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Produtores do Oeste da Bahia
se preparam para mais um
período de queimadas

D

evido ao longo período de estiagem que acontece anualmente nesta época,
aliado a baixa humidade do ar e as altas temperaturas, os produtores rurais
do Oeste da Bahia se preparam para enfrentar mais um período crítico de
queimadas. Apesar dos esforços desprendidos a cada ano pelos agropecuaristas
para evitar prejuízos, a irresponsabilidade de alguns, acaba trazendo transtornos
em alguns municípios da região.
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Cuidar das famílias dos funcionários
melhora o resultado da sua fazenda

F

amília deve ser um novo setor dentro da sua propriedade e cabe ao
pecuarista identificar as atividades que possam melhorar a qualidade
de vida dos familiares.
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A hora de investir
na fazenda
Mario Cezar Mascarenhas
Presidente

A

lucratividade em decorrência dos preços históricos da arroba do boi nas fazendas, principalmente aquelas que produzem embasadas na gestão, nunca foi tão bom. O setor vem
passando por um aquecimento na demanda, e a fase só não é melhor
devido a escassez da oferta de animais de reposição.
Esse é o momento ideal para o criador utilizar parte dessa lucratividade e investir em melhorias na fazenda, seja na reforma de
cercas, de currais, bretes ou na reforma do maquinário, de pastagens
e abertura de novas áreas.
Sabemos que os preços nesses patamares não se manterão para
sempre, por isso é prudente reinvestir parte dos lucros na propriedade, fazendo com que ela se volarize e se torne mais dinâmica.
Assim como está no livro Gênesis 41, temos que aproveitar os
anos de ‘Vaca gorda’, para quando ocorrerem os anos de ‘Vaca magra’, eles sejam menos traumáticos para o pecuarista, afinal, prudência e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém.
Nesta edição do Jornal da Acrioeste também faço uma abordagem sobre a importância do manejo adequado dentro da propriedade rural.
Acredito que quanto melhor for o manejo, mais lucratividade terá
o produtor rural. Menos problemas ele enfrentará na hora da transição entre o período da seca para o das águas.
Como abordei no artigo que está na página 5, um bom manejo e
conservação do solo são aqueles que nos proporcionam produtividade e ainda possibilitam a manutenção da fertilidade e garantem
economia ao criador. É importante agir aos primeiros sinais de degradação, fazer adubação do solo, promover o controle de queimadas, pois solos bem manejados não apresentam compactação, erosão
e são rico em matéria orgânica, razão pela qual armazenam muita
água, podendo suportar deficiências hídricas não muito prolongadas.

ANO 11 - Nº 25

EXPEDIENTE
DIRETORIA ACRIOESTE
GESTÃO 2019 - 2022
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
Ian David Hill
Cezar Lucena Borges
Fernando Cezar Oliveira Rizério
Alvimar Lobo Alvim
Ademar Juliani
Davy Urbano Bessa
José Aldari de Souza Mendonça
Gil Areas Machado
Luís Claudio de Souza Paranhos
Alexandre Magno de Araújo
CONSELHO EDITORIAL
Eduardo Lena – Jornalista Responsável e editoração eletrônica
Mario Cezar Mascarenhas
Aprovação Final
Jorgiana Lopes Oliveira
Revisão e Correção
TIRAGEM
2000 exemplares

ASSOCIE-SE NA
Ligue (77) 3611-5027

PARCEIROS DA ACRIOESTE

02

Jornal Acrioeste - Barreiras-Bahia, Julho|Agosto de 2020

ANO 11 - Nº 25

Produtores do Oeste da Bahia se preparam
para mais um período de queimadas

D

evido ao longo período de
estiagem que acontece anualmente nesta época, aliado a
baixa humidade do ar e as altas temperaturas, os produtores rurais do Oeste
da Bahia se preparam para enfrentar
mais um período crítico de queimadas. Apesar dos esforços desprendidos
a cada ano pelos agropecuaristas para
evitar prejuízos, a irresponsabilidade
de alguns, acaba trazendo transtornos
em alguns municípios da região.
O gestor ambiental e especialista
em combate de incêndios florestais
Vagner Manheze, em conversa com
nossa reportagem, informou que 2019
foi um ano muito semelhante aos anteriores, tendo como diferencial o
prolongamento da estiagem, o que fez
com que ocorressem queimadas até
no início de dezembro, como a que
ocorreu na Serra da Bandeira, uma das
serras que circundam a cidade de Barreiras. “Já em 2020 nossa preocupação tem sido maior em função com as
chuvas que caíram até mais tarde. Foi
um ano muito bom de chuva, o que
fez com que tenhamos mais matéria
orgânica (folhas e capim) disponível
no ambiente, e esse é o combustível
para os incêndios florestais”, alertou o
gestor ambiental.
Manheze lembrou que em 2019,
os municípios mais atingidos por incêndios foram Formosa do Rio Preto,
São Desidério, Jaborandi e Correntina. Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves e Santa Rita
de Cássia vêm logo abaixo. “O que é
preciso deixar bem claro é que foco
de incêndio não é necessariamente
incêndio florestal. Quando recebemos
os dados de satélites sobre o número
de focos de calor, percebemos que eles
são generalizados. Por exemplo, uma
queima controlada, com autorização,
é detectada pelo satélite como um incêndio florestal, o que não condiz com
a realidade. Outro fato ocorreu também em 2019, quando em monitoramento das imagens de satélite, recebi
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a informação de que estaria ocorrendo
um incêndio florestal em determinado
local do município de São Desidério.
Me desloquei para lá e percebi que na
verdade era um trator que havia pegado fogo, sendo totalmente consumido
pelas chamas, mas para o satélite, foi
mais um foco de calor registrado”,
relatou o especialista em Combate de
incêndios florestais.
Vagner Manheze lembrou ainda
que em quase toda sua totalidade, os
incêndios ocorrem pela interferência da mão humana. “Podem ocorrer
incêndios provenientes de autocombustão ou mesmo devido a raios, mas
como nessa época do ano não chove na região, os focos de calor têm a
ação de pessoas, seja em limpezas de
pastos que saem do controle, queima
de lixos nas proximidades das cidades, limpeza de lotes em invasões de
áreas de APPs na zona urbana”, alertou Vagner, enfatizando que na região
do vale, onde predominam pequenas
propriedades rurais, o pecuarista cria
gado na ‘solta’ e utiliza do fogo para
fazer a rebrota do capim. Já na região
do Cerrado, os grandes produtores
já têm por hábito preservar suas reservas florestais, até mesmo por estarem sob suas responsabilidades e
eles terem obrigações legais sobre as
mesmas. O que acontece é que por
serem longas áreas de reserva legal,

elas acabam sendo bastante povoadas por animais silvestres, o que acaba atraindo caçadores predatórios de
outras regiões, e esses mesmos indivíduos acabam colocando fogo para
ficar mais fácil a visibilidade para
abater suas presas”, denunciou o ambientalista.
Ele pediu ainda aos agropecuaristas em geral, que quando decidirem
utilizar a queima como limpeza de
área ou para rebrota do capim, façam
bons aceiros e procurem os órgãos
responsáveis para pedirem autorização e orientação. “Anualmente ocorrem palestras de conscientização juntos aos ribeirinhos e moradores das
comunidades rurais para evitar o uso
do fogo na limpeza de pastos. Esse
ano, devido a pandemia e a necessidade de distanciamento social, essas
reuniões não serão realizadas, o que
pode prejudicar nossos objetivos de
se evitar o incêndio florestal. Só para
se ter uma ideia da atual situação, em
Barreiras já foram registrados cinco
incêndios florestais, um em São Desidério que foi combatido até as duas
horas da manhã e outro grande incêndio em Serra do Ramalho, que acabou
entrando nas roças de alguns produtores daquele município”, disse Manheze, enfatizando que daqui para frente
é que os focos de incêndios tendem a
aumentar.
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Cuidar das famílias dos funcionários melhora
o resultado da sua fazenda; veja dicas

F

amília deve ser um novo
setor dentro da sua propriedade, destacou a pedagoga,
jornalista e consultora em gestão
de pessoas e desenvolvimento humano em empresas rurais na Destrave Desenvolvimento Jacqueline
Lubaski no quadro Gestão de Pessoas na Fazenda. “Quando você
contrata um colaborador, você contrata uma família inteira, não tem
como você desvincular”, justificou.
Conforme esclareceu a especialista, cabe ao pecuarista identificar
as atividades que possam melhorar
a qualidade de vida dos familiares. A consultora relacionou esta
motivação com o desempenho dos
funcionários e, consequentemente, com o resultado da propriedade
rural. “Você também deve ter um
olhar bem clínico e reflexivo para
verificar exatamente o que tem que
fazer para manter estas pessoas motivadas, felizes e fazer com que o
marido vá para o trabalho tranquilo, com a cabeça fresca. Chegando
lá, ele vai fazer um trabalho extra-

ordinário, trazendo, sim, rentabilidade”, indicou Lubaski.
A pedagoga recomendou que o
proprietário, ou gestor, leve até a
fazenda atrações com as quais as
famílias se sintam comprometidas. “Você cria um senso de gratidão. Estas pessoas vão ser gratas
a você por desenvolver trabalhos
que envolvam toda a família dele.
Cuide da casa, cuide da saúde das
pessoas, leve formações para estas
mulheres. Se você não puder dar o
emprego, leve informações, leve
palestras que falem sobre saúde da
mulher, faça eventos em que as mulheres conversem e conheçam umas
às outras e, assim, elas vão conseguir se integrar mais”, projetou.
“Isso vai fazer uma grande diferença para quando o marido chegar
em casa. Ela não vai encher demais
a paciência dele e fazer ele querer
ir embora”, gracejou. “Eu brinco
nas fazendas dizendo que mulher é
carne de pescoço. Cientificamente
tem uma explicação, e é claro isso.
O ponto mais firme de uma casa é a

cabeça e a cabeça é o homem. Mas
o que segura a cabeça é o pescoço,
e o pescoço é a mulher. Por isso
o pessoal diz que mulher é carne
de pescoço. Está aí a explicação”,
brincou Lubaski.
“Se você cuidar das famílias,
consequentemente as pessoas, os
funcionários, os seus colaboradores
estarão lá no campo cuidando dos
animais, fazendo a nutrição mais
assertiva, com todo o zelo, cuidando do bezerro como se aquilo fosse
realmente dele. É porque ele sabe
que, se fizer um bom trabalho, ele
vai se manter naquele emprego. A
família dele está feliz, se sente segura e ele pensa: ‘puxa vida, é aqui
que eu quero trabalhar, me desenvolver e aqui quero ficar por muito
tempo’, admitiu.
“Família, sim, faz a grande diferença no resultado da sua fazenda”,
realçou.
Fonte Giro do Boi
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A importância de um manejo adequado do solo

M

ario Cezar Mascarenhas,
presidente da Associação
dos Criadores de Gado do
Oeste da Bahia, deu um depoimento
sobre a importância de um manejo
adequado dentro de uma propriedade
rural. Para ele, é fundamental, antes
de qualquer ação, conhecer sua base
de solo, e para isso é necessário realizar análise da terra e fazer as devidas
correções necessárias. “Depois disso
é essencial definir e conhecer qual
planta será utilizada, seus limites e
suas necessidades. Com isso posto, é
importante que haja interação entre o
animal, a planta e o solo, que é o nosso maior patrimônio. Como aqui no
Oeste da Bahia nós temos a estação
de chuva bem definida, com uma média de cinco meses, se o produtor não
fizer nada de melhoria nesse solo, nenhum manejo, a planta demorará para
entrar em recuperação após passar
pelo período de estiagem. A tendência
é que a planta só ofereça seu vigor a
partir de fevereiro, quando já estamos
nos aproximando novamente do período das secas. Se isso acontecer todos
os anos, provavelmente a pastagem
vai se degradar e trazer sérios prejuízos ao criador”, disse Mascarenhas,
reforçando a necessidade de implantar técnicas de conservação de solo.
Para ele, além do conhecimento
do produtor, o auxílio de técnicos é
fundamental para que as pastagens

consigam passar pelos primeiros meses de seca, em um nível de palatividade aceitável pelos animais, e que
eles possam enfrentar o período de
transição seca/água de forma menos
traumática possível. “É muito comum
encontrar propriedades que não fazem manejo adequado com nível de
mortalidade preocupante em animais
que acabaram ingerindo plantas tóxicas por estarem havidos pelo verde. E
para resolver isso somente com o manejo adequado do solo, aplicação de
manejo rotacionado, e caso haja sobra
de pasto, promover roçagem e transformar isso em matéria seca, que além
de melhorar o perfil do solo, serve
como protetor contra os raios solares
e também para evitar a compactação
ocasionada pelos pingos da chuva”,
reforçou o presidente da Acrioeste.
Manejo e conservação do solo são
as principais buscas de todo produtor
rural. Já que ele é um dos componentes vitais do meio ambiente e se
constitui como a base para o desenvolvimento de qualquer cultura. No

entanto, atualmente no Brasil muitas
áreas já apresentam sinais evidentes
de destruição em seus solos.
Um bom manejo e conservação
são aqueles que nos proporcionam
produtividade e ainda possibilitam a
manutenção da fertilidade, garantem
economia ao criador. É importante
agir aos primeiros sinais de degradação, fazer adubação do solo, promover o controle de queimadas, pois
solos bem manejados não apresentam compactação, erosão e são rico
em matéria orgânica, razão pela qual
armazenam muita água, podendo suportar deficiências hídricas não muito
prolongadas.
A integração da lavoura com a
pecuária (ILP) recupera as pastagens
degradadas e melhora a qualidade do
solo. É uma das maneiras mais eficiente de fazer um pecuarista fertilizar o seu pasto, através da adubação
da lavoura. Pasto que virou lavoura e
voltou a ser pasto, pode engordar até
5 X mais bois.

Solicitações de emissões de Declaração de Queima
Controlada (DQC), estão suspensas na Bahia
O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), publicou no Diário Oficial do Estado a Portaria n° 21.284, de
20 de agosto de 2020, que dispõe sobre a suspensão, por período determinado, de solicitações e emissões de Declaração de
Queima Controlada (DQC).
A Portaria traz, em seu Anexo I,
o quadro com a identificação dos
municípios da região oeste da
Bahia, e o período de validade
da suspensão da DQC, que é de
21/08/2020 a 21/12/2020.
ANEXO I – Municípios da
Região Oeste
Período de Suspensão:
de 21/08/20 a 21/12/20
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Mercado de Inseminação Artificial apresenta
um crescimento constante no Brasil

Saulo Tinazo, gerente de Negócios do Distrito C. Norte da ABS

A

demanda por proteína de
origem animal está aquecida e um dos motivos, entre
outros, é o crescimento populacional. Esse fato vem cobrando um
aumento na eficiência dos sistemas
produtivos, sejam eles os de carne
ou leite, e o Brasil tem grande potencial para suprir esse aumento de
consumo, pois conta com terra, clima, tecnologia e o maior rebanho
bovino comercial do mundo, estimado em 221,81 milhões de cabeças
(IBGE, 2018).
Entre as ferramentas utilizadas
para o aumento da produtividade,
está a inseminação artificial (IA), e
segundo Saulo Tinazo, o mercado
de Inseminação Artificial apresenta
um crescimento constante no Brasil, muito em função da demanda
mundial por carne. “Os preços da
arroba da carne vêm subindo, o
bezerro apresenta uma valorização
muito grande e cada vez mais o
produtor está buscando animais de
qualidade, bezerros que terminam
mais cedo, com melhor qualidade
de carne, melhor acabamento, para
que possam chegar mais rápido e
com qualidade ao consumidor final,
além de proporcionar uma maior
rentabilidade ao criador”, afirmou
Saulo, enfatizando que atualmente já existem genética de animais
selecionados que possuem uma
melhor conversão alimentar, que
emprenham mais cedo, alta taxa de

fertilidade, entre outros fatos busto em volume de doses na ordem de
cados pelo pecuarista.
25%, com projeção de crescimento
O gerente de Negócios da ABS
acima de 20% para o próximo ano
informou ainda que a Inseminação
fiscal nas raças de corte”, disse SauArtificial em Tempo Fixo (IATF) é
lo Tinazo, reforçando que apesar da
uma ferramenta de gestão essencial
crise pandemia causada pelo corodentro da cadeia produtiva da carnavírus, esse mercado não para de
ne, de alta lucratividade, pois orgacrescer, uma vez que o agronegócio
niza os nascimentos dos bezerros,
não parou.
consegue adiantar os nascimentos,
Para se ter uma ideia, no primeifazendo com que os
ro semestre de 2020,
ABS teve um
bezerros saiam mais
no geral, foram copesados nas desmaletadas 4,47 milhões
crescimento em
mas e tenham uma
de doses de sêmen de
volume de doses
qualidade genética
raças de corte, 25,7%
na ordem de 25%, mais que no mesmo
superior, além de ser
com projeção de
bastante acessível,
período do ano pascrescimento
acima sado. Para as raças
com técnicos altamente capacitados
com aptidão leiteide 20% para o
para prestar este tipo
próximo ano fiscal ra foram coletadas
de serviço, a exemnas raças de corte 838,05 mil doses,
plo do médico vecrescimento de aproterinário Leonardo
ximadamente 28,5%
Hupsel, representante da ABS no
em relação ao mesmo período de
Oeste da Bahia. “No ano fiscal de
2019.
01 de julho de 2019 a 30 de junho
Os sêmens das raças de corte
de 2020, comparado ao ano fiscal
mais procuradas foram: Angus, Ne2018/19, A ABS teve um crescimenlore em geral e Brangus.

A Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) é uma ferramenta de gestão essencial
dentro da cadeia produtiva da carne
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ICMS não incide sobre deslocamento interestadual de
mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular

Fonte http://www.stf.jus.br

O

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em
sessão virtual, reafirmou
a jurisprudência da Corte e declarou a não incidência do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
localizados em estados distintos.
Em votação majoritária, os ministros deram provimento ao Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE)
1255885, com repercussão geral
reconhecida (Tema 1099), e confirmaram o entendimento de que
o tributo apenas incide nos casos
em que a circulação de mercadoria
configurar ato mercantil ou transferência da titularidade do bem.

Fato gerador
No caso concreto, a proprietária
de uma fazenda em Mato Grosso
do Sul teve negado mandado de segurança por meio do qual buscava
impedir a cobrança de ICMS em
todas as operações de transferência
interestadual de parte de seu rebanho de bovinos até outra fazenda de
sua propriedade, localizada em São
Paulo (SP). A empresária apelou ao
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Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul (TJ-MS), que
não admitiu o recurso, ao argumento de que, conforme previsão do
Código Tributário estadual e do artigo 12 da Lei Complementar (LC)
87/1996 (Lei Kandir), o momento
da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que
para outro do mesmo proprietário,
constitui fato gerador do ICMS.
No recurso extraordinário, a
empresária sustentava que a incidência de ICMS, de acordo com a
Constituição Federal, se limita aos
atos de mercancia, caracterizados
pela circulação jurídica do bem em
que há transferência de propriedade
e que o transporte de sua mercadoria não se enquadra nessa hipótese.
Alegava, ainda, que a decisão do
tribunal estadual ofende a Súmula
166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a jurisprudência do STF
acerca da matéria.

Circulação de
mercadorias
O ministro Dias Toffoli, relator
do recurso, ao se manifestar pelo
reconhecimento da repercussão geral, afirmou que a matéria tem relevância jurídica, social, política e
econômica, pois trata da principal
fonte de receita dos estados e da
necessidade de não haver barreiras
tributárias de natureza geográfica.
O relator lembrou que o Tribunal Pleno, no julgamento do RE
540829 (Tema 297), fixou a tese de
que não incide o ICMS na operação
de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando
configurada a transferência da titularidade do bem. Nesse julgamento, ficou assentado que, para fins de

incidência do imposto, prevalece
a definição jurídica da expressão
“circulação de mercadorias”, somente caracterizada pela transferência de titularidade do bem.
Segundo o presidente do STF,
a partir dessas premissas, o Tribunal firmou jurisprudência de que o
mero deslocamento de mercadorias
entre estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte não
configura circulação de mercadoria, descaracterizando-se, portanto,
o fato gerador de ICMS. “Nesse
aspecto, mostra-se irrelevante que
a origem e o destino estejam em
jurisdições territoriais distintas”,
disse.

Recurso
No caso dos autos, o relator deu
provimento ao recurso para conceder o mandado de segurança e determinar que o estado se abstenha
de cobrar ICMS em situação correspondente à transferência interestadual de bovinos entre os estabelecimentos da empresária, desde
que não se configure ato mercantil.
O estado também deverá emitir as
notas fiscais de produtor rural necessárias para o transporte, sem as
condicionar ao prévio recolhimento
do imposto.
Ficou vencido, no mérito, o ministro Marco Aurélio.

Tese
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “Não incide
ICMS no deslocamento de bens de
um estabelecimento para outro do
mesmo contribuinte localizados em
estados distintos, visto não haver a
transferência da titularidade ou a
realização de ato de mercancia”.
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