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Foi eleita no último dia 29, os 
novos diretores da Associa-
ção dos Criadores de Gado 

do Oeste da Bahia (Acrioeste). Elei-
ta por aclamação, a nova diretoria 
comandará as ações da entidade na 
gestão 2019/2021.

Após empossado, o atual pre-
sidente, Mario Mascarenhas disse 
do desafio em presidir a Acrioeste, 
mas que com o apoio dos demais 
membros da diretoria procurará 
fazer um trabalho de honra e de 
respeito.

Acrioeste elege nova diretoria

Nossas fronteiras e o risco de
entrada de animais contaminados 

no Oeste da Bahia
O impacto caso entre animais ou produtos de origem ani-
mal contaminados com o vírus da Febre Aftosa colocaria 
não apenas a região Oeste, mas todo o Estado da Bahia 
em Estado de Emergência Sanitária, com impactos sociais 
e econômicos graves

Frigorífico Ipê
assume planta
frigorífica do

antigo Fribarreiras
Com capacidade de abate de 
450 animais/dia, o Frigorífico Ipê 
é o maior empreendimento do 
setor no Oeste da Bahia e um 
dos três com Serviço de Inspe-
ção Federal (SIF) no Estado e 
único na região, os outros dois 
ficam na macrorregião de Feira 
de Santana.

Qualidade e o alto 
padrão genético de 

animais serão o
destaque do Leilão 

da Acrioeste na Bahia 
Farm Show
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Os desafios da nova 
diretoria

PARCEIROS DA ACRIOESTE

Foi eleita no último dia 29, os 
novos diretores da Associa-
ção dos Criadores de Gado 

do Oeste da Bahia (Acrioeste). Elei-
ta por aclamação, a nova diretoria 
comandará as ações da entidade na 
gestão 2019/2021.

Antes da eleição ocorrida às 18h, 
a diretoria que hora deixa o coman-
do da associação, apresentou aos 
sócios presentes o balanço financei-
ro do período 2016/2018 e teve as 
contas aprovadas por unanimidade.

Entre a apresentação do balanço 
da gestão e a eleição da nova direto-
ria, o então presidente interino, José 
Maria Albuquerque Júnior falou so-
bre as ações desenvolvidas pela di-
retoria e o empenho em fortalecer 
ainda mais a entidade, o que ajudou 
ainda mais a tornar a Acrioeste uma 
entidade respeitada e referência es-
tadual no setor pecuário.

Após empossado, o atual pre-
sidente, Mario Mascarenhas disse 
do desafio em presidir a Acrioeste, 
mas que com o apoio dos demais 
membros da diretoria procurará 
fazer um trabalho de honra e de 
respeito. “Vamos identificar as ne-
cessidades básicas da região e bus-
car soluções. O Oeste da Bahia tem 
um nome muito forte e é reconhe-
cido nacionalmente como um ce-
leiro de alimentos e nós como enti-
dade temos por obrigação mostrar 
o quanto a pecuária regional é 
desenvolvida”, disse Mascarenhas, 
ressaltando que quanto mais forte 
for a Acrioeste, mas representati-
vidade a entidade terá perante aos 
órgãos competentes.

Sócio fundador em 1994 e pri-
meiro presidente da Acrioeste, o 
pecuarista Antônio Balbino de Car-
valho Neto, que na gestão passada 
era diretor de eventos, nesta nova 
administração assume o cargo de 
vice-presidente. Para ele as matrizes 
produtivas no Oeste da Bahia são de 
tal forma organizada que ganharam 

Acrioeste elege nova diretoria

notoriedade e são exemplos para as 
demais entidades do país. “Embo-
ra em escala um pouco menor do 
que as associações de produtores de 
grãos e fibras, a Acrioeste soube gal-
gar seu espaço na cadeia produtiva 
do agronegócio baiano, sendo uma 
das impulsionadoras da economia 
regional desde seu início e na car-
ruagem do avanço do agronegócio 
baiano a pecuária caminha lado a 
lado e tem a capacidade de desen-
volver uma pecuária mais moderna 
possível. A pecuária não é só uma 
atividade fortalecedora do proces-
so de integração lavoura/pecuária, 
mas sim uma matriz produtiva mui-
to importante e fundamental para o 
sucesso dos demais setores do agro-
negócio”, relatou Antônio Balbino.

Um dos mais recentes pecua-
ristas a integrar o quadro associa-
tivo da Acrioeste, o empresário e 
produtor rural Gil Areas Machado 
enfatizou que uma associação para 
ser forte e representativa é preciso 
ter respeito. As pessoas têm que 
olhar para uma entidade e verem 
nela respeito e integridade e isso a 
Acrioeste tem de sobra, graças ao 
trabalho de todas as diretorias que 
por aqui passaram desde sua fun-
dação em 1994.

Nova diretoria gestão 2019/2021

Presidente:
Mario Cezar Mascarenhas

Vice-presidente:
Antônio Balbino de Carvalho Neto

Diretor Secretário:
Paulo Miotti

Diretor Secretário Adjunto:
Ápio Claudio L. Medrado Santos

Diretor Financeiro:
José Maria de Albuquerque Júnior

Diretor Financeiro Adjunto:
João Paulo Lucena Oliveira

Diretor de Eventos:
Adelar Geller

Diretor de Eventos Adjunto:
Carlos Antônio Menezes Leite

Conselho Consultivo
Ronaldo Ausone Lupinacci

Stefan Zembrod
Cezar Augusto Tumelero Busato
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Ao assumir a presidência da Acrioeste, me comprometi em 
manter o crescimento que a entidade vem tendo nos últi-
mos anos, bem como reforçar ainda mais a representati-

vidade e respeito que a associação conquistou desde que foi criada 
em 1994, tendo como objetivo representar a cadeia produtiva da 
carne.

Sei que os desafios são enormes, mas galgado no apoio do res-
tante da diretoria, procuraremos efetuar uma administração bali-
zada pelo respeito. Precisamos continuar agindo para solucionar as 
questões básicas da região e dos criadores para que tenhamos uma 
pecuária, seja de corte ou de leite, cada vez mais consolidada.

O Oeste da Bahia é reconhecido mundialmente pelo empreen-
dedorismo do agronegócio e nós como entidade que engloba esse 
universo produtivo, temos por obrigação tornar a Acrioeste cada 
vez mais forte e representativa.

Desde já, agora como presidente da Acrioeste, convido todos 
os criadores do Oeste da Bahia, bem como da região do Matopiba, 
a participarem do Leilão da entidade que será realizado no dia 
31 de maio, durante a Bahia Farm Show. Será uma oportunidade 
de conferir e adquirir animais com genética superior, capazes de 
promover melhorias significativas em seus rebanhos.

Espero, sinceramente, que os pecuaristas vislumbrem oportu-
nidades nesse momento em que o país passa por mudanças eco-
nômicas e políticas para investirem na melhoria de seus rebanhos, 
para quando chegar a estabilidade, estejam melhores preparados 
para atender as exigências e as crescentes demandas do mercado 
consumidor.

Criadores, procurem a Acrioeste e se associem, pois somente 
com união e uma entidade forte é que teremos mais possibilidade 
de resolvermos os principais gargalos da pecuária regional.



Com 1.425 quilômetros de 
divisas com outros estados, 
o Oeste da Bahia possui 

apenas duas unidades da Agên-
cia de Desenvolvimento de Defesa 
Agropecuária da Bahia (Adab) na 
região, uma sediada em Barreiras e 
outra em Santa Maria da Vitória, no 
vale do Rio Corrente.

Com um rebanho estimado em 
2.068.211 cabeças, distribuídas en-
tre 48.467 produtores em 32 mu-
nicípios, as agências de defesa de 
Barreiras e Santa Maria da Vitória 
possuem 11 Médicos Veteriná-
rios, nove técnicos,  32 auxiliares 
de fiscalização e 41 veículos, sen-
do que a maioria deles são exclu-
sivos para atuação na fiscalização 
da área vegetal, veículos adquiri-
dos com recursos do Fundo para o 
Desenvolvimento do Agronegócio 
do Algodão (Fundeagro). A Adab 
está adquirindo mais seis veículos 
para atuarem no Oeste da Bahia, 
fruto de convênio com Ministério 
da Agricultura e Fundo de Apoio à 
Pecuária do Estado da Bahia (Fun-
dap).
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Nossas fronteiras e o risco de entrada de 
animais contaminados no Oeste da Bahia

Embora a região se relacione 
com estados que possuem o mesmo 
status sanitário para febre aftosa, a 
entrada na região de animais clan-
destinos, produtos de origem ani-
mal e fômites vindos do Norte do 
país, tem gerado uma preocupação 
nos produtores quanto ao risco da 
introdução de animais contamina-
dos, o que colocaria em risco toda 
a cadeia produtiva do Oeste, inclu-
sive a de grãos. A situação torna-se 
mais grave com o crescimento do 
fluxo de imigrantes e refugiados 
para o Brasil, vindos da Venezuela, 
onde a Febre Aftosa é endêmica.

O impacto, caso entre animais 
ou produtos de origem animal con-
taminados com o vírus da Febre Af-
tosa, colocaria não apenas a região 
Oeste, mas todo o Estado da Bahia 
em Estado de Emergência Sanitária, 
com impactos sociais e econômicos 
graves, que dependem da notifica-
ção da suspeita pelo produtor ou 
profissionais da área, pelo trânsito 
que houverem desta propriedade 
caso a suspeita se confirme e da res-
posta do Serviço Oficial.

Desta forma, a reintrodução do 
vírus da Febre Aftosa no Oeste da 
Bahia, os impactos iniciais seriam a 
paralisação do trânsito na área do 
foco e perifoco, que inclui um raio 
de 10 km da identificação do foco 
que seria uma área de contenção 
para que o serviço possa trabalhar e 
erradicar, conforme nova determi-
nação da Organização Mundial de 
Saúde Animal.

Mas caso ocorra um foco, o trân-
sito de animais será interrompido, 
bem como de produtos e subprodu-
tos da região foco que não poderá 
comercializar e o impacto ao pro-
dutor é enorme e por consequência 
da agroindústria, podendo afetar 
também as exportações de outros 
produtos da região a depender dos 
acordos internacionais.

Com isto, a Adab trabalha com 
informações de inteligência e análi-
se de risco para aperfeiçoar as ações 
e para aumentar a efetividade quan-
do necessário, com base no risco, o 
governo do estado tem deslocado 
equipes de fiscalização com pesso-
al e veículos provenientes de outras 

unidades da Adab.
Portanto, apesar dos riscos se-

rem pequenos, eles existem. São 
conhecidos, monitorados e subme-
tidos a medidas de mitigação não 
apenas pela Adab, mas também 
pelo Ministério da Agricultura. 
Não existe risco zero, uma vez que, 
apesar dos esforços do governo, o 
número de fiscais por municípios 
ainda é insuficiente. Até mesmo 
municípios com extensão territo-
rial considerado pequenos, a exem-
plo de Angical, onde estão mais 
de mil propriedades rurais, existe 
apenas um técnico para fiscalizar. 
Nesses casos o fiscal age através de 
denúncia ou por intuição, pois é 
humanamente impossível fiscalizar 
todas as propriedades. Em muni-
cípios como Barreiras, a situação 
é bem pior, pois tem propriedades 
no Vale e na divisa com Tocantins, 
distante mais de 200 quilômetros 
entre elas. O mesmo vale para São 
Desidério, Cocos, Jaborandi, Cor-
rentina, e Formosa do Rio Preto, 
municípios com grandes extensões 
territoriais.

Devido a dinâmica de cresci-
mento das regiões da Bahia, prin-
cipalmente do Oeste, necessitamos 
de ampliação do quadro funcional e 
de equipamentos da Adab, além de 
fortalecer o Fundap, para que este 
alcance um nível de reserva finan-
ceira suficiente para ser utilizado 
diante de uma condição de Emer-
gência Sanitária.

Outro fator que tem alertado os 
produtores é o Bioterrorismo, que é 
a liberação deliberada de vírus, bac-
térias ou de outros germes (agen-
tes) usadas para provocar moléstias 
ou morte em pessoas, animais ou 
plantas, a exemplo da suspeita da 
introdução no Brasil da ferrugem 
asiática na soja.

Os riscos de ocorrência de Bio-
terrorismo sobre agropecuária 
brasileira são monitorados pela 
Agência Brasileira de Inteligência 
(ABIN) em cooperação com o Mi-

nistério da Agricultura, que sina-
lizam às estruturas de fiscalização 
e vigilância País onde e quando 
podem ocorrer eventos desse tipo. 
Caso um agente biológico consi-
ga transpassar a fiscalização agro-
pecuária nos portos, aeroportos e 
fronteiras do Brasil, chegando até o 
Estado da Bahia, a Adab e o Mapa, 
dispõe de um quadro técnico alta-
mente qualificado para agir sobre 
qualquer suspeita ou ocorrência 
sanitária. 

Os estados que teriam maior 
probabilidade de ser introduzido 
um vírus de caráter criminoso se-
riam os com maior potencial de ex-
portação como os estados do Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará, 
que são os grandes exportadores, a 
Bahia ainda não é autossuficiente 
em Bovinos, embora existam três 
plantas frigoríficas aptas para ex-
portação, uma delas em Barreiras.

Caso ocorra um foco de Febre 
Aftosa, diversos produtos agrope-
cuários deixariam de serem comer-
cializados na região infectada, entre 
eles animais vivos (bovinos, bubali-
nos, caprinos, ovinos, suínos, eqüí-
deos, aves, entre outros); Produtos 
de origem animal: Carne, vísceras, 

peles, leite e derivados; Produtos 
agrícolas: conforme os acordos co-
merciais com cada país, visto que 
os certificados sanitários exigem 
que as propriedade estejam livres 
da doença nos últimos três meses.

Quanto a meta do Governo de 
tornar o Estado da Bahia Livre de Fe-
bre Aftosa Sem Vacinação, os riscos 
são os mesmos enfrentados atual-
mente, enquanto Zona Livre com Va-
cinação. O que aumenta é a capaci-
dade de propagação do vírus em uma 
população animal que não possui 
mais as defesas imunológicas contra 
a doença estimulada pela vacinação. 
Nesse caso, a dispersão ocorreria em 
uma velocidade muito superior. 

A meta de tornar o estado livre 
é do Governo Federal uma vez que 
a proposta é tornar o país todo li-
vre sem vacinação. Desta forma, os 
órgãos de Defesa Agropecuária dos 
estados precisam estar muito bem 
estruturados e o setor produtivo 
devidamente sensibilizado para no-
tificar qualquer suspeita da doença, 
por mínima que seja. É isso que fará 
a diferença em uma Zona Livre sem 
Vacinação: a capacidade de detecção 
precoce e de reação para o imediato 
bloqueio e eliminação da doença.

O impacto caso entre animais ou produtos de origem animal contaminados com o vírus 
da Febre Aftosa colocaria não apenas a região Oeste, mas todo o Estado da Bahia em 
Estado de Emergência Sanitária, com impactos sociais e econômicos graves
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Engenheiro Agrônomo, pro-
fessor do Centro Territorial 
de Educação Profissional da 

Bacia do Rio Grande (Cetep) e pro-
dutor de leite no povoado de Baraú-
na, Paulo Affonso Leiro Baqueiro é 
o mais novo associado da Acrioeste.

Ferrenho defensor do fortale-
cimento da Cadeia Produtiva do 
Leite no vale do rio Grande, Paulo 
Baqueiro disse que procurou a en-
tidade para fazer parte do seu qua-
dro associativo por entender que é 
importante ter uma associação ou 
cooperativa que o represente, por-
que dificilmente governo ou outros 
órgãos dialogam com ‘CPF’, eles pre-
ferem conversar com ‘CNPJ’. Outro 
fator que chamou a atenção do en-
genheiro agrônomo foi o trabalho 
desempenhado pela Acrioeste desde 

Acrioeste apresenta seu novo sócio

sua fundação e a qualidade empre-
endedora das pessoas que compõem 
a associação. “Esse somatório de 
necessidade de representação, re-
conhecimento da credibilidade e 
da importância da Acrioeste e dos 
membros que compõem a associa-
ção nos levaram a procurar a entida-
de”, disse Baqueiro, complementan-
do que quanto mais sócios tiver uma 

A China, maior produtor de 
carne suína do mundo, sa-
crificou 200 mil porcos até 

o momento após surtos de peste suí-
na africana, altamente contagiosa. O 
Ministério da Agricultura e Assun-
tos Rurais da China confirmou que 
foram detectados novos focos da 
peste suína africana (ASF, na sigla 
em inglês) na província de Hainan. 
A epidemia foi identificada em seis 
fazendas na província localizada no 
sul do país asiático. Anteriormente, 
dois casos já haviam sido registrados 
na mesma província.

Com o avanço da epidemia sobre 
o maior plantel de suínos do mun-

A peste suína na China e os reflexos na pecuária brasileira
do, os preços da 
carne suína no 
país podem su-
bir até 70% no 
segundo semes-
tre deste ano. O 
país, que tem o 
maior rebanho 
de porcos do 
mundo, com 
700 milhões de 

cabeças, deve sacrificar 20% deste 
rebanho (140 milhões) para comba-
ter a Peste Suína Africana (PSA) que 
desde 2018 afeta aquele país.

Como o país mais populoso do 
mundo é um grande comprador 
brasileiro de soja para alimentação 
animal, a redução do plantel de suí-
nos, em função da peste, tem anima-
do os pecuaristas do Brasil e deixado 
temerosos os produtores de grãos. 
Os confinadores de gado acreditam 
que com a oferta maior de alimen-
tos no mercado nacional, o custo da 
ração deve diminuir, aumentando a 
margem de lucro.

A peste na China domina os de-

bates do agronegócio brasileiro. Re-
centemente a direção da Confedera-
ção Nacional da Agricultura (CNA) 
e da Associação Brasileira de Pro-
teína Animal (ABPA) se reuniram 
em Brasília para discutir este tema 
e também a questão da febre aftosa.

As duas entidades entendem que 
o Brasil deve ampliar as medidas de 
proteção à saúde do rebanho nacio-
nal, e se preparar para colher divi-
dendos com o possível aumento das 
exportações ao mercado da China 
e de Hong-Kong. Mas se para a pe-
cuária a peste suína na China pode 
alavancar os negócios, para o setor 
da soja, há o temor de uma possível 
queda no preço do produto. A ava-
liação é de que os chineses reduzam 
em no mínimo 10% a compra de fa-
relo de soja neste ano.

Outros setores da cadeia produ-
tiva da proteína animal no Brasil, a 
exemplo do setor avícola e de suínos 
também estão atento ao mercado de 
compra chinês para ver se aumen-
tam seus rebanhos.

A noite do último dia 12 foi a 
data escolhida para o lança-
mento oficial do Frigorífico 

Ipê, que passa a comandar a planta 
frigorífica onde funcionava o antigo 
Fribarreiras. O evento contou com a 
participação de pecuaristas da região.

Sob o comando do jo-
vem visionário Stefan 
Zembrod, o Frigorífico Ipê 
assume a operacionalidade 
de compra, abate e venda 
de bovinos, ovinos, capri-
nos e suínos em Barreiras e 
região. Com capacidade de 
abate de 450 animais/dia, 
o Frigorífico Ipê é o maior 
empreendimento do setor 
no Oeste da Bahia e um dos 
três com Serviço de Inspeção Federal 
(SIF) no Estado e único na região, os 
outros dois ficam na macrorregião de 
Feira de Santana.

Ao assumir a planta frigorífica 
do antigo Fribarreiras, o Frigorífico 
Ipê reforça a importância econômica 
e para a saúde humana que um fri-
gorífico habilitado pelo Serviço de 
Inspeção Federal presenta para uma 
região. O SIF é o responsável por as-
segurar a qualidade de produtos de 
origem animal destinados ao merca-
do interno e externo, o que garante 
produtos com certificação sanitária 
e tecnológica para o consumidor 
brasileiro, respeitando as legislações 
nacionais e internacionais vigentes. 
Além disso, uma planta frigorífica, 
como a administrada pelo Frigorífico 

Frigorífico Ipê assume 
planta frigorífica do
antigo Fribarreiras

Ipê, abre as portas para vendas para o 
exterior e para todo o território na-
cional, abrindo o leque de comercia-
lização da proteína animal produzida 
no Oeste da Bahia.

Sob a administração de Stefan 
Zembrod, o Frigorífico Ipê já firmou 

novas parcerias com grandes redes de 
mercado em Salvador, a exemplo do 
Atacadão, Atacarejo, G Barbosa, Al 
Mart, entre outros.

Formado em Medicina Veteriná-
ria e Zootecnia, natural do interior de 
São Paulo, Stefan Zembrod é filho de 
alemães que praticam a pecuária no 
país europeu a vários anos.

Segundo Stefan, desde muito jo-
vem ele tinha em mente a implanta-
ção de um projeto agropecuário que 
fechasse toda a cadeia produtiva que 
envolve cria, recria, engorda, aba-
te e comercialização. “Nossas terras 
em São Paulo não tinham o tama-
nho necessário para fazermos toda 
a cadeia produtiva. Em função disso 
saímos em busca de terras no país 
todo e fiquei encantado com o Oeste 

da Bahia. Como vim no período das 
chuvas resolvi esperar mais um pou-
co e ver como os pecuaristas enfren-
tavam o período de estiagem. Mesmo 
percebendo que alguns produtores 
passavam por perrengues durante a 
seca, eu não enxerguei dificuldades, 

mas me defrontei com uma 
gama enorme de oportu-
nidades”, disse Stefan, afir-
mando a todos os presentes 
que dificuldade é produzir 
gado na Alemanha, país que 
enfrenta um inverno rigo-
roso com solo coberto por 
quase dois metros de neve 
durante seis meses.

O jovem empresário co-
mentou que apesar dos seis 

meses de seca que ocorrem anual-
mente no Oeste da Bahia, o custo de 
armazenagem de alimentos é muito 
barato, sendo possível estocar fe-
nos ao ar livre, sem riscos de pegar 
chuvas. É só se organizar, tecnificar e 
produzir que conseguiremos enfren-
tar o período de estiagem sem muitas 
dificuldades”, ressaltou Stefan.

Em 2007 a família de Stefan ad-
quiriu propriedades no município 
de Santa Rita de Cássia, na região do 
Entroncamento. “Desde que começa-
mos a produzir gado no Oeste, tive 
em mente a verticalização da cadeia 
produtiva e pouco a pouco fomos im-
plantando nossas metas e uma planta 
frigorífica habilitada pelo SIF estava 
entre elas”, concluiu o pecuarista e 
empresário.

Com capacidade de abate de 450 animais/dia, o 
Frigorífico Ipê é o maior empreendimento do setor 
no Oeste da Bahia e um dos três com Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) no Estado e único na re-
gião, os outros dois ficam na macrorregião de Feira 
de Santana.

representação de classe, mais força e 
representatividade ela vai ter.

“Os eventos promovidos pela 
Acrioeste, a exemplo dos Fóruns de 
Pecuária, Leilões de gado de corte 
e de leite, das parcerias em cursos 
de capacitação profissional, técnica 
além dos encontros itinerantes nos 
municípios do Oeste da Bahia, in-
fluenciaram minha necessidade de 
me associar. Eu, particularmente, 
farei uma campanha junto aos pro-
dutores de leite do vale mostrando a 
importância de termos uma repre-
sentação forte, mesmo que cada um 
deles tem sua representação em seus 
municípios, mas pensando em nível 
Estadual e Nacional, é interessante 
encorparmos o quadro associativo 
da Acrioeste”, concluiu Paulo Ba-
queiro.
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Qualidade e o alto padrão 
genético de animais são 
marca registrada do leilão 

da Bahia Farm Show, que será rea-
lizado no dia 31 de maio, durante 
a Bahia Farm Show. Organizado 
pela Associação de Criadores de 
Gado do Oeste (Acrioeste) o even-
to disponibilizará para o leilão 
mais de 500 animais entre raças 
Nelore e animais cruzados da ra-
ças Angu (Aberdeen e Red Angus). 
Este será o sexto ano consecutivo 
da realização do leilão Acrioeste 
dentro da maior feira agrícola do 
Norte e Nordeste.

O leilão vem se destacando a 
cada ano que passa pela qualida-
de, e tem se tornado uma vitrine 
para quem vende, e quem compra 
em função da qualidade dos lotes 
de animais comercializados. É um 

Qualidade e o alto padrão genético de animais serão o 
destaque do Leilão da Acrioeste na Bahia Farm Show

momento de integração entre as 
cadeias produtivas do agronegócio 
regional.

A expectativa da 
diretoria da Acrio-
este é que o leilão 
deste ano supere 
os R$ 737 mil em 
negócios fechados 
na edição de 2018. 
“Isso tudo é função 
dos animais oferta-
dos. Ano a ano os 
criadores do Oeste 
da Bahia tem me-
lhorado seus reba-
nhos, não ficando 
devendo em nada 
em questão de qua-
lidade em relação a 
outras regiões tra-
dicionais do país na 

produção de gado”, disse Mario 
Mascarenhas, presidente da Acrio-
este.


