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Diretores da Acrioeste representam
a entidade na 10ª Interconf

A

10ª edição da Interconf - Conferência
Internacional de Pecuaristas, promovida
pela Assocon – Associação Nacional da Pecuária Intensiva, reuniu um público de 1.100 pessoas em Goiânia.
Entre os presentes do mais importante evento de pecuária intensiva da América Latina estavam representando o Oeste da Bahia, Adelar
Geller, diretor secretário adjunto e Antonio
Balbino de Carvalho Neto, diretor de eventos.
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Brucelose é uma doença zoonótica
causada pela bactéria Brucella abortus, caracterizada por provocar infertilidade
e aborto no final da gestação em bovinos e
bubalinos. É uma zoonose que pode causar
sérios danos à saúde do homem e grande
prejuízo aos criadores.
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Novos sócios fortalecem
representatividade da
Acrioeste
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esta edição resolvemos entrevistar dois
deles, Alvim Lobo e Gil Areas Machado,
para que saber o que os levou a integrarem o
quadro associativo.
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EXPEDIENTE

5ª Oeste Genética e
XV Fórum de Pecuária
Stefan Zembrod
Presidente

P

repare sua agenda para a 5ª Oeste Genética, para o XV
Fórum de Pecuária do Oeste da Bahia e para o II Fórum Agroindustrial Oeste do Estado da Bahia (Agroindústria), que acontecerão no Tathersal do Parque de Exposição
Engenheiro Geraldo Rocha, em Barreiras, entre os dias 23 a 26
de novembro.
Promovidos em parceria entre a Associação dos Criadores
de Gado do Oeste da Bahia (Acrioeste), Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras (SPRB) e a Prefeitura Municipal de
Barreiras os eventos ofertarão uma gama de leilões, cursos e
palestras que consolidam a Oeste Genética e o Fórum de Pecuária entre os principais eventos de transferência de genética
bovina do Oeste da Bahia.
Acreditamos que esse ano os animais ofertados, as linhas de
crédito, cursos e palestras e a participação popular se aproximem
dos números da edição passada.
Com a expectativa de um ano agrícola dentro da normalidade, esperamos que o volume de negócios efetuados em leilões,
insumos e equipamentos, superem os mais de R$ 5 milhões comercializados durante a feira de 2016.
Quem perdeu a chance de adquirir animais com genética superior ano passado, resta agora se programar e reservar espaço
na sua agenda e realizar bons negócios. Assim como em 2016, o
leilão de gado será transmitido ao vivo pelo Canal do Boi, oportunidade em que os pecuaristas do Oeste da Bahia, poderão realizar negócios com criadores de outros estados do país.
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Diretores da Acrioeste representam
a entidade na 10ª Interconf

A

10ª edição da Interconf Conferência Internacional
de Pecuaristas, promovida
pela Assocon – Associação Nacional da Pecuária Intensiva, reuniu
um público de 1.100 pessoas nos
dias 18 e 19 de setembro de 2017,
no Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia.
Entre os presentes do mais importante evento de pecuária intensiva da América Latina estavam
representando o Oeste da Bahia,
Adelar Geller, diretor secretário adjunto e Antonio Balbino de Carvalho Neto, diretor de eventos.
Os participantes assistiram, por
meio de quatro blocos – Mercado,
Técnico, Regulatório e Futuro, palestras e debates com especialistas
nacionais e um pecuarista da Austrália para analisar o cenário atual
da pecuária e discutir estratégias de
longo prazo para o negócio.
O contínuo crescimento da população global, que deve superar os
9 bilhões de pessoas até 2050, e o
avanço no consumo de alimentos
oferecem um grande desafio para
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a pecuária brasileira, que precisa
produzir mais e melhor.
Segundo Adelar Geller, todo o
Interconf é bastante produtivo. “São

M

abordados diversos temas em palestras ministradas por excelentes consultores, a exemplo do palestrante
australiano Matthew George que focou nos principais pontos de controle
para o desempenho técnico e financeiro em canais de alimentação e da
economista norteamerica Zeina Latif, que traçou os cenários macroeconômicos para o Brasil nos próximos
anos”, disse o agropecuarista.
Outro ponto relevante levantado
por Adelar Geller é a troca de experiências entre os pecuaristas de várias
regiões do País. “Esse intercâmbio
entre os criadores é muito importante e proporciona futuros negócios e
parcerias entre os participantes, principalmente por que empresas ligadas
aos setor pecuário também se fazem
presentes”, finalizou.

Riachão das Neves sedia
Acrioeste Itinerante

ais de 100 pessoas, entre pecuaristas, técnicos e lideranças políticas e empresárias da
região, participaram na manhã do último dia 29, no plenário da Câmara de
Vereadores de Riachão das Neves, da
primeira edição da Acrioeste Itinerante, evento que deverá percorrer outros
quatro municípios do Oeste da Bahia.
Durante o evento os participantes
assistiram palestras sobre as últimas
tecnologias para a pecuária de corte e leite, entre elas: Suplementação
na Seca; Febre Aftosa – Situação e
Perspectivas; A importância da Estação de Monta e por último a palestra
Crédito Rural para a Pecuária. 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.
Além de Riachão das Neves, as cidades contempladas em um primeiro
momento serão Wanderley, Cotegipe,
Formosa do Rio Preto e Baianópolis.
De acordo com Stefan Zembrood,
presidente da Acrioeste, o evento foi
excelente, bem produtivo. “Todos
aqueles que vieram conversar comigo
depois das palestras estavam satisfeitos com os temas abordados. Tivemos
uma preocupação em focar quatro temas que englobam a cadeia produtiva
da pecuária”, disse Stefan, aproveitando para convidar as pessoas para a
próxima edição da Acrioeste Itinerante que acontecerá no dia 09 de novembro, na cidade de Wanderley.
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Novos sócios fortalecem representatividade da Acrioeste

A

ssociativismo pode ser definido como uma iniciativa
formal ou informal que reúne um grupo de organizações ou
pessoas com o objetivo de superar
dificuldades e gerar benefícios econômicos sociais, científicos, culturais
ou políticos. O associativismo, quando bem conduzido, proporciona que
os sócios possam encontrar melhores
soluções para os desafios e conflitos
que a vida em sociedade apresenta.
Em sentido amplo, o associativismo
reporta-se à livre organização de
pessoas, sem fins lucrativos, com o
intuito de buscar o preenchimento
de necessidades coletivas ou o cumprimento de objetivos comuns, por
meio da cooperação.
Nas cidades é comum encontrar
associações de moradores que buscam, através da união, buscar melhorias para seus bairros. Já na zona rural os pequenos produtores buscam
através de associações, terem acessos
a créditos rurais e benefícios governamentais, nas três esferas, municipal, estadual e federal.
Quando uma pessoa passa a desenvolver uma atividade agropecuária, é normal que ele procure uma entidade que o represente e que o ajude
a impulsionar suas atividades.
Na região Oeste da Bahia, principal fronteira agropecuária do Estado,
existe uma variedade de associações

Alvim Lobo

que atendem os anseios, tanto dos
pequenos como grandes produtores.
Uma delas em especial vem experimentando um fortalecimento em
seu quadro associativo, trata-se da
Associação dos Criadores de Gado
do Oeste da Bahia (Acrioeste). A
entidade, que tem como foco unir
esforços dos associados para o exercício de todas as atividades tendentes
a elevar os resultados econômicos e
zootécnicos dos estabelecimentos pecuários de sua região de atuação, bem
como articular a defesa dos direitos e
interesses da classe dos criadores de
gado, tem atraído a atenção de novos
associados.
Nesta edição resolvemos entrevistar dois deles, Alvim Lobo e Gil
Areas Machado, para que saber o

Gil Areas Machado

que os levou a integrarem o quadro
associativo.
De acordo com Alvim Lobo,
quando uma pessoa passa a desenvolver uma determinada atividade
econômica é recomendado que ela
participe de alguma entidade que o
represente. “Como já estou há quase
dez anos no setor pecuário, eu necessito estar atento às mudanças, ao
comportamento do mercado e as situações todas que regem o segmento,
por isso é importante que as pessoas
tenham a consciência do que é o associativismo e a necessidade de fortalecimento da Acrioeste. É importante
participar, é importante contribuir, é
importante estar junto”, disse o empresário e agropecuarista.
Seguindo na mesma linha, o empresário Gil Areas Machado comentou que acredita muito que todo o
setor para ser forte é preciso estar
unido. “Como de uns anos prá cá
estou investindo na pecuária e por
acreditar no associativismo, nada
mais justo do que fazer parte da associação que representa a categoria.
Um presidente só, uma pessoa só não
consegue resultados, mas unidos fica
mais fácil obter bons resultados para
o setor”, relatou Gil, lembrando que
somente ser associado contribuinte
não basta, tem que ser ativo e participar das reuniões, cobrar melhoria e
levar sugestões.
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CARTA AO GOVERNADOR
Ao Governador do Estado da Bahia
Exmo. Governador do Estado
Assunto: Atual situação da Agência Estadual de Defesa
Agropecuária da Bahia (Adab)
Excelentíssimo Senhor Rui Costa dos Santos,
A Associação dos Criadores de Gado do Oeste da Bahia
(Acrioeste), entidade sem fins lucrativos sediada em Barreiras, Oeste da Bahia, e que atua na defesa dos interesses dos
pecuaristas e na melhoria do rebanho bovino do Estado e
sabedora que é de que o setor agropecuário representa atualmente 23% do Produto Interno Bruto baiano, constituído
um dos mais importantes sustentáculos da nossa economia, vem, respeitosamente, solicitar de sua excelência, uma
atenção especial contra a desestruturação que a Adab vem
enfrentando nos últimos anos, o que tem ocasionado a fragilização das ações de defesa sanitária animal, vegetal e de
inspeção agropecuária, o que pode comprometer os avanços
alcançados pelo estado nas mais variadas frentes de combate as doenças, além de comprometer a cadeia produtiva do
setor e o mais preocupante, colocar em risco a saúde pública
dos baianos.
O sucateamento da frota de veículos, a falta de material de expediente, o não acesso a rede internacional de
computadores e a nomeação de pessoas leigas, com cunho
exclusivamente político, com total desconhecimento técnico-científico do setor e incapazes de enfrentar episódios
zoofitossanitários, tem comprometido as ações do órgão e
desestimulados os servidores, causando receio nos associados da Acrioeste quanto ao futuro dos avanços alcançados
pela pecuária na Bahia.
A Acrioeste se questiona se será que em função das demandas acima citada conseguiremos obter o reconhecimento da Bahia como zona livre de febre aftosa sem vacinação
em 2021, como preconiza o Ministério da Agricultura?
A Acrioeste solicita, encarecidamente, que Vossa Excelência se empenhe ao máximo no sentido de reverter o atual
quadro através da realização de concurso público para suprir
as vagas em aberto, garanta recursos financeiros e estabeleça
critérios técnico-científico para ocupação de cargos de direção, coordenação e gerência da agência.
Associação dos Criadores de Gado do Oeste da Bahia
Stefan Zembrod - Presidente
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O controle da
Brucelose

A

Kátia Pedroza
Fiscal Estadual Agropecuário - Adab/Barreiras

Brucelose é uma doença zoonótica causada pela bactéria Brucella abortus, caracterizada por provocar infertilidade e aborto
no final da gestação em bovinos e bubalinos. É
uma zoonose que pode causar sérios danos à saúde do homem e grande prejuízo aos criadores.
A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio da Instrução Normativa n°
10/2017, estabeleceu o novo Regulamento Técnico do Programa Nacional de Controle de Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal
– PNCEBT e a Classificação das Unidades da Federação.
O PNCEBT tem como objetivo baixar a prevalência e a incidência da brucelose e da tuberculose, visando à erradicação.
Na classificação de risco para brucelose, o estado da Bahia foi classificado como risco baixo,
classe B, com prevalência de 4,6%. A Bahia deverá vacinar mais de 80% de suas bezerras contra
brucelose, cumprindo uma das medidas sanitárias exigidas de acordo com a sua classificação. ´
A vacinação é obrigatória para todas as fêmeas
de bovinos e bubalinos, na faixa etária de três a oito
meses, em dose única de vacina liofilizada, amostra
19 de Brucella abortus (B19). A vacina B19 poderá
ser substituída pela amostra RB-51, na espécie bovina. As bezerras que não forem vacinadas de 3 a 8
meses de idade deverão ter sua situação regularizada com a amostra RB-51.
As fêmeas vacinadas com a B19 deverão ser
marcadas na face esquerda com o algarismo final
do ano de vacinação. As fêmeas vacinadas com a
RB-51 deverão ser marcadas com um V. É proibida
a vacinação de machos de qualquer idade.
A Vacina RB-51, além de bezerras, também
pode ser administrada em fêmeas adultas, por
se tratar de uma vacina contra a brucelose, não
indutora da formação de anticorpos aglutinantes,
de modo a não interferir nos resultados de testes
realizados para diagnósticos da doença.
A comprovação da vacinação contra brucelose
pelo proprietário na ADAB é obrigatória, no mínimo, uma vez por semestre.
A comercialização de vacinas fica condicionada a emissão de receita por médico veterinário
cadastrado.
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Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2017

S

ob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) o Censo
Agropecuário, Florestal e Aquícola
2017 vai a campo para conhecer as
características e a produção de todos
os estabelecimentos agropecuários
do território brasileiro.
A principal e mais completa investigação estatística e territorial sobre a produção agropecuária do país,
está mobilizando Mais de 18 mil recenseadores que vão a campo coletar
as informações que ajudarão o país a
conhecer a realidade dos estabelecimentos agropecuários do território
brasileiro, algo que não é amplamente realizado há 11 anos, quando ocorreu a última edição da pesquisa.
O IBGE realiza outros levantamentos, como a Produção da Pecuária Municipal, a Produção Agrícola
Municipal e as Trimestrais da Agropecuária: o Censo, no entanto, é a
única que recolhe dados de todos os
estabelecimentos produtores, além
de servir como subsídio para as outras. Por isso, tem a abrangência de

N

um retrato do campo brasileiro.
Identificação por QR Code Uma das novidades deste Censo
Agropecuário é a possibilidade de
confirmar a identidade do recenseador através do QR Code que cada
um deles levará no crachá, localizado no lado esquerdo do peito do
colete. O código pode ser lido pelo
celular e redirecionará diretamente
para o site do IBGE, que fará a checagem.
No crachá também poderão ser
encontrados outros dados, como o

nome completo do recenseador, sua
matrícula, identidade e validade das
informações ali constantes, além da
foto do agente de coleta.
O último elemento de identificação do recenseador é o DMC (Dispositivo Móvel de Coleta) que cada
um deles estará portando no momento da aplicação do questionário.
O dispositivo é obrigatório, pois é
justamente nele onde os agentes registrarão os dados de cada estabelecimento, assim como o georreferenciamento de cada propriedade.

Nova etapa de vacinação contra aftosa

o último dia 1º de novembro,
teve início a segunda fase
campanha de vacinação contra
a febre aftosa, em todas unidades da
federação, exceto Santa Catarina, que
é livre da doença sem vacinação. De
acordo com o calendário nacional do
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) de vacinação
de bovinos e bubalinos a imunização
se estenderá até 30 de novembro.
Conforme o calendário do Mapa,
os estados que deverão vacinar todo
o rebanho, independentemente da
idade, são o Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Paraná, Roraima e São Paulo. Os demais estados
deverão aplicar a segunda dose apenas em bovinos e bubalinos de até
dois anos.

Na primeira etapa de vacinação
deste ano, realizada a partir de maio,
a cobertura vacinal atingiu 98,28% do
rebanho. De 195,4 milhões de cabeças, foram vacinados 192,1 milhões.
Praticamente todos os estados do
país são livres da febre aftosa com
vacinação (Amazonas, Amapá, que
ainda faltam, em breve devem receber reconhecimento pelo Mapa).
A meta básica do Plano Estratégico
de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), com duração
prevista para dez anos, é fortalecer
e consolidar o Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária
(Suasa) para a retirada total da vacinação contra a febre aftosa até 2023.
O PNEFA dividiu o país em cinco
blocos para fazer a transição de áreas

livres da aftosa com vacinação para
sem vacinação: Bloco I: Acre e Rondônia; Bloco II: Amazonas, Amapá,
Pará e Roraima; Bloco III: Alagoas,
Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte;
Bloco IV: Bahia, Distrito Federal,
Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe
e Tocantins; Bloco V: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina.
A dose da vacina é de 5 ml e a
temperatura de conservação do produto pode variar entre 2°C a 8°C. A
dose é aplicada na tábua do pescoço
dos bovinos e bubalinos e a Declaração de Vacinação deve ser formalizada no serviço veterinário oficial de
cada estado.
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Regularização Ambiental Propriedades Rurais
Raymundo Pedro de Carvalho Batista
Dir. Téc. da Ambiental Planejamento e Gestão
ray.pedro@ambientalgestao.com.br

N

os últimos quase 04 anos o
produtor rural no estado da
Bahia tem vivido momentos
de insegurança jurídica e completa
intranquilidade com mudanças substanciais na legislação de forma a em
dado momento este sentir – se sujeito
aos desígnios da própria sorte.
Desde dezembro de 2013, a legislação que versa sobre a regularização ambiental no estado da Bahia passou por
cinco mudanças importantes, sendo
que quatro delas causadas pela lide entre a política pública estabelecida pelo
estado e a interpretação do Ministério
Público em relação a esta, aqui não iremos versar sobre razoes de Estado ou
Ministério Público nos interessa sim, o
que nosso produtor precisa para enfim
alcançar sua dita REGULARIDADE
AMBIENTAL, e assim ter acesso aos
benefícios que a regularidade traz a atividade agropecuária.
Até dezembro de 2013, a regularidade ambiental era alcançada
através do modelo de licenciamento
tradicional e tinha a competência de
regularização dividida entre Estado
e município a depender do porte do
empreendimento e seu grau de potencial poluidor, com a promulgação da
Resolução CEPRAM 4.327/2013 esta
competência passou a ser exclusividade do Estado com algumas exceções
como criações confinadas, piscicultura e silvicultura.
Esta realidade se manteve até o
ano de 2015, quando o estado alterou
o decreto 14.024/2012 e tornou inexigível licenciamento ambiental para
empreendimentos consolidados e
que possuíssem Cadastro CEFIR(Cadastro Estadual Florestal de Imóveis
Rurais), em função de questionamentos e posicionamento contrário do
Ministério Público em 18 de Agosto
de 2016 tivemos um capítulo o qual
parecia ser o último, neste ato o Governador do estado da Bahia no uso
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da atribuição que lhe confere o inciso
V do artigo 105 da Constituição Estadual, alterou o regulamento da Lei
10.431/2006 através do Decreto Estadual 16.693/16, este altera os artigos
135, 136, 137, 138, 139 e 140 do decreto 14.024/12.
Em Dezembro de 2016, através do
decreto 13.597 de 14/12/16 foi instituído o Programa de Regularização
Ambiental dos Imóveis Rurais do Estado da Bahia, altera dispositivos da
Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de
2006, e da Lei nº 11.612, de 08 de outubro de 2009, bem como revoga a Lei
nº 11.478, de 01 de julho de 2009, este
transforma o CEFIR em instrumento
obrigatório de adesão ao referido programa e traz no seu artigo segundo,
altera o artigo 14º da Lei nº 10.431 , de
20 de dezembro de 2006.
A saber:
Art. 2º Os dispositivos da Lei nº
10.431, de 20 de dezembro de 2006,
abaixo indicados, passam a vigorar
com as seguintes redações:
“Art. 14. Integram também o SEIA
o Cadastro Estadual Florestal de
Imóveis Rurais - CEFIR, o Cadastro
Estadual de Unidades de Conservação - CEUC, o Cadastro Estadual de
Entidades Ambientalistas - CEEA, o
Cadastro Estadual de Usuários dos
Recursos Hídricos - CERH, o Cadastro de Dados e Informações Ambientais - CADIS, o Cadastro de Empreendimentos e Atividades de Pequeno
Potencial Poluidor e o Cadastro de
Empreendimentos e Atividades sujeitos a procedimento especial de licenciamento ambiental.
§ 1º O Cadastro Estadual Florestal
de Imóveis Rurais - CEFIR, equivalente no Estado da Bahia ao Cadastro
Ambiental Rural - CAR, previsto no
art. 29 da Lei Federal nº 12.651, de 25
de maio de 2012, é o instrumento de
registro público eletrônico obrigatório
para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações
ambientais das propriedades e posses
rurais, compondo base de dados para
controle, monitoramento, planeja-

mento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.
Estes compêndios de legislação visam regulamentar das atividades ou
empreendimentos agrossilvopastoris
a serem implantados ou já consolidados tendo sido criado o PROCEDIMENTO ESPECIAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL para o
setor, desta forma as atividades de
plantio irrigado ou sequeiro e pecuária extensiva, a serem implantados ou
consolidados, devem ser submetidos
ao referido procedimento especial de
licenciamento, este tem por base o
Cadastro CEFIR e requerimento eletrônico o qual deve ser feito no sítio
eletrônico do SEIA, onde após enquadramento e determinação de projetos
de gestão a serem solicitados pelo órgão ambiental este será validado sem
taxas ambientais por parte do Estado
e representam a REGULARIDADE
AMBIENTAL da atividade principal,
ou seja o plantio irrigado ou sequeiro
e pecuária extensiva.
Neste aspecto vale as seguintes
ressalvas, o PROCEDIMENTO ESPECIAL DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL não regulariza as atividades secundárias inerentes a atividade principal e que são passiveis
de regularização enquanto atividades
potencialmente poluidoras, a base do
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
é o Cadastro CEFIR e consequente
CAR, devemos lembrar que este deve
estar atualizado e coadunando com o
uso do solo atual da propriedade, assim como o ADA(Ato Declaratório
Ambiental).
Assim devido as complexidades e
particularidades envolvidas e necessidades de estudo próprio, sugerimos
que o produtor rural procure profissional ou empresa idônea o qual possa
lhe orientar sobre a sua regularidade
e atendimento ao que preconiza a legislação em vigor, evitando multas,
embargos e garantindo acesso a custeio e programas de financiamento e
incentivo fiscal.
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