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

do agronegócio no Oeste baiano tem superado as expectativas do setor.
As chuvas bem distribuídas durante a época das águas têm se pro-

longado indicando que o período de seca será menor do que o regis-
trado nos últimos anos.

Os efeitos dos preços sobre as commodities em função da estia-
gem 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 fornece-
dora de matéria prima na ração animal, estão com desenvolvimento 
vegetativo superior ao registrados nos últimos cinco anos, indicando 
que a disponibilidade de caroço e torta de algodão manterão os pre-
ços estáveis, para alegria 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, diminuindo os custos 
e retardando a necessidade de complementação com ração animal.

Os preços da arroba se mantendo no patamar atual também têm 
sido um alento aos criadores que passaram por momentos conturba-
dos após a infeliz e mal conduzida ‘Operação Carne Fraca’, que teve 
muito mais foco na divulgação midiática do que na solução dos pro-
blemas encontrados.

Enfim, estamos em clima favorável para crescermos com respon-
sabilidade e profissionalismo, nos fortalecendo para anos adversos.

Por último gostaria de convidar os pecuaristas da região para par-
ticiparem do grande Leilão de Gado da Acrioeste que acontecerá du-
rante a Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães/BA.

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 2017 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 Bandeira, 

em Brasilía/DF, para protestar contra a cobrança retroativa do 
Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).

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

Segundo os produtores, a cobrança retroativa do Funrural 
é inconstitucional, pois eles já pagam contribuições sociais 
sobre os produtos o que estabelece uma carga tributária ao 
setor. Eles também afirmam que são favoráveis à contribui-
ção 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 valor corresponderá a mais de quatro mil 
reais em débito por hectare e colocará em cheque a produção 
nacional de alimentos.

O Funrural é um tributo destinado a seguridade social do 
trabalhador rural e que recai sobre o faturamento bruto dos 
produtores rurais, hoje taxados a 1,2% para pessoa física e 
2% para pessoa jurídica. Em 2010 e 2011, dois julgamentos 
no Supremo Tribunal Federal (STF) chegaram à conclusão 
de que o tributo tinha parecer inconstitucional, por carac-
terizar uma bitributação, pois incidia sobre a folha salarial 
dos funcionários e também sobre o faturamento bruto das 
propriedades rurais.

Durante o ato na Praça da Bandeira, foi ponto pacífico en-
tre os manifestantes que não se trata de um perdão de dívida 
porque não existe a dívida, uma vez que o STJ, a época, con-
siderava inconstitucional 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 inconstitucional.

Mais de 10 mil agricultores e pecuaristas participam de ato contra o Funrural
Brasília
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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
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O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
realizou de 02 a 05 de março de 
2018, a Semana Brasil Livre da Fe-
bre Aftosa, para celebrar o esforço 
de todos os órgãos oficiais de defesa 
sanitária do País, dos produtores e 
da indústria pecuária para erradicar 
a doença do território nacional.

As ações empreendidas ao longo 
da história para eliminar a doença do 
rebanho brasileiro serão solenemen-
te reconhecidas na 86ª Sessão Geral 
da Assembleia Mundial da OIE, em 
Paris, França, de 20 a 25 de maio.

O encontro reunirá delegados 
dos 181 Países Membros e contará 
com a presença de chefes de Estado 
e ministros de Agricultura.

O Brasil então receberá o certifica-
do internacional de zona livre de febre 
aftosa com vacinação, abrangendo os 
estados do Amapá, Roraima, partes do 
Amazonas e Pará. Com isso, o proces-
so de implantação de zonas livres de 
febre aftosa alcança toda a extensão 
territorial brasileira e o País torna-se 
Livre da Febre Aftosa.

No Brasil, o próximo passo será 
a última etapa de erradicação da 
doença, com ampliação da zona li-
vre de febre aftosa sem vacinação, 
conforme prevê o Programa Nacio-
nal de Erradicação e Prevenção da 
Febre Aftosa (PNEFA). Para isso 
será fundamental fortalecer os Ser-
viços Veterinários, a vigilância e a 
prevenção da doença, e as parcerias 
público-privadas.

A partir de maio de 2019, o Acre 
e Rondônia, além de municípios do 
Amazonas e Mato Grosso, iniciam a 
suspensão da vacinação. A previsão 
é que os produtores parem de vaci-
nar o rebanho após maio de 2021, e 
o País inteiro seja reconhecido pela 
OIE como País livre de aftosa sem 
vacinação até maio de 2023.

Brasil Livre da Aftosa é um marco 
na história da pecuária

Breve história da febre aftosa no Brasil
Em 1895, no Triângulo Mineiro, houve o primeiro registro oficial da 

aftosa no Brasil, depois de ocorrências na Argentina, Chile e Uruguai. 
Os focos na América do Sul coincidiram com a importação de animais 
da Europa à época do surgimento da indústria frigorífica no Brasil.

O aparecimento da doença contribuiu para a reestruturação do Mi-
nistério da Agricultura em 1909. O Governo Federal aprovou em 1934 
o Regulamento do Serviço de Defesa Sanitária Animal contendo medi-
das de profilaxia (Decreto nº 24.548, de 3 de julho de 1934).

Em 1951, foi criado o Centro Pan Americano da Aftosa (PANAFA-
TOSA) e reconhecida a necessidade de ações conjuntas entre os países 
do Continente.

Em 1972, foi criada a Comissão Sul Americana de Luta contra a 
Febre Aftosa (COSALFA). Em 1987, foi aprovado o primeiro Plano 
Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa na América do Sul (PHE-
FA), estabelecendo a meta de erradicação em toda a América do Sul. O 
PHEFA atual segue vigente até 2020.

Em 1992, foi criado pelo MAPA o Programa Nacional de Erradica-
ção da Febre Aftosa (PNEFA) com a adoção de uma política baseada na 
regionalização das ações (criação dos circuitos pecuários), no envolvi-
mento do setor privado, e no uso massivo e sistemático da vacinação. O 
programa foi reformulado com a inclusão de novas medidas de preven-
ção e renomeado como Programa Nacional de Erradicação e Prevenção 
da Febre Aftosa. Lê-se com a mesma sigla PNEFA.

Os milhares de focos da doença foram desaparecendo. A primeira 
zona livre da aftosa com vacinação foi reconhecida pela OIE em 1998. 
O último foco de aftosa foi registrado no município de Japorã, Mato 
Grosso do Sul, em 14 abril de 2006.

Em 2007, o Estado de Santa Catarina foi reconhecido pela OIE 
como a primeira zona livre da aftosa sem vacinação.

As zonas livres com vacinação tornaram-se cada vez mais amplas 
ao longo dos anos e alcançaram o restante do País.
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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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A Acrioeste, a cada nova gestão e 
a cada ano que passa, tem bus-
cado fortalecer seu quadro as-

sociativo no intuito de se tornar uma 
entidade 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 
pouco vem investindo na aquisição de 
animais de genética superior.

Em entrevista ao Jornal Acrioeste, 
o profissional liberal e pecuarista co-
mentou que seu pai é criador de gado 
em Itapetinga 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 

Acrioeste apresenta novo sócio da entidade

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.


