária sustentável por meio da articulação de todos 
os elos da cadeia de valor, melhoria contínua nos pro-
cessos e disseminação de informação qualificada.

Para celebrar este grande marco na história de uma 
associação, entre outras atividades, o GTPS organiza-
rá um evento no dia 16 de novembro, durante a etapa 
do Circuito InterCorte, em São Paulo.

Por meio de dois painéis, o GTPS mostrará deta-
lhadamente os avanços e ferramentas desenvolvidas 

pelo Grupo nestes dez anos. Debatendo sobre “O 
Papel das Mesas Redondas e Desafios da Sustenta-
bilidade”, participarão representantes do GTPS, de 
outras importantes mesas redondas do agronegócio, 
jornalistas e produtores rurais. A discussão abordará 
o trabalho das mesas redondas na evolução de dis-
cussões importantes e no encaminhamento de pro-
jetos que promovam o desenvolvimento das cadeias 
de valor.

Já no segundo painel, sobre o “Engajamento da ca-
deia de valor e Desenvolvimento da Pecuária”, teremos 
a participação de representantes de todos os elos da ca-
deia de valor da pecuária bovina que acompanharam a 
atuação da Associação desde o início. Esta é mais uma 
oportunidade de demostrar a representatividade do 
GTPS, um dos pontos mais fortes do Grupo.

Para finalizar, aproveitaremos o evento para fazer o 
lançamento de mais uma ferramenta de busca da sus-
tentabilidade.
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Para fazer a pecuária do 
Nordeste dar um salto de 
qualidade e um grande 

passo rumo à conquista do mer-
cado externo, o Banco do Nor-
deste disponibiliza aos produto-
res crédito com encargos e prazos 
adequados a sua atividade, que 
irá ajudá-los a desenvolver seus 
rebanhos, produzir mais e gerar 
novos empregos. 

O crédito foca todos os itens 
necessários ao desenvolvimento 
da atividade da bovinocultura, 
desde a aquisição de reproduto-
res bovinos puros e de matrizes 
bovinas puras ou mestiças, cons-
trução, reforma e ampliação de 
quaisquer benfeitorias, fundação 
de pastagens, compra de máqui-

Linhas de crédito do Banco do Nordeste para
o desenvolvimento da pecuária regional

nas, equipamentos e veículos, até 
a capacitação, pesquisa, consulto-
ria, projetos, assessoria empresa-
rial e técnica, estudos de impacto 
ambiental e outros itens necessá-
rios à viabilidade da exploração, 
desde que justificados no projeto.

Caso o cadastro seja aprovado, 
os criadores terão acesso a recur-
sos para financiar a atividade da 
bovinocultura por meio de dife-
rentes programas de crédito, de 
acordo com o perfil do cliente e/
ou do que será financiado.

Para produtores rurais fami-
liares, o financiamento pode ser 
através de investimento fixo ou 
semi-fixo, inclusive operações de  
custeio e é realizado pelo Progra-
ma Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (Pronaf). 
Já para os demais  produtores ru-
rais -pessoas físicas ou jurídicas -, 
observada as regras estabelecidas 
pela linha de crédito de cada um.

No Oeste da Bahia os pecua-
ristas podem fazer cadastro no 
Banco do Nordeste nas cidades 
de Barreiras, Luís Eduardo Maga-
lhães, Correntina, Bom Jesus da 
Lapa ou Santa Maria da Vitória e 
apresentar o Projeto de Financia-
mento ou a Proposta de Crédito.

Segundo Francisco Carlos, ge-
rente geral do Banco do Nordeste 
em Barreiras, “considerando ope-
rações  de custeios, investimentos 
e recria/engorda para todos os 
portes de clientes, o BNB aplicou 
na região para o segmento pecu-
ária, cerca de 90 milhões na safra 
2016/17.

“Na condição de agente de fo-
mento e forte indutor da econo-
mia na região, o BNB tem avan-
çado nos financiamentos com a  
atividade pecuária, disponibili-
zando aos produtores, taxas dife-
renciadas e prazos elastecidos nas 
cinco agências do Oeste, numa 
demonstração do comprometi-
mento do BNB com o desenvol-
vimento da pecuária regional”, 
disse Francisco Carlos.

Porte do Produtor

Mini

Pequeno

Pequeno-Médio

Médio

Grande

Custeio Investimento
Plano Safra 2017/18

7,82%

Com bônus

6,65%

9,29%
Com bônus
7,90%
11,35%
Com bônus
9,65%

6,65%

Com bônus

5,65%

7,53%
Com bônus
6,40%
9,00%
Com bônus
7,65%
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ITINERANTE
29/09
A partir das 08h30

Riachão das Neves/BA
Câmara de Vereadores de 

Palestras sobre Sanidade Animal e Suplementação na seca
Interessados em participar entrar em contato pelos fones (77) 3611-5027

Ainda preocupado
com cocho coberto
e desperdício de 
suplemento?


