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forte no Oeste da Bahia, e por entender que todos precisam pensar e decidir em conjunto, a Acrioeste firmou 
um convênio com a CRIO Consultoria e convocou as demais entidades ligadas ao agronegócio para discutir 
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O município de Baianópolis 
recebeu no último dia 14 
de setembro, a edição da 

Acrioeste Itinerante 2018. Além de 
Baianópolis, outros municípios do 
Oeste da Bahia serão contemplados 
com o evento realizado pela Acrio-
este.
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Leite forte

PARCEIROS DA ACRIOESTE

Parceira dos pecuaristas do Oeste da Bahia, a Acrioeste tem tra-
balhado com afinco para fortalecer todos os setores da pecuária 
regional.

Tradicional região produtora de bezerros e bezerras, procurada por 
criadores de vários estados brasileiros, o Oeste da Bahia, com a che-
gada de grandes empreendimentos agropecuários nos últimos anos, 
também tem se fortalecido no quesito engorda e terminação de ani-
mais para abate. Esses setores já estão consolidados e com tendência 
de crescimento que tem feito com que pecuaristas de outras regiões 
tenham um olhar mais aprofundado para o oeste baiano. Nossa região 
também tem atraído o foco de compradores de touros reprodutores, 
com genética avançada, capazes de agirem como melhores de rebanho.

Tudo tem andado bem nessas áreas, mas na questão de produção de 
proteína animal derivada do leite, o Oeste ainda encontra dificuldades 
de crescimento. Com enorme oferta de terras propícias à pecuária e 
variedades alimentos usados em rações produzidos nas lavouras dos 
gerais, o leite começa a atrai a atenção de criadores e já faz parte da 
mídia regional.

Recentemente, nós da Acrioeste, participamos de uma reunião com 
outras entidades ligadas ao agronegócio, no intuito de promover um 
evento que visa divulgar e atrair criadores e laticínios.

O evento tem data marcada e acontecerá nos dias 21 e 22 de novembro, 
em Barreiras. O 1º Encontro da Cadeia Produtiva do Leite do Oeste da 
Bahia será realizado pela Acrioeste.

Esse encontro é uma grande oportunidade para que os pecuaristas 
produtores de leite conheçam as novas tecnologias usadas e também 
para trocar experiência com outros criadores.
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Rehagro em parceria com Acrio-
este promovem lançamento de 
nova turma de capacitação que 

visa aumentar a visão técnica e geren-
cial do principal pilar econômico de 
uma fazenda de corte, a nutrição.

Considerada o décimo primeiro 
município mais populoso da Bahia, 
Barreiras vêm se destacando no ce-
nário nacional da pecuária de cor-
te, seja pelo perfil tecnológico das 
fazendas, pelo clima e localização 
privilegiada próximo de pólos da 
região conhecida como Matopiba—
que abrange Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Oeste da Bahia. 

Atentos às necessidades de capa-
citação de profissionais e produtores 
locais e à necessidade de fomentar 
a intensificação e profissionalização 
dos projetos de corte da região de 
Barreiras, o Rehagro Ensino (insti-
tuição que forma profissionais no 
agronegócio há 15 anos) em parce-
ria com a Associação dos Criadores 
do Oeste da Bahia (Acrioeste), lança 
na cidade, o curso de Gestão da Nu-
trição na Pecuária de Corte.

De acordo com o coordenador 
do curso e consultor em pecuária de 
corte do Rehagro, Danilo Augusto 
Oliveira, o curso tem como premissa 
principal, fazer com que o aluno en-
tenda como atuar na nutrição de uma 
fazenda, promovendo melhorias téc-
nicas e econômicas dentro do sistema 
de produção. “Escolhemos a cidade 
de Barreiras, por ser uma região que 
demanda de um planejamento de nu-
trição eficiente, já que o clima é um 
fator limitante para o crescimento de 
plantas forrageiras. Ou seja, o produ-
tor precisa ampliar sua visão relacio-
nada ao planejamento tanto no que 
diz respeito à produção de forragens 
na fazenda, como na definição das 
opções e compras de insumos para 
diferentes épocas do ano”.

Danilo ressalta ainda que, den-
tre as principais etapas do processo 

Curso com foco em da Nutrição de Gado de 
Corte chega a Barreiras

nutricional a serem adotadas pelo 
produtor, é importante ficar atento à 
alguns fatores como: manejo de pas-
tagem eficiente, compra estratégica 
de insumo alimentares, as oportu-
nidades de intensificação e a gestão 

dos indicadores técnicos e econô-
micos na tomada de decisão na fa-
zenda. Além disso, o curso aborda 
fortemente gestão de pessoas como 
uma grande oportunidade de am-
pliar resultados nas fazendas.

Diferencias do curso:

· Estudos de casos com dados reais de fazendas;
· Entendimento de ferramentas aplicáveis à realidade do participante;
· Foco no aprendizado do aluno, uso intenso de exercícios práticos e di-
nâmicos;
· Professores atuantes em grandes projetos de pecuária de corte no Brasil.
Público alvo:
· Proprietários, gerentes de fazendas, técnicos agrícolas, estudantes, vete-
rinários, zootecnistas e agrônomos.
 
Mais informações e inscrições:
Rehagro: (31) 3343-3800 | rehagro@rehagro.com.br | www.rehagro.com.br

Sobre o curso

O curso de Gestão da Nutrição Pecuária de Corte (Barreiras-BA) tem iní-
cio previsto para o dia 29 de novembro e é composto por 9 módulos mensais 
de 3 dias. Oferece conhecimento aplicável em fisiologia digestiva e alimentos 
na nutrição animal, gerenciamento de pessoas e equipes, gerenciamento da 
produção de forragens e grãos na pecuária de corte, suplementação protéica 
e energética em gado de corte, gerenciamento da produção de forragens, in-
tensificação de pastagens, combate de ervas daninhas e pragas em pastagens, 
suplementação mineral e definição de taxa de lotação dentro do sistema de 
pecuária de corte e dentre outros.
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Percebendo a necessidade de 
trabalhar os gargalos e buscar 
soluções para implementar 

uma bacia leiteira forte no Oeste da 
Bahia, e por entender que todos pre-
cisam pensar e decidir em conjunto, 
a Acrioeste firmou um convênio com 
a CRIO Consultoria em Agronegó-
cio e convocou as demais entidades 
ligadas ao agronegócio para discutir 
e tratar metas para a criação de um 
plano de ações.

A Acrioeste, que sempre investiu 
em eventos voltados para a pecuária 
de corte, percebeu a necessidade de 
promover um grande encontro, com 
debates e discussões que possam levar 
a um plano de ações com uma agenda 
positiva para o setor leiteiro, atenden-
do assim a demanda de criadores de 
gado de leite associados da entida-
de. O primeiro passo da Acrioeste e 
da CRIO Consultoria foi realizar um 
encontro na sede da Associação dos 
Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(AIBA), reunindo diversas entidades 
ligadas ao agronegócio baiano, para 
formar uma comissão e definir uma 
data para o 1º Encontro da Cadeia 
Produtiva do Leite do Oeste da Bahia. 
A comissão que organizará o evento 
definiu que o 1º Encontro acontecerá 
no auditório do Hotel Solar das Man-
gueiras, em Barreiras, nos dias 21 e 
22 de novembro, antecedendo a Oeste 
Genética. O evento terá a presença de 
especialistas na produção, industriali-
zação e comércio de leite e derivados, 

Reunião define 
data do encontro 
para traçar ações 
de fortalecimento 
da Cadeia
Produtiva do
Leite do Oeste da 
Bahia

executivos das indústrias de leite, 
pesquisadores da Embrapa Gado de 
Leite (MG), representantes do Minis-
tério da Agricultura (Mapa), gestores 
da cooperativa Castrolanda (PR), 
consultores em gestão, treinamento 
e extensão rural, representantes de 
todos os elos da cadeia produtiva do 
leite, produtores rurais, empresários 
do agronegócio, entidades do setor e 
prefeituras da região Oeste da Bahia. 
Estarão presentes também membros 
da Comissão Baiana do Leite, coor-
denada pela Federação da Agricultura 
e Pecuária da Bahia (FAEB), no qual 
a Acrioeste é integrante. Vendo a im-
portância do encontro em Barreiras 
para o desenvolvimento desse setor, 
a FAEB, através da Comissão Baia-
na do Leite agendou para o dia 20 de 
novembro, a primeira reunião itine-
rante fora de salvador, reforçando a 
representatividade que as entidades 
ligadas ao agronegócio no Oeste da 
Bahia tem perante os órgãos governa-
mentais do Estado.

O oeste baiano já é reconhecido 
nacionalmente como um importante 

polo do agronegócio no cultivo de 
grãos e fibras e desponta com grande 
potencial para essa nova matriz pro-
dutiva e a comissão tem como obje-
tivo principal tornar a Bahia autos-
suficiente na produção de leite, uma 
vez que grande parte do leite consu-
mido pelos baianos é proveniente de 
outros estados, a exemplo de Minas 
Gerais e Goiás.

Diretor de eventos da Acrioeste, 
o pecuarista Antonio Balbino de Car-
valho Neto, comentou que o objetivo 
principal da reunião é encontrar me-
canismos para desenvolver a pecuária 
leiteira no Oeste da Bahia. “A produ-
ção de leite é parte integrante de toda 
a cadeia do agronegócio regional, que 
possui uma capilaridade enorme de 
opção de fortalecimento e desenvol-
vimento desta matriz produtiva, com 
fornecimento de matéria prima para 
ração animal”, disse Balbino.

Para ele todas as entidades que 
compõem o agronegócio são fun-
damentais para o fortalecimento da 
pecuária leiteira e a realização do 
1º Encontro da Cadeia Produtiva do 
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Baianópolis sediou a Acrioeste Itinerante

O município de Baianópolis recebeu no último dia 14 de setem-
bro, a edição da Acrioeste Itinerante 2018. Além de Baianó-
polis, outros municípios do Oeste da Bahia serão contempla-

dos com o evento realizado pela Associação dos Criadores de Gado do 
Oeste da Bahia (Acrioeste). O encontro foi realizado no auditório da 
Secretaria de Educação do município.

Entre os objetivos da Acrioeste Itinerante está a disponibilidade de 
diversos temas que sejam de interesses da classe, bem como proporcionar 
a interação e trocas experiências entre criadores de outros municípios.

Aproximadamente 60 pessoas, entre pecuaristas e técnicos, assisti-
ram palestras sobre Renegociação de dívidas e apresentação de linhas 
de crédito rural (BNB); Práticas e Ferramentas para um sistema de pro-
dução mais eficiente (Biogénesis Bagó) ; Brucelose/Tuberculose (Adab) 
e Pecuária de ciclo curto ou tradicional? (DSM Tortuga).

Para os diretores da Acrioeste, eventos como esse serve para aproxi-
mar a entidade de seus associados, bem como disponibilizar um espaço 
onde os parceiros da associação possam divulgar seus produtos.

Leite do Oeste da Bahia servirá de 
base para a construção de uma agen-
da positiva constituída de planos de 
ações estruturantes nos temas que se-
rão abordados no encontro e os resul-
tados obtidos no evento deverão ser 
encaminhados à todas as entidades 
governamentais com o propósito de 
fortalecimento das ações a serem im-
plementadas.

Stefan Zembrod, presidente da 
Acrioeste também foi na mesma toada 
e afirmou que o potencial do Oeste da 
Bahia é enorme. “O que está faltando 
é organização no sistema. Tem muita 
gente trabalhando para que o desen-
volvimento da Cadeia Produtiva do 
Leite aconteça, mas só que cada um 
está fazendo de sua maneira. Precisa-
mos unir as forças e trilharmos pelo 
mesmo caminho pelo bem de uma pro-
dução economicamente viável”, falou 
Zembrod, lembrando que é necessário 
fortalecer a parte sanitária para con-
quistar novos mercados. “São várias 
frentes que precisam ser trabalhadas e 
somente com o debate e a união de to-
dos os setores é que poderemos obter 
o tão almejado sucesso”.

Falando em nome da Abapa, Li-
bervan Morais, diretor executivo da 
entidade, relatou que o polo produtivo 
de grãos e fibras no Oeste da Bahia já 
está bem estruturado, considerado um 
dos mais importantes do Brasil e que 
a consolidação da cadeia produtiva da 
proteína animal trará um incremento 
na geração de emprego e renda para 
a região como um todo, uma vez que 
o aumento da pecuária leiteira exigirá 
mais insumos da cadeia de proteína 
vegetal. Ao invés de mandarmos es-
ses insumos para fora do estado, es-
taremos absorvendo aqui mesmo na 
região”, assegurou Libervan.

O presidente da AIBA, Celesti-
no Zanella, destacou a relevância do 
evento para a região. “A integração 
lavoura-pecuária é uma tendência 
mundial, e aqui temos o cenário ideal 
para nos tornarmos referência tam-
bém na produção de leite, uma vez 
que temos área e insumos em abun-
dância para o gado”.

Para Moisés Schmidt, presidente 
do Sindicato dos Produtores Rurais 

de Barreiras (SPRB), essa será uma 
oportunidade de investirmos no de-
senvolvimento e aprimoramento da 
produção leiteira da região oeste, com 
demonstração e troca de informações 
desde os cuidados básicos, novas 
tecnologias, industrialização, entre 
outros. “Neste seguimento temos óti-
mos resultados de crescimento em 
nossa região, o que fortalece a inicia-
tiva de investimento e expectativas de 
resultados cada vez melhores”, pon-

tuou Moisés Schmidt.
Entre os objetivos finais do 1º En-

contro da Cadeia Produtiva do Leite 
do Oeste da Bahia está um amplo 
debate para que seja produzida uma 
agenda positiva para nortear as ações 
futuras em prol do desenvolvimento 
sustentável da produção leiteira e que 
ela venha a se tornar uma exportado-
ra de leite para outras regiões, assim 
como é feito no restante do setor do 
agronegócio.



Jornal Acrioeste - Barreiras-Bahia, Agosto/Setembro de 2018                                            ANO 10 - Nº 16

06

Concept Plus Corte chega a sua principal etapa:
a apresentação dos novos touros identificados pelo programa

Em 2018, o ConceptPlus Corte, 
programa exclusivo da Alta em 
identificação de touros de alta 

fertilidade à campo, chega a sua quarta 
edição. Em 5 anos de coleta de dados, 
o programa evoluiu de forma impres-
sionante. Saltou de 78 colaboradores na 
estação de monta 2013/14 para 167 em 
2017/18. Já em número de fazendas, 
no mesmo período, o número cresceu 
de 698 para 1.757. Ao todo, na base de 
dados já são 2.800.000 dados avaliados.  

Todo esse aumento é traduzido 
em resultados. E, tradicionalmente, os 
resultados são apresentados em dois 
encontros anuais. O primeiro na sede 
da Alta em Uberaba (MG) e o segundo 
na sede da Progen, central da Alta em 
Dom Pedrito, no estado do Rio Grande 
do Sul.
 

Dados cada vez mais 
confiáveis

 
As informações da última estação 

foram enviadas de 18 estados brasilei-
ros, além de países como: Argentina, 
Uruguai, Bolívia e Paraguai. “Tão im-
portante quanto a base de dados do 
programa é a taxa de aproveitamento 
desses dados. A gente consegue através 
de um trabalho intensivo de confirma-
ção de cada dado recebido certificar 
e validar exatamente item por item. 
Assim, podemos oferecer ao mercado 
uma base cada vez mais sólida e con-
sistente”, afirma Manoel.     

Rodrigo Patussi, da empresa Terra 
Consultoria e Desenvolvimento, um 
dos palestrantes do último encontro 
falou sobre o impacto econômico da 
eficiência nas propriedades brasileiras. 
Segundo ele, programas como o Con-
ceptPlus só tem a somar com a evo-
lução da pecuária, “Eu acredito que a 
gente só melhora o que a gente mede 

e o ConceptPlus tem exatamente essa 
função, de medir e trazer informações 
para a tomada de decisões. O grande 
problema da pecuária brasileira não 
é a intenção de querer produzir mais, 
de querer ter mais eficiência, isso todo 
mundo quer. O problema é saber como 
produzir mais, e tornar essa intenção 
em uma ação. E, quando você tem in-
formação de qualidade você consegue 
transformar tudo isso em realidade. 
Por isso que eu acredito tanto em pro-
gramas como esse”, afirma. 

Outro grande diferencial do pro-
grama é a “Base móvel de dados”. Com 
esse formato toda a análise estatística e 
a identificação dos touros com alta fer-
tilidade são feitas com base nas infor-
mações das duas últimas estações re-
produtivas. “Isso é importante porque 
a informação que estamos analisando é 
sempre condizente com a realidade que 
temos de fato da reprodução e da situa-

ção de cada um dos anos. Outro ponto, 
além desse ajuste das informações para 
uma realidade de ano, temos também a 
realidade dos touros. Os touros são ex-
postos naquele momento que ele está 
vivendo, então com a base móvel, con-
seguimos identificar qualquer variação 
de fertilidade daquele indivíduo. E, só 
conseguimos isso porque temos uma 
grande quantidade de informação por 
ano o que dá sustentação ao uso dessa 
estratégia no programa”, completa Ma-
noel Filho.

Os proprietários da Procria em Bar-
reiras, João Daniel Kreling Chibiaque e 
Johnny Fussuma, ressaltam a impor-
tância do programa na sua região. “A 
Procria, assim como seus clientes, são 
parceiros e participam como colabora-
dores fornecendo dados para o progra-
ma o que traz confiança na utilização 
desses touros já que eles são testados na 
região”, destacam.

Leilão da Acrioeste agrada pecuaristas

OLeilão Acrioeste realizado no último dia 29 de setembro, no tather-
sal do Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha, em Bar-

reiras, comercializou bezerros, bezerras, touros, vacas de leite e cavalos.
De acordo com Stefan Zembrod, presidente da Acrioeste, o leilão foi 

realizado para atender pedidos de associados devido o espaçamento exis-
tente entre os tradicionais leilões da Acrioeste na Bahia Farm Show e na 
Oeste Genética. “Esse leilão foi muito importante para os criadores ad-
quirirem bezerros e bezerras, bem como excelentes touros melhoradores 
de planteis.

Outro foco do leilão foi a comercialização de vacas de leite e cavalos. 
No quesito vacas de leite, a região oeste vem se fortalecento a cada ano e 
investindo na consolidação da cadeia produtiva do leite.
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Como já se tornou usual, o Jor-
nal Acrioeste abre espaço em 
cada edição e entrevista um 

novo sócio da entidade, numa forma 
de apresentar aos demais associa-
dos o perfil do mais novo integrante 
da entidade. Nesta edição o Jornal 
Acrioeste entrevistou o jovem médi-
co Davyd Urbano Bessa, que recen-
temente resolveu investir na ativida-
de pecuária.

Filho dos médicos David Bessa e 
Isa Urbano Bessa, o barreirense Da-
vyd Urbano Bessa, há um ano e meio 
escolheu o município de Cotegipe, 
Oeste da Bahia, para começar a im-
plantar em parceria com o irmão um 
projeto pecuário voltado a cria e re-
cria de animais.

Segundo Davyd, desde que se co-
nhece por pessoa, foi criado dentro de 
fazenda. “Apesar de ter me formado 
em medicina, cresci dentro da fazenda 
de meu pai, propriedade localizada no 
vale do rio Branco, em Barreiras, que 
apesar no início o empreendimento 
agropecuário ser tocado mais como 
um hobby do que como uma empre-
sa. Passado anos eu acabei estudando 
fora de Barreiras, mas no meu retor-
no sempre me mantive ligado, mesmo 
que indiretamente, na fazenda de meu 
pai e apenas recentemente, eu e meu 
irmão Diego, também médico, resol-
vemos trilhar nosso próprio caminho 
e montar uma fazenda de gado”, disse 
Davyd Bessa.

Em relação ao cenário da eco-
nomia nacional, Davyd prevê que a 
pecuária passará por um momento 
turbulento. “Apesar de minha pouco 
experiência no ramo, acredito que a 
pecuária brasileira enfrentará perío-
dos conturbados, muito em função do 
mercado inconstante devido a conjun-
tura política e econômica do Brasil”, 
afirmou o pecuarista, ressaltando que 
o agronegócio vem pagando o preço 
de várias medidas errôneas adotadas 
pelos governantes brasileiros.

Na visão do médico e pecuarista, 
todos os setores da pecuária, desde 

O cenário econômico nacional e a importância da 
Acrioeste na visão do sócio Davyd Urbano Bessa

aqueles que optaram 
pela cria e recria, 
como também aque-
les que apostaram 
na engorda e acaba-
mento, acabam sen-
do atingidos pelas 
oscilações do mer-
cado, a exemplo da 
desvalorização do 
Real frente ao Dó-
lar, o que encarece 
os produtos, rações 
e medicamentos utilizados na criação 
de gado.

Apesar das dificuldades enfrenta-
das pelos criadores, Davyd ainda acre-
dita na pecuária e vê no setor um mer-
cado promissor, que dará a volta por 
cima, assim como tem feito toda a ca-
deia do agronegócio nacional, um dos 
poucos setores que ainda conseguem 
crescer economicamente e que tem 
salvado a balança comercial do Brasil.

Quanto a iniciativa de ter se asso-

ciado a Acrioeste, Davyd relatou que 
é de suma importância a união dos 
pecuaristas do Oeste da Bahia. “Ter 
uma associação forte como a Acrioes-
te para nos representar é fundamental. 
Ganhamos em poder de negociação e 
representatividade em fatos que pos-
sam ocorrer em nossa região. Não só 
precisamos, como temos o dever de 
fortalecer cada vez mais a associação, 
atraindo cada vez mais sócios”, con-
cluiu o novo sócio da Acrioeste.

Os novos diretores da Federação 
de Agricultura e Pecuária do Estado 
da Bahia (FAEB) estiveram no último 
dia 01 de outubro, na sede da Acrioes-
te, onde foram recebidos Stefan Zem-
brod e demais diretores da associação.

Entre os principais objetivos do 
encontro foi estreitar relações entre a 
FAEB e as demais entidades ligadas ao 
agronegócio baiano.

Segundo Humberto Miranda, presi-
dente da FAEB, a nova diretoria tem por 
meta aproximar todas as instituições de 
classe, de forma que os associados des-
sas entidades encontrem na FAEB uma 

Acrioeste recebe visita da nova diretoria da FAEB
extensão de suas associações.

Para os diretores da Acrioeste, a 
presença física de representantes da 
FAEB na região demonstra a impor-
tância que o agronegócio do Oeste da 
Bahia representa para a economia es-
tadual.

No dia seguinte representantes da 
FAEB foram conhecer a fazenda Ipê, 
de propriedade de Stefan Zembrod, 
localizada no município de Santa Rita 
de Cássia, oportunidade em que fi-
caram encantados com a tecnologia 
empregada no empreendimento agro-
pecuário.
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Diretores da Associação dos Criadores de 
Gado do Oeste da Bahia (Acrioeste) visita-
ram no último dia 15, a fazenda Leitíssimo, 

empreendimento agropecuário montado há dez 
anos por um grupo neozelandês no município de 
Jaborandi, Oeste da Bahia. Nova Zelândia, apesar 
de ser pequena, atualmente é o maior exportador 
mundial de leite.

Além de conhecerem o moderno sistema de pro-
dução da Leitíssimo, onde os animais são criados a 
pasto, no qual a fazenda utiliza pivôs para irrigação 
do capim e que também serve como conforto tér-
mico para os animais, os diretores se encontraram 
com diretores do empreendimento que relataram a 
viabilidade econômica do empreendimento.

Recentemente as entidades ligadas ao agrone-
gócio regional uniram forças para fortalecer as ca-
deias produtivas de proteínas, seja ela vegetal ou 
animal. Como a cadeia de proteína vegetal já está 
mais avançada, o próximo passo será promover um 
evento da proteína animal, que deverá ocorrer em 
novembro deste ano, durante a Oeste Genética.

Diretores da Acrioeste visitam a Leitíssimo


