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Oeste Genética, Fórum de Pecuária, Encontro do Leite e
Leilões movimentarão o agronegócio do Oeste da Bahia

E

m decorrência da uma boa
perspectiva de clima favorável
para o agronegócio neste ano
agrícola e em função do novo momento político que o país atravessa,
a expectativa dos organizadores da
VI Oeste Genética, do XVI Fórum de
Pecuária e do I Encontro da Cadeia
Produtiva do Leite, que acontece de
21 a 25 de novembro de 2018, é que
a participação de pessoas e negócios,
superem a o evento de 2017.
Página
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Tem início a campanha de vacinação
contra a Febre Aftosa

C

omeçou no dia 1º de novembro e vai até o dia 30, a
segunda etapa da campanha
de vacinação contra febre aftosa na
Bahia. Os produtores têm até 15 de
dezembro para enviar a declaração
de vacinação para qualquer escritório da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). O produtor
também pode enviar a declaração
por meio do sistema informatizado

da agência com uma senha pessoal.
Caso não tenha essa senha, ela pode
ser solicitada junto às 71 gerências
técnicas regionais.
A Bahia tem novo calendário
de vacinação contra febre aftosa
e a determinação foi tomada para
unificar o período de vacinação em
todo o país.
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IATFMAX: A nova
geração da
certificação pioneira
no mercado
Com o novo sistema de
avaliação, mais simples
e direto, e com análise
estatística robusta, ficará ainda mais fácil a
identificação e a escolha de touros com desempenho superior em
IATF

U

ma nova e moderna certificação para facilitar a
escolha da genética com
desempenho comprovado em
IATF. A ABS apresentou ao mercado: o IATFmax, a nova geração dos já reconhecidos selos da
empresa, que foram pioneiros no
mercado.
Página
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EXPEDIENTE
O que temos para 2019
José Maria de Albuquerque Junior
Vice-presidente

N

esse último ano o Brasil vem passando por grandes transformações quer sejam no campo político, quer sejam no campo socioeconômico e até mesmo nas incertezas climáticas e incertezas jurídicas que impactam diretamente o AGRO e nos fazem refletir cada vez
mais acerca do presente e do futuro de nossas atividades rurais.
Qualquer atividade econômica não consegue se manter sem uma conexão com a política. A complexidade da sociedade, aliada à atual desordem política, social, econômica e institucional pública e privada vigente
no país, torna qualquer atividade um risco.
Mas melhor notícia temos no âmbito do mercado do boi gordo para
2019. Os especialistas indicam que oferta abundante de boi gordo está
perto do fim, com a confirmação da reversão do ciclo da pecuária. Com
menor oferta, temos um crescimento garantido no preço da arroba para
2019, que por sua vez deve diminuir a margem dos frigoríficos. Outros
aspectos, como a abertura de novos mercados internacionais para o gado
vivo brasileiro e aumento das exportações, ajudam a construir um cenário positivo para a pecuária brasileira neste ano que se aproxima. As previsões climáticas para a região Oeste também são animadoras para essa
safra, como também para os próximos 10 anos, segundo o meteorologista
Luiz Carlos Molion. Estamos em novembro, mês de vacinação da febre
aftosa, continuemos cumprindo o dever de vacinar o rebanho com idade
de até 24 meses para que possamos manter o nosso país livre dessa enfermidade e enfim alcançarmos num futuro próximo a Zona Livre Sem
Vacinação. Convidamos a todos para prestigiar a VI Edição do Oeste Genética realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Barreiras e o
Sindicado dos Produtores Rurais, onde teremos o XVI Fórum de Pecuária, que acontece de 21 a 25 de novembro, e que abordará o Tema “Novas
Tecnologias para a Pecuária de Corte” além do 1º Encontro da Cadeia
do Leite do Oeste da Bahia, Feira de Gado e Leilões. Por fim, esperamos
sempre que o espírito associativista e cooperativista cresça cada vez mais
na nossa classe pecuária, pois só assim teremos forças para suplantar os
grandes desafios que enfrentamos diariamente dentro e fora da porteira.
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Há razões para se
desesperar com o
fim da La Niña?

O

ano de 2018 começou com
uma La Niña fraca e poderá terminar em uma situação oposta, com um El Niño. Esta
é até relativamente alta, pelo relatório mais recente sobre o ENSO (El
Niño/Southern Oscillation, na sigla
em inglês), divulgado julho de 2018
pelo CPC, NCEP e NOAA-NWS,
dos Estados Unidos, principais centros de pesquisa científica que monitoram fenômenos como El Niño e
La Niña e o clima global.
Pesquisadores desses centros de
pesquisas confirmaram o encerramento do fenômeno La Niña, no
Oceano Pacífico, no decorrer do outono e neutralidade para o inverno
2018. E agora, o que vai acontecer?
Como isso afetará a produção em diferentes regiões do Brasil? O El Niño
estará de volta? Há motivos para se
desesperar com essa nova previsão?
Por enquanto, no restante do inverno e na primavera do Hemisfério
Sul, podemos dizer que “um El Niño
está em formação”, “a temperatura

03

da água da porção central-leste do
Pacífico Equatorial está evoluindo
para um El Niño”. Ainda não se pode
dizer que estamos com um novo El
Niño, mas o processo de aquecimento da água do Pacífico que está
ocorrendo durante o segundo semestre de 2018 interfere na chuva e
na temperatura da primavera no Hemisfério Sul e do começo do verão
2018/19.
No Nordeste do Brasil, o La Niña
normalmente implica no aumento das chuvas, costumando ficarem
acima da média. No entanto, o clima
da região também é muito dependente da temperatura do Oceano
Atlântico, neste primeiro semestre
de 2018 ficou mais fria que o normal. Com isso, as chuvas ocorreram
com maior frequência em comparação a 2017, quando a maior parte do
Nordeste passou por um período de
intensa seca, embora com volumes
abaixo da média.
O MATOPIBA ainda pode ter
uma maior dificuldade em recupe-

rar a umidade do solo, e não teremos
condições tão boas como no ano anterior, que era influenciado pela La
Niña.
Já os impactos do El Niño no Brasil são bastante variados, haja vista
que o território brasileiro possui
dimensões continentais e, portanto,
uma elevada diversidade climática.
Em algumas áreas o El Niño produz
secas extremas, em outras, ele apenas eleva as temperaturas, ao passo
em que chuvas torrenciais acometem determinadas regiões.
Na região nordeste ocorrem secas severas nas áreas centrais e norte
da região, afetando, principalmente,
a região conhecida como Polígono
das Secas, que passa a viver crises
dramáticas relativas à escassez hídrica. Aqui no Oeste da Bahia as chuvas costumam ficar mal distribuidas,
com veranicos longos, afetando o
desenvolvimento de pastagens e das
lavouras, embora os índices pluviométricos se mantenham próximo
das médias.

Jornal Acrioeste - Barreiras-Bahia, Outubro/novembro de 2018

ANO 10 - Nº 17

Oeste Genética, Fórum de Pecuária, Encontro do Leite e
Leilões movimentarão o agronegócio do Oeste da Bahia

E

m decorrência da uma boa
perspectiva de clima favorável
para o agronegócio neste ano
agrícola e em função do novo momento político que o país atravessa,
a expectativa dos organizadores da
VI Oeste Genética, do XVI Fórum de
Pecuária e do I Encontro da Cadeia
Produtiva do Leite, que acontece de
21 a 25 de novembro de 2018, é que
a participação de pessoas e negócios,
superem a o evento de 2017.
A vasta programação de fóruns,
leilões e palestras voltadas para a
inovações e tecnologias para o melhoramento genético da pecuária
regional, visa contribuir com o desenvolvimento econômico e aumento da competitividade produtiva das
fazendas na região Oeste da Bahia.
Ano após ano a Oeste Genética
se consolida como um dos principais
eventos do agronegócio regional,
oportunizando a realização de negócios, interação entre pecuaristas e a
difusão da genética animal desenvolvida nas fazendas e repassadas para
outras regiões através da comercialização de animais nos leilões de gado
de corte e leite.
Nos dois primeiros dias da Oeste Genética, 21 e 22, acontecerá no
auditório do Hotel Solar das Mangueiras, o I Encontro da Cadeia Produtiva do Leite, oportunidade para
se trabalhar os gargalos e buscar
soluções para implementar uma bacia leiteira forte no Oeste da Bahia.
O Oeste da Bahia 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 produtiva e esse encontro tem por objetivo principal tornar a Bahia autossuficiente na produção de leite, uma
vez que grande parte do leite consumido pelos baianos é proveniente de
outros estados, a exemplo de Minas
Gerais e Goiás.

Leilões – Na quarta-feira, 21, acontece o 1º Leilão de
Matrizes Girolandas e Guzolandas. Já no dia 24, será realizado o tradicional Leilão Acrioeste Bezerras, Bezerros para
cria, recria e Engorda. Encerrando a Oeste Genética, no dia
25 acontece o 13º Leilão Prova de Ganho em Peso a Pasto, prova ranqueada pela ABCZ e promovido por Antonio
Balbino Empreendimentos Agropecuários, transmitido ao
vivo pelo Canal do Boi. Os três leilões serão realizados no
Tathersal do Parque de Exposição Engº Geraldo Rocha, em
Barreiras.
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Novo sócio da Acrioeste fala suas atividades comerciais
Dando prosseguimento nas entrevistas com novos sócios da Acrioeste, desta vez batemos um papo
descontraído com Charles Adamy, e
a conversa ocorreu em seu estabelecimento comercial em Barreiras.
Natural de Guarani Açu/PR,
Charles chegou no Oeste da Bahia,
mais precisamente em Barreiras, no
ano de 2000, onde começou suas
atividades no setor de materiais
para marceneiros. Após o sucesso
adquirido em seu empreendimento
comercial, Charles, em companhia
de seu cunhado e sócio Claudio
Iurczaki, resolveu diversificar suas
atividades empresariais e em 2016
rumou para a pecuária, no ramo de
engorda e acabamento de animais.
“O investimento na pecuária veio
para complementar nosso negócio.
Tem aquela máxima também em
que não se deve depositar todos os
ovos em uma mesma vasilha”, brincou o empresário.
Quanto ter procurado a Acrioeste para se associar, Charles acredita
que somente unidos o setor terá mais
capacidade de crescer. “Eu vejo a associação com bons olhos. Andar sozinho é mais arriscado, não funciona.
Precisamos estar juntos para enfrentarmos os gargalos que a pecuária do
Oeste da Bahia encontra”, comentou,
afirmando que vem de um estado
onde o cooperativismo é muito forte
e já faz parte do cotidiano de quem
trabalha no agronegócio.
“Sei que a realidade do campo
no Sul é bastante diferente daqui do
Oeste da Bahia. No Sul as propriedades são pequenas, comandadas por
pequenos agricultores. Aqui existem
grandes propriedades e os pecuaristas ainda agem isoladamente, mas
essa realidade vem mudando”.
Em relação a pecuária praticada
na região, Charles acredita que os
animais aqui criados não deixam
nada a desejar aos pecuaristas de
outras regiões tradicionais. “A cada
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Sorvendo um delicioso chimarrão ao lado do sócio Claudio Iurczaki, o
novo sócio da Acrioeste, Charles Adamys fala sobre a perspectiva da
pecuária no Oeste da Bahia

leilão que participamos percebemos
uma grande melhora na genética
ofertada e isso é muito interessante
para a consolidação
do setor”.
Relativo ao momento político conturbado que o país
atravessou nesta última eleição o empresário acredita que
haverá uma grande
mobilização do novo
governo em favor do
agronegócio e das reformas tão esperadas.
“Ainda é muito cedo
para comentar qualquer coisa, uma vez
que o novo presidente ainda não assumiu.
Sabemos
também
que nas questões internacional das commodities, o governo
brasileiro consegue
intervir, mas não definir. Nossa função é
trabalhar com pro-

fissionalismo para que nossos negócios possam prosperar”, concluiu
Adamys.
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Tem início a campanha de vacinação contra a Febre Aftosa

C

omeçou no dia 1º de novembro e vai até o dia 30, a
segunda etapa da campanha
de vacinação contra febre aftosa na
Bahia. Os produtores têm até 15 de
dezembro para enviar a declaração
de vacinação para qualquer escritório da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). O produtor
também pode enviar a declaração
por meio do sistema informatizado
da agência com uma senha pessoal.
Caso não tenha essa senha, ela pode
ser solicitada junto às 71 gerências
técnicas regionais.
A Bahia tem novo calendário
de vacinação contra febre aftosa
e a determinação foi tomada para
unificar o período de vacinação em
todo o país.
Na maior parte dos estados devem ser vacinados os animais com
até 2 anos de idade.
As novas datas são válidas para
os estados pertencentes ao circuito
pecuário leste: Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro e parte de
Minas Gerais. Ao todo, 14 estados
de outros circuitos pecuários já vacinavam em maio e novembro.

O que é febre aftosa?

Febre aftosa é uma doença contagiosa que afeta principalmente os
bovinos. Nos pessoas o risco da doença é pequeno e quando acontece
gera algumas aftas e febre. Já os efeitos no gado são severos. O animal
desenvolve aftas, o que dificulta a
alimentação e em algumas espécies,
pode causar lesões nos cascos. O bovino fica magro e pode ocasionar a
morte.
Quando a doença é diagnosticada, a perda é não só de um animal,
mas do rebanho inteiro. Os produtores sofrem com a perda das cabeças
de gado. A doença afeta diretamente a exportação da carne. Os países
que fazem a importação da carne
geralmente têm critérios rigorosos

quanto à qualidade do produto. Eles
restringem a compra de países que
sejam foco da aftosa.
Já a população em geral percebe
o efeito da doença quando vai aos
mercados comprar carne bovina
e derivados do leite, pois o preço
desses produtos aumenta quando
existem focos da doença. Nos humanos a doença não causa grandes
problemas.
A estratégia para os próximos 10
anos tem como objetivo principal
criar e manter condições sustentáveis para garantir o status de país livre da febre aftosa. Ampliar as zonas
livres de febre aftosa sem vacinação
- a exemplo do que já ocorre no estado de Santa Catarina -, protegendo o patrimônio pecuário nacional
e gerando o máximo de benefícios
aos atores envolvidos e à sociedade
brasileira.

Prejuízos comerciais

A Febre Aftosa tem grande importância social e econômica, e
seu impacto prejudica produtores,
empresários e famílias rurais. Causa grandes perdas econômicas, ha-

vendo prejuízos, com a redução de
produtividade dos rebanhos, que
podem se tornar expressivos.
A queda na produção acarreta
também a diminuição da rentabilidade da pecuária. Inclusive, estas
preocupações acabam se refletindo
no grande número de casos (Specific Trade Concerns) que são introduzidos para discussão no Comitê
Técnico Sanitário do Acordo SPS
(Acordo Sanitário e Fitossanitário –
SPS/OMC).
No contexto de comércio, há
uma implicação muito importante
relacionada à imagem dos países no
mercado, quando ocorrem focos da
doença. Mesmo que os países importadores acatem as estritas regras referenciadas internacionalmente, podem reagir negativamente, fechando
suas fronteiras, total ou parcialmente, e os impactos para o exportador
podem ser significativos, mesmo
quando se consegue comprovar que
o problema está sob controle em seu
território. Também onera custos públicos e privados, pelos investimentos necessários para sua prevenção,
controle e erradicação.
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IATFMAX: A nova geração da certificação pioneira no mercado
Com o novo sistema de avaliação, mais simples e direto, e com análise estatística robusta, ficará ainda
mais fácil a identificação e a escolha de touros com
desempenho superior em IATF

U

ma nova e moderna certificação para facilitar a escolha
da genética com desempenho comprovado em IATF. A ABS
apresentou ao mercado: o IATFmax,
a nova geração dos já reconhecidos
selos da empresa, que foram pioneiros
no mercado.
O novo sistema tem como base
um modelo estatístico que leva em
consideração a análise de diversos
parâmetros e a interação entre esses
fatores. “Agora, temos uma análise
científica robusta, que considera
não só o desempenho do touro, mas
conjuga esses dados com categoria
de vacas e escore corporal, características que refletem no resultado
da fertilidade dos animais”, detalha
o gerente do Departamento Técnico
Corte da ABS, Cristiano Ribeiro. O
IATFmax nasce com o reconhecimento e o respeito conquistado pelos
seus antecessores Selos IATF da ABS,
os pioneiros do mercado. A avaliação
tem como base os números colhidos
a campo pela equipe do Grupo IATF
da ABS que completou, em 2018, dez
anos de trabalho. Os profissionais do
time respondem pela maior parte de
protocolos de inseminação artificial
realizados no país.
Eles coletam os dados de desempenho dos touros utilizados em protocolos de IATF (Inseminação Artificial
em Tempo Fixo) através do programa
de gestão reprodutiva da empresa, o
ABS Sync. As informações são recebidas, processadas e, agora, passam a ser
analisadas pela equipe de geneticistas
de Corte da ABS.
“A grande vantagem do IATFmax
é a agilidade e a confiança das avaliações que permite que um touro seja
avaliado ainda na mesma safra em que
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foi utilizado. Com isso passamos a ter
informação de fertilidade para os touros jovens de alto potencial genético e
proporcionamos que o criador tome
uma decisão baseada em informações
robustas. O IATFmax é o casamento
perfeito entre a ciência e o trabalho no
campo: avaliação moderna em uma
extensa base de dados de IATF do
mundo real” destaca a geneticista de
Corte da ABS, Fabiana Mokry.
Outro benefício é nova forma de
categorização dos touros, que ficou
mais simples, facilitando a compreensão e a identificação daqueles com
melhor desempenho. Eles foram separados em três grupos diferentes: IATFmax +, IATFmax +3 e IATFmax +6.

Os touros IATFmax + são aqueles
que apresentam uma taxa de fertilidade acima da média em até 2,99 pontos percentuais. Os touros IATFmax
+3 são aqueles que entregam em média 3 pontos percentuais a mais de
fertilidade em relação à categoria
IATFmax +, e seguindo temos o IATFmax +6 e, como o nome sugere, é
destinada àqueles touros cuja taxa de
fertilidade alcança um incremento
médio de 6 pontos percentuais acima
da IATFmax +.
“Com a novidade, queremos que
as categorias sejam mais simples e de
fácil compreensão, agilizando a percepção da certificação por parte dos
clientes ABS. Com o IATFmax, o
produtor tem acesso rápido e intuitivo
à informação sobre a fertilidade de
touros jovens, e é capaz de tomar decisões de forma simples e rápida para
beneficiar o seu rebanho”, justifica
Cristiano Ribeiro, gerente do departamento técnico da ABS.

Novidade agradou o mercado
“É uma nova oportunidade para a linha corte, revalidando um trabalho
iniciado há 10 anos, que foi muito feliz e que fez o diferencial da ABS no mercado. O IATFmax é um trabalho inovador que está levando maior confiabilidade
pela forma como foram desenhadas a estatística e a avaliação do programa”
Romero Cavalcanti, supervisor da ABS no Nordeste
“Achei muito interessante essa mudança do selo para modelo IATFmax. Ele
começa a avaliar um pouco mais o ambiente da fazenda, onde o sêmen de
determinado touro está sendo usado, e vai corrigir alguns desvios de informação que podem acontecer, o que vai nos dar mais confiabilidade”
Waldemar Rickli, representante da ABS em Marabá (PA)
“IATFmax é uma forma real de explicar as variabilidades que existem dentro de uma propriedade. Então, nós temos propriedades com diversos índices
reais de IATF. IATFmax vai ajudar numa forma mais clara e um potencial
que pode ser alcançado de acordo com a sua realidade na propriedade”
Alexandre Hage, representante da ABS em Cuiabá (MT)
“Fiquei muito satisfeito. É uma evolução dentro do processo, e acredito
que é diferente de mudança. Na evolução, a gente está sempre caminhando
para a melhora. E é uma forma de motivar mais, tanto nós, que estamos no
campo, quanto o produtor, que pode alcançar os seus objetivos”
Giovani de Almeida, representante ABS em Unaí (MG)
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