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Bahia Farm Show: Leilão da Acrioeste 
supera expectativa do mercado

O Ministério de Agricultura e Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) lançou recentemente o 

Programa Nacional de Febre Aftosa 2017/2026, 
que tem por objetivo tornar o país livre de aftosa 
sem vacinação com reconhecimento internacional. 
O Plano deverá ser implantado de forma gradativa 
e regionalizada

O Leilão de gado da Associação dos Criadores de 
Gado do Oeste da Bahia (Acrioeste), realizado no 

dia 02 de junho, durante a Bahia Farm Show, em Luís 
Eduardo Magalhães, superou a expectativa do mercado 
e se consolida como um dos mais importantes eventos 
da pecuária regional.

BB lança em Barreiras 
o Plano Safra 2017/18
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Economista da USDA
visita o Oeste da Bahia
Economista do Departamento de Agricultu-

ra dos Estados Unidos (USDA) esteve visi-
tando várias regiões produtoras do Brasil para 
levantar dados da produção nacional, custos de 
produção e perspectivas de ampliação de produ-
ção, tanto em novas áreas como em produtivida-
de nas áreas já cultivadas. A visita no Oeste da 
Bahia ocorreu no último dia 21 de julho.

Stefan Zembrod, presidente da Acrioeste, esteve em 
Salvador no último dia 10, participando de reunião 

com a diretoria da Agência Estadual de Defesa Agrope-
cuária (Adab). Na pauta com o diretor geral da Adab, 
Marco Vargas, Stefan discutiu vários assuntos de inte-
resse da pecuária regional.

Acrioeste busca parceria com a Adab
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Agricultores, consultores técnicos, repre-
sentantes de cooperativas e associações 

de produtores e o staff do Banco do Brasil no 
Oeste da Bahia participaram na manhã do últi-
mo dia 11, na superintendência do BB em Bar-
reiras, do lançamento do Plano Safra 2017/18
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Livre da aftosa 
sem vacinação

O Ministério de Agricultura e Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) lançou recentemente o Programa Nacional de Fe-
bre Aftosa 2017/2026, que tem por objetivo tornar o país 

livre de aftosa sem vacinação com reconhecimento internacional. 
O Plano deverá ser implantado de forma gradativa e regionalizada, 
levando-se em considerações as condições epidemiológicas, geo-
gráficas, político-econômicas, institucionais e técnico-operacionais.

Aqui na Bahia a nossa expectativa é que possamos chegar a esse 
patamar já em 2020. Com isso, acreditamos que possamos prospec-
tar novos mercados, melhorando a renda nas fazendas, gerando o 
máximo de benefícios aos envolvidos na cadeia produtiva da pecu-
ária.

Este status livre de aftosa sem vacinação contribui e muito para a 
economia regional e significa a abertura de novas fronteiras no mer-
cado internacional para a carne bovina baiana, mas significa tam-
bém maior responsabilidade por parte dos criadores. São milhares 
de empregos que dependem do setor.

Recentemente estive em Salvador, na Agência Estadual de Defe-
sa Agropecuária (Adab) para discutir as ações que deverão ser im-
plantadas no Estado visando tornar a Bahia mais um ente federativo 
com o status de livre de aftosa sem vacinação.

Grande parte da pecuária no Oeste da Bahia é praticada com 
profissionalismo, responsabilidade e técnicas, com rebanhos que 
não deixam nada a dever para outras regiões tradicionais do país 
nos quesitos produtividade e qualidade. A possibilidade de nos tor-
nar livre de aftosa sem vacinação será um grande ganho para a ca-
deia produtiva regional, mas será preciso reforçar a fiscalização nos 
Estados que fazem fronteira com países considerados de risco para 
não contaminar nosso rebanho, uma vez que nossos animais não 
estarão imunizados.
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BB lança em Barreiras o Plano Safra 2017/18

Agricultores, consultores 
técnicos, representantes 
de cooperativas e asso-

ciações de produtores e o staff 
do Banco do Brasil no Oeste da 
Bahia participaram na manhã do 
último dia 11, na superintendên-
cia do BB em Barreiras, do lan-
çamento do Plano Safra 2017/18 
que foi feito simultaneamente 
em rede nacional pelo presidente 
Michel Temmer.

O anúncio foi feito em uma 
cerimônia com a presença do 
presidente Michel Temer e dos 
ministros da Fazenda, Henrique 
Meirelles e da Agricultura, Blairo 
Maggi e destina R$ 103 bilhões 
para o próximo ano agrícola. 
Desse total, R$ 11,5 bilhões serão 
destinados para as empresas da 
cadeia do agronegócio e R$ 91,5 
bilhões serão emprestados a pro-
dutores e cooperativas.

O montante que financiará a 
produção agrícola terá uma re-
dução de um ponto percentual 
nas taxas de juros das linhas de 
custeio, investimentos e comer-
cialização da agricultura empre-
sarial. Parte dos recursos para o 
financiamento da agricultura fa-
miliar: R$ 14,6 bilhões serão des-
tinados ao programa com taxa de 
juros que variam de 2,5% a 5,5% 

ao ano.
Durante o evento, o presiden-

te do Banco do Brasil, Paulo Ca-
ffarelli, afirmou que o valor que 
o banco destinou para a próxima 
safra é 30% maior do que o da sa-
fra 2016/17, quando o Banco do 
Brasil liberou R$ 72 bilhões para 
o financiamento da produção 
agrícola.

A linha de financiamento do 

Banco do Brasil já está disponível 
para os agricultores desde o dia 3 
de julho, início da safra 2017/18.

Durante seu discurso, o mi-
nistro da Agricultura, Blairo 
Maggi, afirmou que a Compa-
nhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) ampliou a previsão da 
safra de 2017/18 de 230 milhões 
de toneladas para 237 milhões de 
toneladas.

Oeste da Bahia ganha agência com atendimento 
especializado para o Agronegócio

O Banco do Brasil lançou 
no último dia 20 sua 
primeira agência com 

atendimento especializado para o 
Agronegócio na Bahia. A unida-
de do BB em Luís Eduardo Ma-
galhães funcionará em horário 

estendido por agendamento, com 
equipe especializada em soluções 
agro e investimentos, com con-
sultoria de engenheiros agrôno-
mos e mais agilidade na análise 
de operações de crédito rural.

A cidade foi a 17ª praça a rece-

ber o atendimento especializado 
para o Agronegócio. Com 60% 
do mercado de crédito rural no 
país, o BB pretende expandir o 
atendimento especializado para 
outras regiões com vocação para 
o agronegócio no país.
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Bahia Farm Show: Leilão da Acrioeste supera 
expectativa do mercado

O Leilão de gado da Associa-
ção dos Criadores de Gado 
do Oeste da Bahia (Acrio-

este), realizado no dia 02 de junho, 
durante a Bahia Farm Show, em 
Luís Eduardo Magalhães, superou a 
expectativa do mercado e se conso-
lida como um dos mais importantes 
eventos da pecuária regional.

Tido como uma importante vi-
trine para a pecuária do oeste da 
Bahia, O Leilão da Acrioeste vem 
apresentando um crescimento sig-
nificativo em presença de público 
e principalmente quando se trata da 
qualidade e do alto padrão genético 
dos animais, além de uma grande 
oportunidade de negócios para os 
criadores do Matopiba, região que 
engloba os estados de Maranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahia.

Todos os lotes de animais, divi-
didos na raça Nelore e seus cruza-
mentos industriais foram comerciali-
zados no leilão, que teve animais de 
cruzamentos Angus, além de animais 
tricróss, resultantes do cruzamento 
entre as raças Senepol x Red Angus 
x Nelore. Foram ofertados animais 
de criadores dos municípios de Angi-
cal, Barreiras, Jaborandi, Mansidão e 
Luís Eduardo Magalhães.

Segundo os organizadores, os 
valores ofertados pelos lotes de ani-
mais agradaram vendedores e com-
pradores. A média final por animal 
fechou em 1.266,00, com preço final 
por arroba comercializado por R$ 
170,00.

Ao ressaltar o sucesso desta 
parceria, o presidente da Acrioeste, 
Stefan Zembrod,  acredita que o 

leilão aproxima os agricultores da 
pecuária incentivando a integração 
lavoura-pecuária. “O valor médio de 
cada animal ficou em R$ 170,00 por 
arroba e o leilão teve 100% de liqui-
dez, com venda de todos os lotes tra-
zidos, o que reforça a qualidade dos 
animais negociados”, afirma ele, que 
aposta no Leilão Bahia Farm Show 
como referência na região.

O presidente da Bahia Farm 
Show e da Associação de Agricul-
tores e Irrigantes da Bahia (Aiba), 
Celestino Zanella, reforçou durante 
a abertura do evento que a feira não 
existe apenas para vender máquinas. 
“É uma feira que cresce a cada dia e 
amplia ainda mais os horizontes den-
tro do agronegócio. Uma prova disso 
é o sucesso da pecuária nos negócios 
realizados no Leilão da Acrioeste”.

Social – Desde a primeira edição 
do leilão na feira, há quatro anos, a 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) de Luís Edu-
ardo Magalhães prepara um buffet 

LEILÕES NO OESTE DA BAHIA

com petiscos e bebidas vendidos du-
rante o evento, cuja renda é reverti-
da para a entidade filantrópica. Ade-
lar Geller, proprietário da Fazenda 
Agroeste localizada no município 
de Mansidão, doou um bezerro Ne-
lore, arrematado pelo criador Anto-
nio Balbino de Carvalho Neto, que 
redoou para uma segunda rodada de 
leilão, vendido em seguida para um 
comprador de Baianópolis. De for-
ma solidária, o campeão olímpico 
de vôlei de praia, Emanuel, anga-
riou com a sua presença mais apoio 
ao evento ao solicitar dos presentes, 
incentivo à entidade.
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O X Leilão da Fazenda Agro-
este, realizado no último 
dia 17 de junho, superou 

as expectativas dos organizadores e 
comercializou em sua totalidade os 
mais de mil animais expostos.

Realizado anualmente na Fazen-
da Agroeste, zona rural de Mansi-
dão, Oeste da Bahia, o leilão disponi-
bilizou animais PO das raças Nelore 
e cruzamentos industriais entre Ne-
lore e as raças europeias Red Angus 
e Aberdeen Angus, além de lotes de 

Mais uma vez o Leilão da Fazenda Agroeste é sucesso de vendas

carneiros da raça Santa Inês.
Segundo Adelar Geller, proprie-

tário da Fazenda Agroeste, apesar 
do momento político e econômico 
o leilão foi sucesso total. “As vendas 
superaram as expectativas dos pecu-
aristas que colocaram animais para 
comercialização”.

O X Leilão Fazenda Agroeste 
contou com a presença de aproxi-
madamente 800 pessoas e teve a 
parceria da Prefeitura de Mansidão 
e o apoio da Prefeitura de Santa Rita 

de Cássia que recuperou a estrada 
até a sede da fazenda. Também fo-
ram parceiros do evento a Adab e a 
Acrioeste.

A X edição do Leilão da Fazen-
da Agroeste está programada para 
acontecer na 2ª quinzena de junho 
de 2018. Reserve um espaço em sua 
agenda e prestigie esse grande even-
to da pecuária do Oeste da Bahia.

A Estância Bahia Leilões, a 
Fazenda Japaranduba/BA e 
a Fazenda RKC/MG reali-

zaram no último dia 09 de julho, o 
tradicional Leilão Japaranduba, que 
crava sua 52ª edição na história da 
pecuária. Cerca de 800 pessoas pres-
tigiaram um dos principais eventos 
de pecuária do Oeste da Bahia.

Com 35 anos distribuindo qua-
lidade Brasil afora, a marca ofertou 
150 touros Nelore PO Padrão e Mo-
cho, 1.000 bezerros de corte e fême-
as prenhas e paridas.

O evento foi realizado na Fa-
zenda Japaranduba, na rodovia BR 
242, em Muquém do São Francisco, 
Oeste da Bahia e teve a transmissão 
ao vivo pelo canal Terra Viva, sen-
do que 30% das vendas foram feitas 

100% de liquidez no 52º Leilão
das Fazendas Japaranduba e RKC

através do canal.
Claudio Paranhos, sócio proprie-

tário da Japaranduba Fazendas Reu-
nidas Ltda comentou que apesar do 
clima e a seca que atingiram o mu-
nicípio de Muquém do São Francisco 
recentemente e em comparativo com 
outras edições do leilão que obtive-

ram melhores preços, o evento deste 
ano surpreendeu positivamente pela 
liquidez total dos lotes ofertados.

A 53ª edição do Leilão Japaran-
duba já tem data definida em será 
realizado no dia 14 de julho de 2018. 
Uma ótima oportunidade de adqui-
rir animais melhores de planteis.
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Stefan Zembrod, presiden-
te da Acrioeste, esteve em 
Salvador no último dia 10, 

participando de reunião com a dire-
toria da Agência Estadual de Defesa 
Agropecuária (Adab). Na pauta com 
o diretor geral da Adab, Marco Var-
gas, Stefan discutiu vários assuntos 
de interesse da pecuária regional.

Entre os temas estavam a me-
lhoria da agroindústria na região 
Oeste da Bahia e as ações do gover-
no no Plano Estratégico 2017/2026 
que visa tornar o Brasil destaque no 
mercado mundial de animais e pro-
dutos de origem animal, alçando o 
país com o reconhecimento de país 
livre de aftosa sem vacinação.

O Plano Estratégico do Programa 
Nacional de Febre Aftosa (PNEFA) 
está sendo elaborado pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento com previsão de execução 
nos próximos 10 anos.

É intenção do Mapa, criar e man-
ter condições sustentáveis para ga-

Acrioeste busca parceria com a Adab

rantir o status de país livre de aftosa 
e ampliar as zonas livres sem vaci-
nação, protegendo o patrimônio pe-
cuário nacional e gerando o máximo 
de benefícios aos atores envolvidos e 
à sociedade brasileira.

Na Bahia a meta da Adab é tor-
nar o estado livre de aftosa sem vaci-
nação até o ano de 2020.

Durante a reunião o presidente 
da Acrioeste aproveitou para con-

vidar o órgão para participar da 5ª 
edição da Oeste Genética e do XV 
Fórum de Pecuária do Oeste da 
Bahia que serão realizados no mês 
de novembro, no Parque de Exposi-
ção Engenheiro Geraldo Rocha.

A expectativa dos organizadores 
é que a Oeste Genética e o Fórum de 
Pecuária ultrapassagem os R$ 5 mi-
lhões comercializados entre leilões, 
insumos e equipamentos.

Brasil é o primeiro país a aderir ao banco de vacinas 
contra febra aftosa na América Latina

O Brasil é o primeiro país da 
América Latina a aderir 
oficialmente à criação de 

um banco de antígenos e vacinas 
contra a febre aftosa na região. O 
anúncio foi feito pelo presidente 
da Comissão Sul-Americana para 
a Luta Contra a Febre Aftosa (Co-
salfa), Guilherme Marques, nesta 
sexta-feira, 21, ao final de reunião 
extraordinária do órgão, em Bra-
sília. “Esse banco vai permitir o 
enfrentamento de eventuais pro-
blemas futuros, que podem surgir 
com a retirada da vacina no Brasil, 
além de contribuir para aquelas 
nações que não tenham à disposi-
ção doses do produto em quanti-
dade suficiente para imunizar seus 

rebanhos”.
Os representantes dos países que 

compõem a Cosalfa aprovaram ain-
da resolução para apoiar a Colôm-
bia na erradicação de quatro focos 
de aftosa detectados recentemente. 
“Será enviada uma missão técnica 
àquele país, sob a coordenação da 
Panaftosa (Programa Hemisférico 
de Erradicação da Febre Aftosa), 
para ajudar os colombianos e trocar 
experiências”, disse Marques, que 
também é diretor do Departamento 
de Saúde Animal do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa).

Durante a reunião também foi 
aprovada resolução para realizar 
uma ação integrada entre o Brasil e 

a Colômbia na Venezuela. O ob-
jetivo é apoiar os venezuelanos a 
imunizar e inspecionar o reba-
nho bovino contra aftosa e fazer 
exames sorológicos. A Venezuela 
ainda não é livre da doença e está 
disposta a receber a ajuda, acres-
centou Marques.

Outra resolução aprovada na 
reunião recomenda aos países da 
América Latina que redobrem os 
esforços no combate à aftosa e au-
mentem o volume de investimen-
tos em sanidade animal. O en-
contro extraordinário da Cosalta, 
ligada ao Centro Pan-Americano 
de Febre Aftosa-OPAS/OMS, co-
meçou na quinta, 20, e terminou 
nesta sexta-feira.
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Economista do Departamento 
de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA) esteve visi-

tando várias regiões produtoras do 
Brasil para levantar dados da produ-
ção nacional, custos de produção e 
perspectivas de ampliação de produ-
ção, tanto em novas áreas como em 
produtividade nas áreas já cultivadas. 
A visita no Oeste da Bahia ocorreu 
no último dia 21 de julho.

Esse levantamento é realizado 
periodicamente pelos EUA em todas 
as regiões produtoras de alimentos 
(carne, grãos e fibras) no mundo e 
visa gerar um panorama agrícola 
global até 2040. Os dados coletados 
são apresentados no Agricultural 
Outlook Forum que acontece anual-
mente nos Estados Unidos. Na última 
edição do Fórum, realizada este ano, 
mais de 500 participantes, de 13 pa-
íses, acompanharam a programação 
composta por grandes conferências.

A visita no Oeste da Bahia foi 
acompanhada por Stefan Zembrod, 
presidente da Associação dos Criado-
res de Gado do Oeste da Bahia (Acrio-
este) e Davi Schmidt, representante da 
Associação dos Agricultores e Irrigan-
tes da Bahia (Aiba) e Sindicato dos 
Produtores Rurais de Barreiras.

Segundo Stefan Zembrod, a eco-
nomista do USDA, Constanza Val-
des, esteve acompanhada de Yuri 
Clement Daglia Calil, brasileiro que 

Economista da USDA visita o Oeste da Bahia

faz doutorado em uma universidade 
norte americana.  A vinda de Cons-
tanza Valdes serviu para trocas de 
experiências que ocorrem nos EUA 
e no Brasil. “Lá é comum a parceria 
entre a iniciativa privada e as univer-
sidades, o que não é muito comum 
no Brasil. Já as Parcerias Público Pri-
vadas que ocorrem no Brasil e que 
envolvem o setor privado, no caso 
dos agricultores baianos e o Gover-
no do Estado na melhoria das vias 
de escoação da produção agrícola e 
pecuária, despertaram interesse da 
norte americana”.

Na região do Vale do rio Gran-
de, a comitiva visitou uma fazenda 
localizada no município de Angical.  
“Entre as coisas positivas do encon-
tro foi poder mostrar o quanto a 
pecuária é tecnificada no Oeste do 
Estado. Os americanos sabem que a 

Bahia, devido ao seu longo litoral, é 
o segundo estado em consumo per 
capita no Brasil, mas a média de @/
ha/ano é a metade do produzido no 
país, mas isso se deve muito ao ta-
manho do estado e por termos regi-
ões como o semi árido e a caatinga 
que são bastante afetadas pela seca. 
Aqui no Oeste a média é superior a 
obtida por criadores de outros esta-
dos tradicionais na criação de bovi-
nos”, disse Stefan Zembrod.

Já na região produtora de grãos 
no cerrado, a equipe esteve acom-
panhada de Davi Schmidt e visitou 
várias propriedades agrícolas para 
conhecer a infraestrutura de uma 
forma geral. “A economista norte 
americana percebeu que o desen-
volvimento em pesquisas na região 
ainda é muito pequeno e o custo de 
logística que o agricultor tem para 
produzir é bastante superior ao en-
frentado pelo produtor americano”, 
disse Davi, ressaltando que Cons-
tanza Valdes se surpreendeu com 
a tecnologia usada nas lavouras do 
cerrado baiano e a profissionaliza-
ção com foco empresarial.

Davi Schmidt acredita que a vin-
da da economista do USDA e a di-
vulgação dos dados no Agricultural 
Outlook Forum podem atrair novos 
fundos de investimentos para a re-
gião, bem como novas negociações 
com fornecedores ou clientes em 
potencial no mercado internacional.

Constanza Valdes (USDA), 
Stefan Zembrod (Acrioes-
te),   Yuri Clement Daglia 
Calil (pesquisador) e Davi 
Schmidt (Aiba e SPR/Bar-
reiras)
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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


