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Oeste Genética, Fórum de Pecuária e Encontro do Leite 
movimentam o agronegócio no mês de novembro

A VII Oeste Genética, o XVII 
Fórum de Pecuária e o II 
Encontro da Cadeia Produ-

tiva do Leite do Oeste da Bahia mo-
vimentam o agronegócio regional 
neste mês de novembro.

Com o tema ‘Sustentabilidade e 
Tecnologia para Gerar Resultados’, a 
Oeste Genética 2019 oferecerá vasta 
grade de palestras, fóruns, minicur-
sos, leilões de gado de corte e leite, 
com apresentação de inovações para 
o setor de produção de proteína ani-
mal que visam contribuir com o de-
senvolvimento econômico e aumen-
to da competitividade produtiva das 
fazendas na região Oeste da Bahia.

Fazenda centenária de Formosa do Rio Preto é
pioneira na região em ultrassom de carcaça bovina

A Fazenda Timbós, que re-
monta ao final do século 
XVII com a chegada da 

Igreja e dos primeiros colonos ao 
rio Preto e rio Grande através de 
sua confluência com o rio São Fran-
cisco, localizada nos vales férteis 
da Malhadinha, zona rural municí-
pio de Formosa do Rio Preto, Oeste 
Bahia, é pioneira na utilização da 
tecnologia de ultrassom de carcaça 
em gado Nelore no município.

Página 03

Promovido por Antônio Bal-
bino Empreendimentos 
Agropecuários, o leilão será 

realizado no próximo dia 24 de 
novembro, a partir das 14h, e terá 
transmissão ao vivo pelo Canal do 
Boi para aqueles que não puderem 
estar presentes. Os cadastros devem 
estar em dia com a Central, Agreste 
ou Rancho Leilões.

Acrioeste Itinerante é sucesso
em Angical
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Oeste Genética 2019
promete muito

PARCEIROS DA ACRIOESTE

Mario Cezar Mascarenhas
Presidente

Entre 19 e 24 de novembro acontece mais uma edição da 
Oeste Genética em Barreiras. Com o mercado bovino aqueci-
do, os leilões prometem bons negócios e recorde de negócios.

Nosso tradicional Leilão Acrioeste, que acontecerá a partir 
das 14h30 do próximo dia 23, disponibilizará mais de 600 ani-
mais para comercialização.

O mercado físico do boi gordo segue com preços em forte 
alta nas principais praças de produção e comercialização do 
país e tem gerado uma grande expectativa nos criadores que 
ofertarão bezerros, bezerras, garrotes e novilhas para cria, re-
cria e engorda.

O 14º Leilão da Prova de Ganho em Peso à Pasto da Agro-
pastorial Antonio Balbino selecionou 184 reprodutores. Os 
touros são resultado de Inseminação Artificial em acasalamen-
tos dirigidos com os principais reprodutores do país e passam 
por várias avaliações até serem disponibilizados para venda.

E a garantia de resultado é ainda maior se consideramos 
que os reprodutores foram selecionados no mesmo ambiente 
em que seus filhos serão criados.

Outro evento que a cada ano tem atraído mais interessados 
é o Leilão Leite Oeste Bahia, com oferta de novilhas Giro-
landas e Guzolandas, produtos de FIV Registradas Prenhas e 
Paridas.

Com grande oferta de terras e alimentos, o Oeste da Bahia 
tem tudo para se tornar um grande exportador de produtos 
lácteos.

Portanto, reserve em sua agenda a data da Oeste Genética e 
venha fazer bons negócios no Parque de Exposição Engenhei-
ro Geraldo Rocha, em Barreiras.
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Acontece durante a VII edi-
ção da Oeste Genética, no 
tathersal do parque de ex-

posições Geraldo Rocha, em Barrei-
ras\BA, o 14º Leilão Prova de Ga-
nho em Peso a Pasto.

Promovido por Antônio Balbino 
Empreendimentos Agropecuários, o 
leilão será realizado no próximo dia 
24 de novembro, a partir das 14h, e 
terá transmissão ao vivo pelo Canal 
do Boi para aqueles que não pude-
rem estar presentes. Os cadastros 
devem estar em dia com a Central, 
Agreste ou Rancho Leilões.

Para edição 2019, foram criterio-
samente selecionados 184 reprodu-
tores pela consultoria BrasilcomZ, 
que considera as avaliações genéti-
cas e toda a morfologia dos animais 
como: biotipo, umbigo, aprumos e 
caracterização racial utilizando a ci-
ência pela metodologia EPMURAS 
- Estrutura corporal (E), precocida-
de (P), musculosidade (M), umbigo 
(U), características raciais (R), apru-
mos (A), características sexuais (S), 
e conferindo o certificado maior de 
qualidade Boi com Bula para 78 in-
divíduos mais destacados. 

Os touros são resultado de In-
seminação Artificial em acasala-
mentos dirigidos com os principais 
reprodutores do país e passam por 
várias avaliações até serem disponi-
bilizados para venda.

A média de idade dos touros 
ofertados é de 24 meses, peso médio 
de 24,7@ de carcaça, com 36 cm de 
perímetro escrotal. Nas avaliações 
genéticas pela Associação Nacio-
nal de Criadores e Pesquisadores 
(ANCP), apresentam o Mérito Ge-
nético Total médio de 14,06 pon-
tos, que representa TOP 6% na po-
pulação avaliada, ou seja, estão na 
ponta da pirâmide genética no país. 
Além da ANCP o rebanho também 
é avaliado pelo maior programa de 
melhoramento genético de zebuínos 
do mundo, o PMGZ, conduzido pela 
Associação Brasileiras de Criadores 

Vem aí o 14º Leilão Prova de Ganho em Peso a Pasto

de Zebu (ABCZ), para o evento de 
2019, só foram selecionados touros 
DECA 1, com expressivo iABCZ 
médio de 18,3 pontos. 

A associação emite um Certi-
ficado de Superioridade Genética 
(CSG) para os melhores da safra no 
programa. Dos touros que irão a lei-
lão, mais da metade são candidatos 
ao certificado. Optou-se por marcar 
a ferro somente os 40 lotes individu-
ais que são potenciais repassadores 
de rebanho Puro de Origem (PO) ou 
para os criadores comerciais mais 
exigentes na compra de semente 
melhoradora da pecuária – o touro.

De acordo com William Koury 
Filho, diretor da BrasilcomZ, “tou-
ro não deve ser considerado custo, 
mas sim investimento. O touro é a 
semente melhoradora da pecuária, 
quanto melhor investir, mais farta 
será a colheita, que pode ser consi-
derada a safra de bezerros, de bois 
precoces e matrizes produtivas para 
reposição”.

O diretor da BrasilcomZ alerta 
ainda que não se deve usar como 
reprodutor animais sem garantias 
de resultado. “Quanto mais certifi-
cações de qualidade, maiores são as 
garantias de resultados. Transmite 
segurança  e transparência os tou-
ros serem avaliados e certificados 
pela ANCP, ABCZ, Aval e Brasil-
comZ, além de todos protocolos de 
saúde e exame andrológico em dia, 
que deveriam ser básicos”, afirmou 
William ressaltando para os cria-
dores da região, que a garantia de 
resultado é ainda maior se conside-
ramos que os reprodutores foram se-
lecionados no mesmo ambiente em 
que seus filhos serão criados. 

Além dos touros, a Antônio Bal-
bino Empreendimentos Agropecuá-
rios disponibiliza 38 matrizes bem 
avaliadas e com prenhes positiva de 
Inseminação Artificial de importan-
tes touros de central, uma oportuni-
dade para quem quer produzir tou-
ros melhoradores.

Touro não deve ser considerado custo, mas sim inves-
timento. O touro é a semente melhoradora da pecuária, 
quanto melhor investir, mais farta será a colheita”“ William Koury Filho, diretor da BrasilcomZ
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A Fazenda Timbós, que remon-
ta ao final do século XVII 
com a chegada da Igreja e 

dos primeiros colonos ao rio Preto e 
rio Grande através de sua confluência 
com o rio São Francisco, localizada 
nos vales férteis da Malhadinha, zona 
rural município de Formosa do Rio 
Preto, Oeste Bahia, é pioneira na uti-
lização da tecnologia de ultrassom de 
carcaça em gado Nelore no município 
de Formosa do Rio Preto.

Administrada pelo Engenheiro 
Agrônomo de formação e Especialista 
em Gestão do Agronegócio, José Ma-
ria de Albuquerque Júnior, a Fazenda 
Timbós vinha desenvolvendo a ativi-
dade de recria/engorda e a partir de 
2015 migrou sua atividade para pecu-
ária seletiva do Nelore PO e para cria/
recria de gado de Corte (nelore Cara 
Limpa) com foco a pasto, buscando 
desenvolver e ofertar ao mercado uma 
genética que preserve as caracterís-
ticas da Raça Nelore (Ongole), que 
tem por aptidão a mansidão, rustici-
dade, fertilidade, habilidade materna 
e qualidade de carcaça e para tanto 
mantém dois núcleos de criação e 
melhoramento genético. O núcleo de 
genética de produção, utilizando as 
mais produtivas genéticas do País e 
o núcleo fechado da linhagem baiana 
(Akasamu-Padhu-OM-Suvarna).

Fazenda centenária de Formosa do Rio Preto é pioneira na região em ultrassom de carcaça bovina

Desde então adquiriu animais re-
gistrados PO/PC/PA de rebanhos re-
nomados de todo o País e também dos 
principais criadores do Oeste da Bahia.

Mas só isso não bastava para o in-
quieto e empreendedor Zé Maria Al-
buquerque, como é mais conhecido no 
meio pecuário. Já em 2016, incorpora 
tecnologias como Inseminação Artifi-
cial em Tempo Fixo (IATF) e estação 
de monta, inseminando com a melhor 
genética disponível no mercado com 
foco no ‘Nelore de produção’, através 
da assessoria do Médico Veterinário 
Dr. Ney  Conti.

Nesse mesmo ano, também se fi-
liou a Associação Brasileira de Cria-
dores de Zebu (ABCZ), aderindo em 
seguida ao Programa de Melhora-
mento Genético das Raças Zebuínas 
(PMGZ/ABCZ). Dessa forma, a cada 
90 dias, desde então, os 
animais são pesados e 
avaliados na Estrutura 
corporal (E), precoci-
dade (P), musculosi-
dade (M), umbigo (U), 
características raciais 
(R), aprumos (A), ca-
racterísticas sexuais (S) 
- (EPMURAS), Circun-
ferência Escrotal (CE), 
dentre outras análises 
como a Ultrassonogra-

fia de Carcaça, onde recebe duas ve-
zes por ano a visita e a assessoria do 
Zootecnista Dr. Luis Strang, técnico 
da ABCZ. Nesse mesmo ano, partici-
pou de um encontro do Grupo Nelore 
Baiano (GNB), na Fazenda Guranga 
- Nelore Gurunga, no município de 
Milagres, no recôncavo baiano. Es-
ses criadores vêm mantendo parte de 
seus rebanhos fechados objetivando 
‘preservar melhorando’ as linhagens 
baianas descendentes de Akazamu - 
Padhu - OM (Cacique e Aracy) - Su-
varna, formadas com grande compe-
tência pelos mestres baianos Octavio 
Ariane Machado (OM), Joãozito An-
drade (Trindade), Miguel Vita (So-
raia) e por último Roberto Garcez 
(Suvarna), pois transmitem rustici-
dade, precocidade, habilidade mater-
na, longevidade e Racial do legítimo 
‘Ongole’ indiano. Durante o encontro 
do GNB fechou parceria com o cria-
dor e médico Veterinário Dr. Francis-
co Sales Campos, do Nelore NEBA, 
um dos maiores conhecedores dessas 
linhagens e responsável por ajudar a 
disseminar essa genética em todo o 
país e até no exterior. No fim de 2017 
recebe então em sua Fazenda Tim-
bós, cerca de 200 matrizes fechadas 
nas linhagens baianas, dando início a 
um novo direcionamento no melhora-
mento genético do seu rebanho.

Em junho de 2018, o pecuarista 
integra o Grupo ‘CONFRARIA DA 
CARCAÇA NELORE’ que reúne cria-
dores de todo o Brasil, além de países 
da América Latina, para compartilhar 

04
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Fazenda centenária de Formosa do Rio Preto é pioneira na região em ultrassom de carcaça bovina
conhecimento em torno do tema do 
melhoramento da carcaça da raça Ne-
lore, buscando produzir para atender a 
uma parcela importante do mercado de 
carne de qualidade. Nesse mesmo ano, 
Zé Maria Albuquerque iniciou em seu 
rebanho a avaliação de carcaça, medin-
do Área de Olho do Lombo (AOL), Es-
pessura de Gordura Subcutânea (EGS), 
MARMOREIO, pela tecnologia de 
ultrassom proposta pela DGT Brasil, 
com o Software BIA, sendo mais uma 
ferramenta de auxílio no melhoramento 
da carcaça do Nelore PO, a exemplo de 
que essa tecnologia melhorou o rendi-
mento de carcaça e qualidade da carne 
da raça angus nos EUA.

Segundo o pecuarista, assim que 
os resultados positivos forem sendo 
identificados pela ultrassonografia de 
carcaça, ele pretende selecionar os me-
lhores animais e dar início a Fertiliza-
ção In Vitro (FIV). “Outro facilitador 
nesse processo evolutivo da Fazenda 
Timbós foi a parceira criador e médico 
Veterinário Dr. Francisco Sales Cam-
pos, do Nelore NEBA. É um gado, até 
por sua evolução na caatinga baiana, 
muito resistente, criado em condições 
adversas”, afirmou Zé Maria, ressal-

tando que esses 
animais apresen-
tam características 
de fertilidade, ha-
bilidade maternal, 
mansidão, além 
de apresentar uma 
régua de ultrasso-
nografia muito equilibrada, atributos 
adquiridos pelo clima semi-árido do 
nordeste baiano. “Os resultados ob-
tidos na ultrassom de carcaça foram 
encaminhados para um banco de da-
dos nacional  da Geneplus/PMGZ que 
conta com cerca de 967 mil machos e 
847 mil fêmeas, oriundos de diversos 
tipos de trato alimentar e a partir daí os 
animais serão ranqueados”, lembrou 
Zé Maria Albuquerque.

Parceiro nessa nova fase da Fazen-
da Timbós, o médico Veterinário Dr. 
Francisco Sales Campos comentou 
que cria Nelore há 28 anos. “Ultima-
mente estava criando Nelore em Ron-
dônia e em 2017 firmei parceria com 
Zé Maria e trouxe parte desses ani-
mais, ‘os melhores’, para a Fazenda 
Timbós, onde estamos nesse processo 
evolutivo da raça. Aqui é uma região 
privilegiada de clima, com chuvas re-

gulares e terras férteis”, disse Chico 
Sales, endossando que os animais se 
adaptaram perfeitamente no Oeste da 
Bahia. “Fizemos ultrassom de carca-
ça e fomos surpreendidos pela régua 
de regularidade apresentadas pelos 
animais. Pretendemos caminhar da-
qui para frente com esse olhar volta-
dos para a seleção dos melhores ani-
mais, com aqueles que apresentarem 
as melhores aptidões de EPMURAS, 
AOL, EGS, Marmoreio, entre outros 
índices, como fertilidade, habilidade 
maternal, mansidão, desempenho em 
peso e em composição frigorífica”, 
afirmou o médico veterinário.

A meta da Fazenda Timbós é pro-
duzir animais com aptidão para pro-
dução de carnes especiais, com qua-
lidade superior, exigência cada vez 
mais presente nas gôndolas dos super-
mercados.

A Acrioeste Itinerante rea-
lizada no último dia 05 de 
outubro, na Fazenda Baraú-

na, zona rural de Angical, Oeste da 
Bahia, reuniu quase uma centena de 
pessoas, entre técnicos, pecuaristas, 
gerentes de fazendas, vaqueiros, fis-
cais agropecuários e estudantes.

Organizado pela Associação 
dos Criadores de Gado do Oeste da 
Bahia (Acrioeste), o evento foi rea-
lizado na propriedade do médico Dr. 
Jairo Soares, e foi uma oportunidade 
de transferência de conhecimento e 
tecnologias usadas nas fazendas.

Empresas parceiras da associa-
ção, como Matsuda, Procria, Bio-

Acrioeste Itinerante é sucesso em Angical
géneses Bagó, Nogueira, Timac 
Agro e Loroeste Máquinas Agríco-
las montaram estandes e disponibi-
lizaram através de apresentações, o 
portfólio de produtos de cada em-
presa e abordaram temáticas como: 
Suplementação, Sementes, Insemi-
nação\Protocolo, Genética, Sanida-
de, Herbicidas\Adubação, além de 
demonstração de maquinário volta-
dos a produção de gado de corte e 
de leite.

A Agência de Defesa Agropecu-
ária da Bahia (Adab), também mar-
cou presença com fiscais sanitários. 
A médica veterinária Kátia Pedrosa 
conversou com os participantes so-

bre a Brucelose, uma zoonose cada 
vez mais presente nos rebanhos do 
Oeste da Bahia e fez um alerta im-
portante: “Quem não vacinar seus 
rebanhos contra a Brucelose, não 
vai conseguir emitir Guia de Trans-
porte Animal (GTA) e ficará impe-
dido de circular e comercializar seus 
rebanhos”.

Além da parceria com as empre-
sas citadas, a Acrioeste Itinerante 
teve o apoio da Prefeitura Municipal 
de Angical, através das Secretarias 
Municipais de Saúde e de Agricultu-
ra, da Câmara Municipal de Verea-
dores de Angical, da Igreja Católica 
do município e da Polícia Militar.
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A VII Oeste Genética, o XVII Fó-
rum de Pecuária e o II Encontro 
da Cadeia Produtiva do Leite do 

Oeste da Bahia movimentam o agrone-
gócio regional neste mês de novembro.

Com o tema ‘Sustentabilidade e Tec-
nologia para Gerar Resultados’, a Oeste 
Genética 2019 oferecerá vasta grade de 
palestras, fóruns, minicursos, leilões de 
gado de corte e leite, com apresentação 
de inovações para o setor de produção 
de proteína animal que visam contribuir 
com o desenvolvimento econômico e 
aumento da competitividade produtiva 
das fazendas na região Oeste da Bahia.

A cada ano que passa a Oeste Ge-
nética se consolida como o principal 
evento voltado ao setor pecuário e a edi-
ção realizada entre 19 e 24 de novem-
bro tem como diferencial o II Encontro 
da Cadeia do Leite do Oeste da Bahia, 
uma nova matriz produtiva com enor-
me potencial de crescimento no Oeste 
da Bahia. O II Encontro do Leite será 
realizado no auditório da Universidade 
do Estado da Bahia (Uneb) e já está com 
as inscrições esgotadas.

Três importantes leilões, fóruns e 
minicursos movimentarão o Tathersal 
do Parque de Exposição Engenheiro 
Geraldo Rocha, em Barreiras. Durante a 
noite do dia 20, o II Leilão de Matrizes 
Girolandas e Guzolandas ofertará vacas 
com genética de alta produção, muitas 
delas com bezerra ao pé e penhas.

A tarde do sábado, 23, foi reserva-
da para o não menos esperado Leilão 
Acrioeste Bezerras e Bezerros, para 
cria, recria e engorda. Evento muito 
esperado pelos criadores, o Tradicional 
Leilão Acrioeste prima pela excelência 
da genética ofertada em função da alta 
demanda por esse tipo de animal.

Em sua 14ª edição, fechando a Oeste 
Genética, acontece o Leilão da Prova de 
Ganho em Peso à Pasto (PGP). Promo-
vido por Antônio Balbino Empreendi-
mentos Agropecuários, o leilão será rea-
lizado no próximo dia 24 de novembro, 
a partir das 14h, e terá transmissão ao 
vivo pelo Canal do Boi para aqueles que 
não puderem estar presentes. Os cadas-
tros devem estar em dia com a Central, 
Agreste ou Rancho Leilões.

Para edição 2019, foram criteriosa-

Oeste Genética, Fórum de Pecuária e Encontro do Leite 
movimentam o agronegócio no mês de novembro

mente selecionados 184 reprodutores 
pela consultoria BrasilcomZ, que con-
sidera as avaliações genéticas e toda a 
morfologia dos animais como: biotipo, 
umbigo, aprumos e caracterização ra-
cial utilizando a ciência pela metodolo-
gia EPMURAS - Estrutura corporal (E), 
precocidade (P), musculosidade (M), 
umbigo (U), características raciais (R), 

aprumos (A), características sexuais 
(S), e conferindo o certificado maior de 
qualidade Boi com Bula para 78 indiví-
duos mais destacados. 

Os touros são resultado de Insemi-
nação Artificial em acasalamentos diri-
gidos com os principais reprodutores do 
país e passam por várias avaliações até 
serem disponibilizados para venda.

21/11 (Quinta-feira)
09h - Abertura Oficial 
Dinâmica de Ordenhadeira Mecâni-
ca (Loroeste)
Dinâmica de Vacinação (Beatriz 
Cardoso/ Biogénesis Bagó)
Dinâmica de Casqueamento (Zé da 
Garota/Senar/SPRB) 
12h – Almoço (Livre)
15h30 às 16h10 – Controle Estra-
tégico de Parasitas no Rebanho – 
Drª. Beatriz Cardoso Méd. Veteriná-
ria Coordenadora Biogénesis Bagó 
16h10 às 16h50 - Como Diminuir 
Custos e Aumentar a Rentabilidade 
na Pecuária de Cria – Drº Danillo Fi-
gueiredo Teixeira Sathler - Zootec-
nista UFV, Mestre em Produção de 
Ruminantes UFV, Assistente Técni-
co Comercial Corte/Confinamento 
da Tortuga, uma marca DSM
16h50 às 17h30 – Como Lucrar 
Mais Com a Cria Usando Touros 
Melhoradores – Danilo Afonso Ro-
drigues – Zootecnista IFTM Ubera-
ba Tec. Corte Alta Genetics/Procria.
17h30 às 18h10 - Seleção Genéti-
ca para Maior Eficiência no Cruza-
mento Industrial Drª Aryadiny Araújo 
- Méd. Veterinária, Especialista em 
Gado de Corte - ABS Pecplan. 
18h20 - Mesa Redonda (Mediador 
William Koury Filho – Agropecuária 
Antônio Balbino/BRAZILCOMZ)

Dia 22/11 (Sexta-feira) 

9h Manejo Integrado de Pragas e 
Doenças de Pastagens Dr. Mariela 
Carla JCO Fertilizantes
Dinâmica Regulagem de Semea-
deira (Matsuda)

Dinâmica de Doma Racional de 
Equinos (Zé da Garota/Senar/
SPRB)

12h – Almoço

15h30 às 16h10 - Pastagens em 
Região com Pluviosidade Mal Dis-
tribuída Dr. Alberto Takashi Eng. 
Agrônomo, Diretor Técnico do Gru-
po Matsuda
16h10 às 16h50 – O Cenário e Ex-
pectativas para o Mercado da Pe-
cuária de Corte Drº Hyberville Neto 
Médico Veterinário, Consultor Scot 
Consultoria (Senar/ SPRB)
16h50 às 17h30 - Tecnologia Timac 
Agro como Alternativa para a Sus-
tentabilidade da Pecuária Drº Thia-
go Martins dos Santos, Zootecnista 
com Mestrado em Agronomia (Ti-
mac Agro/Oeste Pecuária)
18h20 - Mesa Redonda
20h30 - Leilão Virtual Fazenda Ja-
paranduba Matrizes Especiais (pon-
to de apoio stand Procria/Transmis-
são pelo canal do Boi)

Dia 23/11 (Sábado)

14h30 - Leilão Acrioeste Bezerras, 
Bezerros para Cria, Recria e Engor-
da (Parque de Exposições/ Presen-
cial)

Dia 24/11 (Domingo)

14h – 14º Leilão da Prova de Ganho 
em Peso à Pasto – Antonio Balbino 
Empreendimentos Agropecuário – 
Parque de Exposições (Transmis-
são ao vivo pelo Canal do Boi).

Guia da VII Edição OESTE GENÉTICA 2019
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Dia 19
As Bacias Leiteiras Da Bahia – Fon-
te de Lucratividade e Prosperidade 
Negócios
09h às 10h15
Palestrante Lucas Teixeira – Eng. 
Agrônomo
O Governo da Bahia e a Cadeia do 
Leite do Oeste
10h45 às 12h
Palestrante José Antônio Maga-
lhães de Araujo – Engº Agrônomo 
SDR/CAR/BAHIA PRODUTIVA
Biotecnologia Animal – Avanços 
Para a Produção Leiteira
13h30 às 15h
Palestrante Maurício Peixer – Médi-
co Veterinário – Diretor Bio Tecnolo-
gia Animal
O Impacto das Instruções Normati-
vas 76 & 77 no Setor do Leite
15h30 às 16h30
Palestrante Paulo Emílio Landulfo 
Medrado Vinhas Torres – Superin-
tendente de Agricultura da Bahia
Desafios e Oportunidades da Pecu-
ária Leiteira no Brasil
16h45 às 18h
Palestrante Geraldo Borges – 
Abraleite
Lançamento da Câmara Setorial do 
Leite
18h30
Palestrante Lucas Teixeira Costa – 
Seagri
Dia 20
Pastagens Irrigadas – Multiplicando 
a Produtividade e Lucratividade por 
Ha – Novas Tecnologias
08h às 09h
Palestrantes Raimundo Reis – Zoo-
tecnista LEITE & NEGÓCIOS
Eduardo Lima Duarte – Eng. Agrô-
nomo SDR/CAR/BAHIA PRODUTI-
VA
Qualificação do Produtor e a Orga-
nização Social Como Base do De-
senvolvimento Sustentável da Ca-
deia Produtiva do Leite
09h às 10h
Palestrante Humberto Miranda – 
Presidente da FAEB

Parada do Leite

10h às 10h15

Novas Tecnologias para o Incre-
mento da Produtividade Rural
10h20 às 11h
Palestrante Evilásio Moreira da Silva 
Neto – Analista Técnico do Sebrae
Palma – A Reserva Estratégica para 
o seu Rebanho Produzir + Nutrição 
Animal
11h30 às 12h15
Palestrante Lucas de Souza Silva – 
Med. Veterinário Gestor da Coovale 
(Cooperativa do Vale do Jacuipe)
Brucelose – Novos Caminhos Via 
Br-51
13h às 14
Anotando e Lucrando na Produção 
de Leite
14h às 16h
Palestrante Marcelo Vieira Matos 
da Paz – Eng. Agrônomo, Professor 

Guia do LEITE OESTE BAHIA 2019 - II ENCONTRO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE

universitário e Consultor do Sebrae

Parada do Leite

16h às 16h20
Apresentação da Dinâmica – Calcu-
lando o Custo de Produção do Litro 
do Leite no Oeste Baiano
16h30 às 17h15
Palestrantes Lorildo Stock – Eng. 
Agrônomo, analista da Embrapa 
Gado de Leite
Airdem de Assi – Eng. Agrônomo, 
Agência Polo do Leite
Família Marcone & Luis Gonçalves 
– Casos de Sucesso na Atividade 
Leiteira
17h20 às 19h
Palestrantes Felipe Marcone e Luis 
Gonçalves – Produtores e laticinistas
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