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Pastagens ameaçadas
Ataques feitos por
formigas
Quemquém Boca de Cisco e cupins têm gerado preocupação
de pequenos e médios
pecuaristas
na zona rural de
Angical, município
localizado no Oeste da Bahia.
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Adab anuncia recadastramento
obrigatório de todas as
propriedades rurais

T

Página

04

eve início no último dia 01, e vai até
o dia 15 de junho, o recadastramento
sanitário obrigatório dos produtores
e das propriedades rurais, com o objetivo de
fortalecer as estratégias de defesa agropecuária, conforme previsto em Portaria publicada
pela Agência de Defesa Agropecuária da Bahia
(Adab), em 30 de janeiro. O ato pode ser realizado no escritório da autarquia mais próximo
onde o imóvel está situado.
A decisão foi adotada para fortalecer a
rastreabilidade e a vigilância epidemiológica
contra enfermidades e pragas de interesse da
defesa agropecuária e saúde pública.
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Acrioeste recebe
comitiva com
senador e
empresários da
pecuária

A

Acrioeste recebeu no dia
17 de janeiro deste ano
a visita de uma comitiva
que esteve no Oeste para conhecer as potencialidades da pecuária da região. Fazia parte da comitiva o senador Jayme Campos
(DEM|MT) e o empresário Francisco Camacho.
Página
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Recadastramento rural
Mario Cezar Mascarenhas
Presidente

O

Governo do Estado da Bahia, através da Agência de
Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), publicou recentemente uma portaria que obriga todos os produtores
rurais a recadastrarem suas propriedades agropecuárias.
Esse recadastramento balizará o Governo da Bahia em futuras ações de fortalecimento do agronegócio do Estado, bem
como servirá como suporte em sua meta de tornar em breve a
Bahia Zona Livre de Aftosa sem Vacinação.
Cabe a nós produtores rurais, em especial os pecuaristas,
providenciar o mais breve possível nossos recadastramentos
junto a Adab, uma vez que só temos a ganhar com um novo status quanto a Zona Livre de Aftosa.
A diretoria da Acrioeste aproveita também para desejar que
2020 seja um ano de redenção da pecuária regional. O preço da
arroba do boi está num patamar que remunera melhor o criador e
certamente ajudará os pecuaristas a reporem seus planteis.
Queremos ainda alertar aos criadores quanto o ataque de
formigas e cupins nas pastagens de alguns municípios do Oeste.
Preocupado com isso, apoiamos um evento técnico ocorrido na Câmara de Vereadores de Angical voltado aos criadores
daquele município. Foi uma oportunidade única onde técnicos
e pequenos pecuaristas puderam tirar dúvidas e trocar experiências que possam minimizar os prejuízos ou mesmo eliminarem
essas pragas em suas propriedades. Devido a relevância do tema,
o jornal Acrioeste esteve presente no evento e divulga nesta edição matéria do encontro. Nesta edição ainda abordamos outros
temas como a vinda de um renomado palestrante que trouxe a
tona tema voltado a produção e mercado do leite e derivados no
Brasil. Boa leitura.
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Pastagens ameaçadas no Oeste da Bahia

A

taques feitos por formigas
Quemquém Boca de Cisco
e cupins tem gerado preocupação de pequenos e médios pecuaristas na zona rural de Angical,
município localizado no Oeste da
Bahia.
De acordo com informações, as
áreas mais afetadas estão localizadas
nas localidades de Junco, Gameleira,
Varjão e Ouriçanga, todas na reforma agrária daquele município.
Em busca de informações e tecnologias de combate a estas pragas,
foi realizado na manhã do último
dia 01, na Câmara de Vereadores de
Angical, um evento que promoveu
o encontro de pecuaristas e técnicos no assunto. O engenheiro agrônomo José Ângelo ministrou uma
palestra abordando variedades de
capins menos susceptíveis ao ataque das pragas, bem como técnicas
de combate a esse mal que tem atingido as pastagens da região.
Posteriormente, o engenheiro
agrônomo José Neto, em sua apresentação, reforçou a necessidade
de melhorias nos tratos culturais
das pastagens existentes. Para ele, o
ataque de formigas e cupins só está
ocorrendo porque as pastagens não
estão sendo manejadas ou feitas
de formas incorretas. “Uma planta
bem adubada, em solo corrigido,
as chances de ataques de formigas
e cupins são praticamente zero. Os
criadores precisam mudar seus hábitos de pastejo, investindo em adubações e correções de solo, divisão
da área em parcelas menores para
promover uma rotação de pastejo,
evitando que os animais baixem demais o volume do capim”, disse José
Neto, enfatizando que os animais
devem ser soltos nas pastagens
quando ela atingir uma média de
80 cm e retirados quando o capim
estiver com 40 cm. “Com isso evitaremos que o animal atinja a parte
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central da planta, o que fará com
que ela solte vários perfílios, atrasando ainda mais a sua recuperação
foliar”.
Entidade que representa os pecuaristas do Oeste da Bahia, a Acrioeste deu apoio ao evento numa forma de fortalecer a cadeia produtiva
da pecuária regional. “A Acrioeste
compartilha com todos a mesma
preocupação que tem gerado dúvidas e angustia nos pecuaristas de
Angical. Esse problema vem se alastrando nas pastagens do município
e tem causado prejuízos econômicos
aos criadores e esses danos acabam
trazendo um caos social, uma vez
que o município de Angical tem na
pecuária sua principal atividade”,
lembrou Mario Cezar Mascarenhas,
presidente da Acrioeste.
“Vivemos do gado, o gado vive
das pastagens e as pastagens necessitam da terra. Quando quebramos
essa corrente, saímos todos perdedores. Não existe problema que
não tenha solução, por isso estamos
aqui, juntos, pecuaristas, associação
e técnicos em busca dessa solução”,
concluiu o presidente da Acrioeste.
Além de Angical, os municípios
de Riachão das Neves, Cotegipe e
Wanderley também começam a ter
prejuízos em função do ataque dessas pragas.
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Leite Oeste Bahia traz renomado
palestrante para Barreiras

O

Leite Oeste Bahia promoveu na manhã de hoje, 24,
duas importantes palestras
voltadas aos produtores de leite da região. As palestras foram ministradas
no auditório da Abapa, em Barreiras,
Oeste da Bahia.
Segundo Ubirajara Zapponi, diretor da Crio Consultoria em Agronegócio, a vinda dos palestrantes faz
parte do início das atividades do Leite
Oeste Bahia em 2020. “O Projeto Leite
Oeste Bahia surgiu da necessidade de
alavancar a cadeia produtiva do leite
na região. A Crio Consultoria, em parceria com a Associação dos Criadores
de Gado do Oeste da Bahia (Acrioeste),
desenvolveram o projeto que visa atender 41 municípios do Extremo Oeste
do Estado. De 2018 para cá já aconteceram dois Encontros da Cadeia Produtiva do Oeste da Bahia, realizados
sempre nos meses de novembro, além
de dois leilões exclusivos de matrizes
leiteiras”, lembrou Zapponi.
O presidente da Acrioeste, Mario
Cezar Mascarenhas, deu as boas-vindas e agradeceu a presença dos participantes no evento da Leite Oeste
Bahia. “Tenho certeza que todos os
participantes sairão desde encontro
com uma visão diferente quanto a

produção de leite. Todos que se fazem
presentes neste evento vem em busca
de conhecimento, e os palestrantes
contratados foram ‘escolhidos a dedo’
por Ubirajara Zapponi, afirmou.
O primeiro tema abordado no encontro foi ‘Perspectiva do Mercado do
Leite e seus Derivados no Brasil, ministrado pelo Eng. Agrônomo, Doutor em Economia, Coordenador da
Aliança Láctea Sulbrasileira e Membro da Câmara Setorial do Leite e Derivados do Mapa, Airton Spien.
Em entrevista concedida ao Jornal
da Acrieoste, Dr. Airton Spien disse
que o foco central é mostrar a cadeia
produtiva do leite e derivados no Brasil, as perspectivas, as grandes oportunidades e desafios para transformar o
leite em um produto que possa participar de forma competitiva no mercado interno e também para exportação.
“O leite é uma cadeia produtiva que
tem ficado para trás em comparação
a outras cadeias produtivas do agronegócio, a exemplo dos suínos, aves,
grãos, fibras e a própria cadeia produtiva da pecuária de corte”, advertiu
o palestrante, reforçando que o leite,
atualmente, vem dando um grande
salto em termos de qualificação e profissionalização.

De acordo com informações do
Dr. Airton Spien, o Brasil tem hoje
novas instruções normativas sobre a
qualidade do leite, temos ainda uma
vigilância sobre esse setor produtivo,
que impedem a produção de leite de
qualquer jeito. “Temos que produzir
leite com profissionalismo e qualidade
para que possamos participar não só
no mercado interno, como estarmos
preparados para expandir o volume
produção para além de daquilo que o
mercado interno absorve”.
Sobre a estruturação da Cadeia
Produtiva do Leite na região Oeste, o
palestrante enfocou que vem acompanhando o agronegócio na Bahia como
um todo, uma vez que presta assessoria a quatro cooperativas do Estado,
na área de carne e leite na região de
Itapetinga, café e pecuária de corte em
Vitória da Conquista e grãos e café em
Luís Eduardo Magalhães.
Quanto a produção de leite no estado, Airton Spien relatou que existem
um bom problema a ser resolvido. “O
Estado consome anualmente 2,3 bilhões de litros de leite e produz um
pouco mais de 900 milhões de litros de
leite. Existe um déficit de produção de
1,4 bilhões de litros. Portanto há um
enorme espaço a ser ocupado, apenas
é preciso que os produtores se profissionalizem para que possam aumentar
a produtividade de leite por animal|ano, sem que tenham a preocupação
de procurar novos mercados para sua
produção”, concluiu o palestrante.
Já o produtor rural e proprietário
da fazenda Lagedo, em Queimadas,
Norte da Bahia, Luis Oliveira Gonçalves, palestrou sobre seu case de sucesso em sua propriedade. O produtor falou sobre ‘Sucesso na produção
de leite superando as adversidades’,
quando investiu em cursos de capacitação e ‘virou a chave’ de seu empreendimento. Luis Oliveira Gonçalves
passou a ter sucesso e rentabilidade na
atividade quando percebeu que havia
necessidade de profissionalizar sua
atividade.
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Acrioeste recebe
comitiva com
senador e
empresários da
pecuária

A
C

Exportações totais de carne
cresceram 10% em janeiro

om as compras realizadas
pela China através do continente e da cidade estado
de Hong Kong sendo reduzidas em
33.125 toneladas em relação aos números recordes de dezembro, quando os chineses importaram sozinhos
110.142 toneladas do produto brasileiro, as exportações totais de carne
bovina (in natura e processada) mantiveram seu bom ritmo de movimentação no primeiro mês do ano, apresentando um crescimento de 10% no
volume e de 38% na receita, na comparação com janeiro de 2019.
As informações são da Associação Brasileira de Frigoríficos
(ABRAFRIGO), que compilou as
informações da Secex do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (MDIC). Segundo a entidade, o Brasil exportou
135.451 toneladas em janeiro de
2020 contra 123.44 toneladas em
janeiro de 2019. A receita teve crescimento mais expressivo: em 2019
ela foi de US$ 457 milhões e em
2010 atingiu a US$ 632 milhões, o
que significa uma elevação nos preços obtidos de 38%. Na média de
janeiro de 2019, o Brasil movimentou a carne bovina por US$ 3, 710
a tonelada enquanto que, na média
de 2020 a movimentação foi de US$
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4,665 mil por tonelada.
A China continua no seu papel de
maior cliente do Brasil, respondendo
por 56,9% da movimentação total do
país, e comprando 50% a mais que em
janeiro de 2019. Foram para este destino as 53.506 toneladas comercializadas para o continente (+ 126%) e
as 23. 811 toneladas via Hong Kong
(- 13,7%) no total de 77.317 toneladas. No ano passado, no mesmo mês,
as importações foram de 23.540 toneladas pelo continente e de 27.594
toneladas por Hong Kong, perfazendo 51.134 toneladas.
Entre os 20 maiores clientes do
país, o Chile foi o segundo maior
importador de janeiro, com 6.182
toneladas (-5,9%); o Egito o terceiro, com 5.408 toneladas (-61,8%);
Rússia, com 4.942 toneladas ocupou a quarta posição (+ 57,8%). Em
quinto lugar veio a Arábia Saudita,
com 3.962 toneladas (+9,6%); na
sexta posição vieram, os Emirados Árabes, com 3.673 toneladas
(-19,9%). Na sétima posição aparece Israel com 3.538 toneladas
(comprando + 124,7% em 2020).
No total movimentando, segundo a
ABRAFRIGO, 48 países ampliaram
suas aquisições do Brasil em 2020
enquanto que outros 59 diminuíram
suas compras.

Acrioeste recebeu no dia 17
de janeiro deste ano a visita
de uma comitiva que esteve
no Oeste para conhecer as potencialidades da pecuária da região. Fazia
parte da comitiva o senador Jayme
Campos (DEM|MT) e o empresário
Francisco Camacho.
De acordo com Francisco Camacho diretor da LF Pec Pecuária
Profissional, a empresa atua desde
o ano 2000 na cria, recria e engorda de bovinos, com operações nos
estados de Mato Grosso, São Paulo
e nos municípios de Luís Eduardo
Magalhães e Correntina, Oeste da
Bahia, com mais de 500 mil animais
confinados.
Segundo ele, a LF Pec recebeu a
visita do pecuarista e senador Jayme
Campos e de um consultor de uma
empresa que acompanha o confinamento de mais de 4 milhões de cabeças de gado em 8 países do mundo. “O senador aproveitou a vinda
para conhecer as potencialidades do
Oeste da Bahia, que vem despontando como uma grande oportunidade
para criação de bovinos de corte e
também avaliar a possibilidade de
investimentos”, relatou Francisco
Camacho, enfatizando que a comitiva saiu satisfeita com o que viu.

Jornal Acrioeste - Barreiras-Bahia, Dezembro 2019|Janeiro 2020

Mesmo sem os dados da
Bahia, mais de 84 milhões
de animais foram vacinados
contra febre aftosa no país

A

maioria dos pecuaristas do país fez, mais
uma vez, o dever de casa em relação à prevenção da febre aftosa no rebanho. No segundo semestre de 2019, 98,35% do rebanho bovino
e bubalino com até 24 meses de idade foram imunizados, o equivalente a 84,13 milhões de animais.
Os dados finais dessa etapa (segundo semestre
de 2019) podem ter alterações, pois ainda não foram considerados os dados da Bahia. O sistema do
estado apresentou problemas técnicos e os dados
consolidados serão enviados posteriormente ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
Em 24 estados e no Distrito Federal, todos os
animais jovens (até 24 meses de idade) devem ser
vacinados no segundo semestre de cada ano. No primeiro semestre, são vacinados os animais de todas
as idades. Atualmente, o rebanho bovino e bubalino
brasileiro é de 215,57 milhões de cabeças.
Segundo o chefe da Divisão de Febre Aftosa
(Difa), do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), Diego Viali dos Santos,
mesmo alguns estados estarem suspendendo a vacinação, prevista no Plano Estratégico 2017-2026
do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção
da Febre Aftosa (PNEFA), a alta cobertura vacinal
contra a doença foi mantida. “Os criadores sabem
de seu papel e executam a vacinação nos seus animais nos estados que permanecem com a vacinação
obrigatória e sistemática”, disse.
O sucesso do programa brasileiro de vacinação e
erradicação da febre aftosa despertou o interesse da
Índia, que tem o maior rebanho bovino do mundo,
mais de 400 milhões de bovinos e bubalinos.
Na última semana, técnicos brasileiros estiveram na Índia, que integraram a missa da ministra
Tereza Cristina ao país asiático, iniciaram a elaboração de um acordo de cooperação técnica na área
de febre aftosa, como forma de troca de experiências e conhecimento técnico entre dois países.
Como primeiro passo desse trabalho, ficou agendado para maio deste ano, a vinda de autoridades
da área sanitária indiana ao Brasil para conhecerem o PNEFA, o parque industrial brasileiro de
produção de vacina, laboratórios federais de controle de vacina e diagnóstico de febre aftosa, além
de atividades de vigilância.
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Nota Pública Acrioeste contra
Projeto de Lei que cria novos
tributos ao setor produtivo
Em apoio à Associação dos Agricultores e Irrigantes
da Bahia (Aiba) e demais entidades ligadas ao agronegócio baiano, a exemplo da Federação de Agricultura do
Estado da Bahia (Faeb), a Associação dos Criadores de
Gado do Oeste da Bahia (Acrioeste), mostra seu descontentamento com a intenção do governo do estado,
manifestada por meio do Projeto de Lei nº 23.700/2019,
de criar novos tributos e majorar as taxas já impostas ao
setor produtivo.
A diretoria da Acrioeste vê com preocupação a solicitação do governo do estado para que a Assembleia
Legislativa da Bahia (Alba) tramite em regime de urgência os valores propostos no PL que majoram de R$
474,53 a R$ 1.455,06 a arrecadação junto às pessoas jurídicas do comércio atacadista de defensivos agrícolas,
adubos, fertilizantes, entre outros insumos necessários à
produção agrícola, onerando ainda mais o setor e, consequentemente, toda a população, que passará a pagar
mais caro pelos itens da cesta básica.
Mais uma vez recai sobre o setor produtivo taxas e
tributos que irão penalizar um dos poucos setores que
ainda mantém a balança comercial do Estado e do País
no superávit.
A intenção do Governo do Estado em criar novos tributos e majorar as taxas já impostas ao setor produtivo
deveria ser discutida com o setor produtivo através de
audiências públicas, uma vez que implicará em aumento
significativo nos insumos agrícolas e atingirá grandes,
médios e pequenos agricultores e impactará diretamente
nos preços dos alimentos ofertados nas gôndolas dos supermercados. Para nós da Acrioeste fica evidente que no
final das contas quem arcará com o aumento dos preços
será o consumidor final. Mais uma vez a corda arrebentará no lado mais fraco.
Recentemente, a agricultura baiana sofreu um duro
golpe com fim da isenção do ICMS e a adoção da alíquota de 4% para fertilizantes, o que representou um aumento de pelo menos R$ 53 milhões nos custos dos produtores rurais, diminuindo a competitividade dos produtos
agrícolas do Estado frente aos demais.
Além disso, a nova tributação e a majoração dos impostos já existentes acarretam uma série de consequências que culminam no aumento do preço final do produto
e na possível redução da geração de postos de trabalho,
já que os gastos terão de ser revistos.
Outro ponto a ser observado é que já existem taxas
que são cobradas pelo ente público municipal, o que cria
um problema ainda maior para o setor, que será duplamente afetado.
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Adab anuncia recadastramento obrigatório
de todas as propriedades rurais

T

eve início no último sábado, 01, e vai até o dia 15 de
junho, o recadastramento
sanitário obrigatório dos produtores e das propriedades rurais, com o
objetivo de fortalecer as estratégias
de defesa agropecuária, conforme
previsto em Portaria publicada pela
Agência de Defesa Agropecuária da
Bahia (Adab), em 30 de janeiro. O
ato pode ser realizado no escritório
da autarquia mais próximo onde o
imóvel está situado. O lançamento
oficial do recadastramento aconteceu
com a presença de gerentes, em Vitória da Conquista, sudoeste baiano.
A decisão foi adotada para fortalecer a rastreabilidade e a vigilância
epidemiológica contra enfermidades e pragas de interesse da defesa
agropecuária e saúde pública. “O
recadastramento é necessário para
criar as condições de manutenção e
evolução do status sanitário alcançado pelos diversos programas oficiais
desenvolvidos pela Adab, além da
manutenção da credibilidade da defesa agropecuária da Bahia junto ao
comércio nacional e internacional”,
explica o diretor-geral da agência,
Maurício Bacelar.
As propriedades de criação terão que recadastrar bovinos, bubalinos, asininos, muares, eqüinos,
ovinos, caprinos, suínos e aves. Já
as propriedades agrícolas deverão
lançar informações sobre todas as
culturas em manutenção e aquelas
propriedades mistas informarão o
que têm de cultivo e as criações. “O
recadastramento de propriedades
agropecuárias apenas poderá ser realizado pelo proprietário ou por representante oficial. A Portaria prevê
penalidades aos produtores que não
atenderem ao prazo para recadastramento, que inclui inativação do
cadastro, ou seja, o impedimento do
trânsito de animais e produtos agro-

07

pecuários. “O recadastro vem para
reforçar o grau de qualidade do sistema de informação de defesa agro-

pecuária da Bahia e é indispensável
para planejarmos nossas ações”, ratifica Maurício.

Vem aí o V Leilão
Fazendas Caiçara e Lagoinha

A

contece no próximo dia 15 de fevereiro o V Leilão Fazendas Caiçara e Lagoinha em Angical, Oeste da Bahia.
Tradicional leilão de vendas de animais de alta qualidade genética para recria e engorda, a edição deste ano ofertará mais de 2 mil animais
das Fazendas Caiçara, Lagoinha e convidados.

Jornal Acrioeste - Barreiras-Bahia, Dezembro 2019|Janeiro 2020

ANO 10 - Nº 22

Brucelose bovina: Deixe o seu
rebanho livre dessa doença

N

a reprodução bovina, o produtor pode enfrentar vários
fatores que causam prejuízos, como é o caso das doenças. A
brucelose bovina é uma patologia
infecto-contagiosa e apresenta uma
evolução crônica, que é altamente
contagiosa. E o pior, ela pode acometer tanto animais quanto o homem. Entretanto, o rebanho bovino
é o hospedeiro preferencial da enfermidade.
Essa zoonose ataca, sobretudo, o
sistema reprodutor e ósteo-articular
dos bovinos. Ela é responsável por
grandes problemas sanitários e causa inúmeros prejuízos aos produtores
brasileiros. Os animais afetados pela
doença apresentam baixa produção de
leite e carne, além de causar aborto.
Na maioria dos casos, a doença
é descoberta após uma grande perda no rebanho, por isso é importante
que os médicos veterinários saibam
realizar a identificação já no início
para minimizar os prejuízos e danos.
Neste artigo, iremos tratar sobre
as formas de contágio, transmissão
e as principais formas de prevenção
da brucelose bovina. Confira!
Como ocorre a contaminação?
A bactéria fica localizada no útero, placenta, úbere de fêmeas doentes ou nos testículos de animais
que estão infectados. A contaminação pode ocorrer a partir do contato
com animais infectados, restos de
tecidos - como placenta descartada,
fetos abortados ou pelo corrimento
que é secretado pela vaca. Ingestão
de pastagem contaminada por urina
de animais doentes ou contato de via
oral ou aerógeno, são outras formas
que pode ocorrer a transmissão da
enfermidade.
Principais sinais da doença
Os principais sinais dessa pato-

logia nas fêmeas são:
Abortos a partir do sexto mês de
gestação;
Nascimento de bezerros fracos e
prematuros;
Repetições de cio;
Retenção de placenta;
Redução da fertilidade;
Metrites;
Corrimento vaginal;
Inflamação das articulações;
Queda na produção de leite.
É importante saber que no caso
dos abortos, é comum que nas próximas gestações a sua ocorrência
diminua. Porém, a fêmea continua
infectada e elimina a bactéria através das secreções da vulva.
Já nos machos:
Orquite unilateral ou bilateral;
Epididimite;
Vesiculite;
Infertilidade;
Pus, fibrose ou necrose nos órgãos reprodutivos.
Os bezerros podem contagiar-se
por via intra-uterina ou pela ingestão de leite contaminado, porém,
eles só apresentam os sintomas na
fase de maturidade sexual. Durante
a fase de desenvolvimento, ele pode
ser responsável por disseminar a patologia para o rebanho.
Como prevenir a brucelose bovina

É possível adotar medidas simples que vão deixar o rebanho longe
desta doença como:
manter a vacinação em dia;
isolamento das fêmeas que abortaram;
desinfetar o material que obteve
contato com o feto contaminado;
adquirir animais livre de enfermidades;
examinar periodicamente os animais.
Existem duas vacinas que controlam a brucelose bovina: B19 e
RB51. A primeira vacina é obrigatória para bezerras entre 3 e 8 meses
de idade. Já a RB51 é semelhante a
B19, porém é indicada para fêmeas
adultas na pecuária leiteira. Os machos não devem receber nenhuma
dessas vacinas.
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