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Mario Cezar Mascarenhas
Presidente

Estamos passando por um momento extremamente difícil de en-
frentamento a pandemia do Coronavírus, mas percebemos que a 
mídia em geral tem criado um certo pânico na população e difi-

cultando mais do que o necessário todos os seguimentos no país.
E com o agronegócio não tem sido diferente. Uns mais outros me-

nos, mas todos encontram dificuldades para comercializar suas produ-
ções. Um exemplo é a cadeia produtiva do leite que tem encontrando 
entraves para repassar sua produção, não tendo mais como armazenar 
seus produtos por serem perecíveis a curto prazo. Em alguns casos o 
leite está sendo jogado foram dentro das propriedades antes mesmo de 
chegarem as indústrias para serem manufaturados.

No quesito grãos a situação é um pouco menos alarmante, principal-
mente para o agricultor que tem capacidade instalada de armazenamen-
to em suas propriedades. Essas commodities podem ficar armazenadas 
por um período mais longo sem causar perdas para o produtor.

O mesmo vale para a cadeia produtiva da carne. O criador pode se-
gurar a venda para o futuro e deixar seus animais no pasto, no caso dos 
bovinos. O que de certa forma tira o sono dos pecuaristas são as contas a 
serem pagas e com a retração da comercialização do gado, as contas não 
serão honradas. O que percebemos na região é que o volume de negócios 
no setor de reposição teve forte baixa, o que tem obrigado os criadores a 
renegociarem suas dívidas. Quanto ao comércio de boi gordo, esse está 
sendo um pouco menos atingido, uma vez que a população precisa comer. 
Infelizmente não temos presenciado a queda dos preços nas gôndolas dos 
supermercados nos mesmos patamares da queda da comercialização do 
boi gordo. E esses preços mais altos da carne tem inibido a compra por 
parte da população, pois muitos deles viram suas rendas caírem brusca-
mente. Vai ser necessário encontrar um ponto de equilíbrio entre o que se 
paga pelo boi vivo e a venda final para o consumidor.

Ademais, precisamos todos fazer a nossa parte e rezar para que pos-
samos vencer o mais rápido possível esse vírus que tem dizimado eco-
nomias no mundo inteiro.
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A Federação de Agricultu-
ra e Pecuária do Estado da 
Bahia (FAEB) tem agido 

de forma sistemática em defesa do 
agronegócio baiano visando mini-
mizar os impactos que a pandemia 
do Covid-19 tem causado aos pro-
dutores do Estado. 

De acordo com Humberto Mi-
randa, presidente da FAEB, a entida-
de tem gestionado junto ao Governo 
Federal, através da Confederação 
de Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA), ações voltadas para o 
homem do campo. “Solicitamos a 
prorrogação imediata dos débitos 
dos produtores rurais, suspendendo 
por tempo indeterminado os com-
promissos junto aos agentes finan-
ceiros”, afirmou Humberto Miranda, 
reforçando que também pediu que 
fosse criado novas linhas de crédi-
tos, principalmente para os médios e 
pequenos produtores.

Em relação aos grandes produ-
tores a FAEB sugeriu que fossem 
criadas linhas de créditos especiais, 
desburocratizadas, com juros dife-
renciados para que o setor agro pos-
sa enfrentar esse momento de crise e 
continue produzindo e alimentando 
o povo brasileiro.

Quanto ao Governo do Estado, a 
FAEB recomendou que se evitasse 
o bloqueio das rodovias para que a 
produção do campo possa ser esco-
ada para serem manufaturadas nas 

FAEB em defesa do setor agro
indústrias e o excedente exportado. 
“Além da produção agrícola, tam-
bém pedimos que o trânsito de in-
sumos agropecuários, maquinários e 
equipamentos não fossem barrados 
em nossas rodovias. O setor que 
produz alimentos não pode parar 
devido os riscos de desabastecimen-
to”, reforçou o presidente da FAEB.

Outra iniciativa da Federação 
foi se fazer representar no comitê 
de crise criado para discutir diaria-
mente todos os problemas que tem 
afetado o setor. Esse comitê de crise 
conta com a participação do Gover-
no da Bahia, através dos secretários 
de Agricultura, Lucas Costa, do De-
senvolvimento Rural, Josias Ribei-
ro, do representante do Ministério 
da Agricultura na Bahia, Paulo Emí-
lio e a FAEB. Juntos vamos bus-
cando soluções por municípios, por 
cadeias produtivas, a exemplo da ca-
deia produtiva do leite do Oeste da 
Bahia, onde os laticínios da região 
praticamente deixaram de comprar 
o leite produzido pelos criadores”, 
lembrou Humberto, alertando que 
muitos criadores estão jogando suas 
produções fora, gerando prejuízos 
incalculável para um setor que aos 
poucos vinha se fortalecendo. “Essa 
situação pode pôr a perder tudo o 
que já foi feito para a implantação 
dessas bacias leiteiras”.

As feiras livres nos municípios 
não devem ser fechadas. “Os gesto-
res municipais devem disciplinar e 
organizar o funcionamento das fei-
ras dentro das normas de segurança 
que recomenda a Organização Mun-

dial de Saúde para que os pequenos 
produtores que produzem verduras, 
legumes, frangos e ovos caipiras, 
entre outros itens, tenham onde ven-
der sua produção. O fechamento 
dessas feiras penaliza sobremaneira 
essa classe de produtor”, advertiu 
Miranda.

Outra demanda focada pelo co-
mitê de crise foi o respeito pela re-
alidade vivida por cada município. 
“Enviamos ofício para a União das 
Prefeituras da Bahia (UPB), para 
que se evitasse o fechamento por 
completo dos comércios voltados 
a comercialização de produtos des-
tinados ao setor agropecuário nos 
municípios do Estado”. É neces-
sária uniformidade de ações nesse 
sentido para que o setor que produz 
alimentos não seja ainda mais preju-
dicado. O campo precisa continuar 
produzindo alimentos, pois a falta 
de comida na mesa dos brasileiros 
agravaria ainda mais a crise que as-
sola o país.

A FAEB, através do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar) vai oferecer aos produtores 
um serviço de atendimento virtual 
para Assistência Técnica e Geren-
cial (ATeG) para dar continuidade 
às ações durante o período de vi-
gência das medidas de distancia-
mento social devido à pandemia do 
Covid-19.

A iniciativa contempla as pro-
priedades rurais já atendidas pelo 
Senar e que receberam pelo menos 
uma visita presencial dos técnicos 
de ATeG.
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O prolongamento do período 
de chuvas, com perspecti-
vas de mais pluviosidades 

por todo o mês de abril tem gerado 
um clima de satisfação entre os pe-
cuaristas do Oeste da Bahia. Para 
muitos criadores, os meses de feve-
reiro, março e abril de 2020 estão 
entre os mais chuvosos dos últimos 
tempos, fazendo com que as pasta-
gens estejam em pleno vigor, o que 
ajudará a enfrentar o período de es-
tiagem que se aproxima com mais 
oferta de alimentos.

De acordo com Moacir Alexan-
dre Reis Tavares País, gerente de 
pecuária da Brasil Agro, proprie-
tárias de fazendas nos municípios 
de Baianópolis e Correntina, ape-
sar dos primeiros meses do período 
das águas, especialmente outubro, 
novembro e dezembro, terem sidos 
bastante irregulares, o que atrapa-
lhou o desenvolvimento inicial das 
pastagens, as chuvas caídas em ja-
neiro, fevereiro, março e abril, aca-
baram compensando. “No início foi 
um pouco difícil, tivemos que fazer 
replantio de pastagens, mas a par-
tir de janeiro deste ano, as chuvas 
voltaram a sua normalidade e o mês 
de abril está surpreendendo positi-
vamente, com volumes bem acima 
da média dos últimos anos, o que 
tem proporcionado pastagens bem 
formadas. Com isso teremos uma 
folga maior nos próximos meses 

Prolongamento no período de chuvas anima 
criadores do Oeste da Bahia

evitando gastos com suplementa-
ção dos animais, bastante comum 
na região”, disse Moacir, ressal-
tando que poder manter o gado no 
pasto neste momento ajuda na di-
minuição dos gastos, tudo o que o 
criador almeja.

Com fazendas no município 
de Santa Rita de Cássia, Oeste da 
Bahia e Feira de Santana, região 
do Recôncavo Baiano, o pecuarista 
Paulo de Tarso comentou sobre sua 
satisfação com as chuvas na região 
de Santa Rita de Cássia. “Como te-
nho uma propriedade em Feira de 
Santana, onde os índices pluviomé-
tricos são inferiores aos do Oeste da 
Bahia, estou sempre preparado para 

enfrentar as dificuldades que a seca 
ocasiona. Como está chovendo mui-
to no Oeste da Bahia, acredito que 
teremos menos dificuldades para 
passar pelo período de estiagem. 
Aqui na região de Feira de Santana 
estamos a três anos com plantio de 
lavouras voltadas para a silagem, 
e mesmo aqui, onde chove menos, 
estamos satisfeitos, com resultados 
muito bons, acima da expectativa”, 
concluiu Paulo de Tarso.

Previsão divulgada pelo Inmet/
Cptec mostram que a temperatura 
no Oceano Pacífico continua dentro 
da normalidade, o que pode favore-
cer as precipitações no mês de maio 
em parte da região Oeste da Bahia.
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Em ‘Busca de Super Touros’, 
dois renomados criadores do 
Oeste da Bahia participam da 

1ª Prova de Eficiência e Performan-
ce Boi com Bula®, uma iniciativa 
BrasilcomZ em parceria com IZ de 
Sertãozinho. No total estão inscritos 
103 animais de 29 criatórios de todo 
o País.

Representam o Oeste da Bahia 
a Japaranduba Fazendas Reunidas, 
com sedes em Muquém do São Fran-
cisco, na Bahia e Uberaba, em Minas 
Gerais e a Antonio Balbino Empre-
endimentos Agropecuários, com pro-
priedades em Barreiras e Angical.

Entre os objetivos está a ava-
liação de reprodutores em caracte-
rísticas de importância econômica, 
simulando o sistema de produção de 
um boi de corte criado e recriado a 
pasto e confinado para terminação.

Com diferentes modalidades de 
classificação, a proposta é reforçar 
a importância de testes fenotípicos, 
buscando referências objetivas para 
seleção de reprodutores por meio de 
tecnologias tradicionais e contem-
porâneas.

Ao final da prova será realizado 
um simpósio no IZ, local dos testes, 
contando com especialistas de di-
ferentes áreas. O encontro contará 
com apresentações que visam deba-
ter os índices de classificação utili-
zados nas diferentes modalidades 
de prova, assim como nos critérios 
de julgamento de morfologia, pro-
piciando um ambiente saudável de 
debate sobre os rumos da Seleção 
na raça Nelore.

De acordo com Claudio Para-
nhos, da Japaranduba Fazendas 
Reunidas, “a prova é diferenciada, 
conduzida pelo Instituto de Zootec-
nia de São Paulo, referências em se-

Criadores do Oeste da Bahia
participam da 1ª Prova de Eficiência 

e Performance Boi com Bula®

leção de pecuária no Brasil. A prova 
retrata uma situação de pasto, com 
conversão de ganho de peso no mo-
mento da suplementação alimentar”, 
comentou o pecuarista, enfatizando 
que essa coleta de dados é muito 
importante, uma vez que é bastante 
difícil fazer direto nas fazendas.

Claudio relatou ainda que a Ja-
paranduba inscreveu dois animais 
destaques da geração. “Nossa ex-
pectativa é que esses animais se 
destaquem em comparação com os 
outros animais inscritos, para que 
possamos fazer uma avaliação em 
que nível estamos em relação as de-
mais região tradicionais do País”, 
concluiu.

Prova
Dentre as modalidades de clas-

sificação estão o índice fenotípico 
que contempla ganho em peso, peso 
final ajustado para idade média da 
prova, melhor indivíduo e melhor 
trio nos julgamentos de morfologia 
e frigorífico, além de eficiência ali-
mentar. Ainda, será utilizado o Índi-

ce Boi com Bula®, que será parâ-
metro de classificação para o Leilão 
Boi com Bula 2020 a ser realizado 
durante a Expogenética 2020, em 
Uberaba, MG.

Ao final da Prova os animais de-
verão ser Registrados em definitivo 
pela ABCZ [Associação Brasileira 
de Criadores de Zebu] e aprovados 
por exame andrológico, sendo des-
classificados aqueles que não cum-
prirem com os requisitos.
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Gestão no Agronegócio: Os números são 
feitos para tomar decisões futuras

Em entrevista feita com o em-
presário e produtor Marcelo 
Tomasoni, sobre gestão em-

presarial, tivemos uma aula relativa a 
importância dessa ferramenta no su-
cesso de qualquer empreendimento.

Em breve explanação sobre seu 
histórico, Marcelo Tomasoni co-
mentou que é natural da cidade de 
São Paulo e vem de uma família 
ligada a indústria de produtos quí-
micos, com poucos conhecimentos 
sobre o setor do agronegócio, prin-
cipalmente a pecuária. Esse contato 
com o agronegócio iniciou quando 
ele foi se graduar na Esalq/SP e já na 
parte final do curso mudou-se para 
os Estados Unidos para se aperfei-
çoar na área de mercado financeiro, 
índices de commodities e agronegó-
cios. A chegada no Oeste da Bahia, 
de acordo com Marcelo, foi incen-
tivada pelo agricultor João Antonio 
Franciosi. Ambos foram parceiros e 
correram juntos o Rali dos Sertões. 
Em seus momentos de descanso en-
tre as etapas do rali, ele e Franciosi 
conversavam bastante sobre o po-

tencial do Oeste da Bahia no setor 
do agronegócio.

Empolgado com os bate papos 
com Franciosi, em 2007 desembar-
cou em Barreiras em busca de uma 
área onde pudesse iniciar um em-
preendimento agropecuário. Neste 
mesmo ano adquiriu a primeira fa-
zenda, mas tudo começou a tomar 
outra dimensão quando Tomasoni 
comprou outra área, denominada 
Fazenda Três Marias. Marcelo con-
fessa que não tinha noção alguma 
sobre pecuária, que era um mundo 
totalmente novo e que para diferen-
ciar um macho de uma fêmea tinha 
que olhar de perto.

E essa ‘ignorância no ramo’, foi o 
que fez com que ele se aperfeiçoasse 
na área de gestão. Marcelo ressalta 
que ao contrário do que as pessoas 
pensam, pecuária não é uma coisa 
simples. São tantos fatores que o 
criador precisa estar atento, que pre-
cisa projetar, pois se alguma coisa 
der errado, pode comprometer todo 
o empreendimento. E essa falta de 
conhecimento da pecuária é que fez 

com que ele focasse muito na ges-
tão. Tomasoni enfatizou que sempre 
acreditou que ter os dados em mãos 
não vai resolver o problema, pois 
são informações do passado, que já 
aconteceram, mas com certeza aju-
darão o pecuarista a tomar decisões 
no futuro. Com essas informações o 
criador poderá ver o que deu certo e 
o que deu errado. Corrigir onde não 
está funcionando e manter o que 
está gerando resultados positivos.

Para acompanhar todo o fun-
cionamento da fazenda, Tomasoni 
montou uma planilha simples, mas 
funcional. O criador endossa que 
essa planilha disponibiliza informa-
ções e referência de anos passados, 
com comparativos e números de 
outras fazendas. Com esses núme-
ros em mãos ele promove os ajustes 
necessários.

Sobre a gestão da crise gerado 
pela pandemia do Covid-19 o em-
presário acredita que ela não é cor-
riqueira e apesar dela ter vindo sem 
ninguém esperar, dentro do mundo 
agro a gestão fará a diferença. Mar-
celo assegura que as fazendas que 
têm na gestão um dos pilares do de-
senvolvimento vão sair mais ilesas. 
Mas tudo isso só será possível se 
os governos, em todas suas esferas, 
não interferirem nos transportes e 
na logística de entregas dos produ-
tos oriundos do setor agro. No cam-
po também não será diferente, uma 
vez que grande parte dos pecuaris-
tas tem reservas de pasto capaz de 
manter o boi gordo por mais tempo 
nas fazendas. E essas fazendas só 
estão tendo essa capacidade porque 
se programaram, em cima da gestão, 
para enfrentar oscilações de merca-
do. Marcelo ressalta também que a 
exportação de carnes está em alta, 
principalmente para a China, o que 
deve manter os preços num patamar 
ainda rentável para o pecuarista.
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Adab desonera produtores da cobrança 
de GTA em leilões e feiras de animais

A partir de agora, os leilões e 
feiras de animais que acon-
tecem por toda a Bahia em 

extenso calendário anual, vão contar 
com uma novidade: a participação 
dos animais não será condicionada à 
cobrança de Guia de Trânsito Animal 
(GTA) sobre o deslocamento entre a 
propriedade e os locais dos eventos. 
A resposta da Procuradoria Geral do 
Estado à uma solicitação do diretor 
da Adab (Agência Estadual de Defe-
sa Agropecuária da Bahia), Maurício 
Bacelar, vem atender à uma antiga 
reivindicação dos produtores. A co-
brança se dará apenas quando houver, 
de fato, a comercialização. “Se os ani-
mais deixarem o evento agropecuário 
em nome de um novo proprietário, 
estaria então, consumada a operação 
comercial para a taxação do animal”, 
explica Maurício.

A reivindicação chegou à Adab 

após uma reunião com um grupo de 
pecuaristas que solicitou a mudança 
com validade para logo após o retorno 
dos eventos agropecuários, depois do 
período de quarentena na Bahia.

“Entendemos que a mudança vai 
contribuir e muito para a movimenta-

ção do setor, possibilitando que os pro-
dutores exponham seus animais, a par-
tir desse estímulo”, estima Maurício.

A GTA atual para cada bovino ou 
equídeo é de R$ 4,80 e o mesmo va-
lor para grupo de três ovinos ou ca-
prinos.
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Como amenizar os danos em pastagens 
causados pelas Formigas Cortadeiras

Apontadas como uma das 
principais pragas dos ecos-
sistemas agrícolas, as for-

migas cortadeiras atacam as plantas 
em qualquer fase de desenvolvi-
mento. O Brasil possui o maior nú-
mero de espécies de formigas corta-
deiras do mundo: há pelo menos 10 
espécies de saúvas e 20 espécies de 
quenquéns.

A maioria dos municípios do 
oeste da Bahia que possuem área 
de pastagem sofrem com o proble-
ma, de difícil controle. As formigas 
cortadeiras não possuem uma época 
específica para entrarem em ação, 
mas intensificam sua presença nos 
períodos que antecedem as chuvas 
e atacam qualquer variedade de ca-
pim. As saúvas chegam a reduzir a 
capacidade dos pastos em até 50%. 
No entanto, boa parte dos criadores 
não demonstra preocupação com as 
formigas cortadeiras, até que os pre-
juízos sejam percebidos no bolso.

Uma das formas mais eficazes de 
conter essa praga ainda é o controle 
químico que, embora tenha várias 
restrições, é o único que apresenta 
tecnologia disponível para utiliza-
ção prática no controle das formigas 
cortadeiras. Para obter resultados 
eficazes na aplicação dos defensivos 

agrícolas, é essencial que o equipa-
mento esteja corretamente calibrado 
e regulado.

É o que orienta o agrônomo Alys-
son Oliveira, da Agrosul Máquinas. 
“Antes de realizar os procedimentos 
de calibração e regulagem do pulve-
rizador, é importante que o produ-
tor verifique a limpeza do filtro de 
sucção e dos filtros de linha, se as 
mangueiras não estão dobradas ou 
furadas, o nível de óleo da bomba, e 
se não há vazamentos na mesma, se 
os bicos estão iguais e a vazão sem 
variação superior a 10% (para mais 
ou para menos) do padrão da tabela 
do fabricante e a limpeza das penei-
ras dos bicos”.

Alysson indica o pulverizador 
de arrasto com barra de 12m Gre-
enSystem PV1006 – John Deere que 
é, hoje, a opção John Deere para o 
controle das pragas nas pastagens. 
Com comandos calibrados, o equi-
pamento permite equalizar a pres-
são e vazão de trabalho, impedindo 
alterações na taxa quando se fecha 
qualquer uma das seções da barra.

Os danos causados pelas formi-
gas cortadeiras podem ser bastante 
sérios, mas não há espaço para for-
migas e pragas de pastagens no ce-
nário atual, onde o produtor precisa 
atingir altas produtividades e retor-
no econômico.

Baixa movimentação no mercado 
de reposição

Diante da pressão de baixa observada no mercado 
do boi gordo, tendo em vista a dificuldade de 
venda de carne bovina no mercado interno e de 

como as medidas de contenção do coronavírus impacta-
rão o consumo, o mercado de reposição está devagar e 
este cenário de lentidão já se arrasta há semanas.

Receosos quanto ao cenário do boi gordo, recria-
dores/invernistas não estão negociando animais para 
reposição e as referências seguem praticamente sem 

alterações.
O cenário ainda é de boas condições das pastagens, 

o que permite que a ponta vendedora mantenha os ani-
mais no pasto.

Tomando o início do ano como referência, na média 
de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, 
em todas as regiões pesquisadas pela Scot Consultoria, 
as cotações subiram 5,6%, enquanto as do boi gordo, na 
mesma comparação, subiram 2,1%, na média das praças.


