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É fato que a Acrioste tem tido forte papel na defesa do segmento da pecuária con-
tribuindo muito com seu fortalecimento desde sua fundação. Fez, faz e fará his-
tória.

Dando continuidade nos trabalhos para atingir seus objetivos institucionais, a di-
retoria tem se empenhado para implementar e realizar metas de gestão com foco em 
sua restruturação formal em busca de sua maior qualificação para agregar serviços e 
ampliação da sua legitimidade representativa.

Nesse norte, como prioridade ,a ACRIOESTE passou por uma completa reformula-
ção estatutária, melhor se adequando e adaptando às diretrizes e padrões internacionais 
associativos.

O Novo estatuto da ACRIOESTE consagrou também a ampliação da sua base ter-
ritorial, não estando mais restrita apenas à região do Oeste Baiano, mas estendendo a 
sua atuação a todo o Estado da Bahia permitindo avançar os níveis de diálogo em nível 
estadual e federal.

Assim, a entidade passou a se denominar Associação Baiana de Pecuária e não mais 
Associação de Criadores de Gado do Oeste da Bahia, ampliando também o seu campo 
de atuação primário. No entanto, o corpo diretivo da entidade optou por manter a sigla 
ACRIOESTE, marca já consagrada e respeitada da instituição.

Em segundo momento muito importante , no dia 01 de Setembro de 2022 ocor-
reu nova Assembleia Geral da entidade, momento que marcou a fundação do Ins-
tituto Acrioeste, fundamental para a sua qualificação profissional podendo se 
habilitar como gestor e executor de projetos e programas em conjunto com o se-
tor privado e público para melhor contribuir com o fortalecimento da pecuária. 
O IACRIOESTE possui como objetivo central a ampliação do rol de atividades e funções 
da Associação, fortalecendo ainda mais a entidade e o segmento econômico da pecuária. 

Deste modo, a ACRIOESTE vem buscando uma maior modernização e profissionali-
zação pessoal e material, no intuito de viabilizar projetos e parcerias que possam contri-
buir com o desenvolvimento da associação em busca da construção de bons resultados.

Um dos projetos em vias de construção da entidade consiste na disponibilização de 
técnicos e colaboradores rurais, como instrumento impulsionador do desenvolvimento 
das atividades no campo com especial foco na qualificação, aprimoramento e qualifica-
ção de entidades associativas, empreendimentos e parcerias públicos privadas. 

Também, estamos modernizando a sistemática de comunicação e diálogo entre a 
entidade com seus associados e sociedade, estando em processo de reformulação os 
instrumentos de site e Instagram, objetivando maior dinamismo e proximidade infor-
mativa estimulando maior interação de forma que possa proporcionar conhecimento da 
atuação da ACRIOESTE em tempo real, bem como o acesso a informações gerais de 
interesse do segmento da pecuária.

Com a honra de estar hoje presidente da ACRIOESTE, destacamos nossa convicção 
em acreditar no associativismo e na conjugação de forças entre os produtores e parcei-
ros públicos e privados na construção e realização de projetos comuns. Temos muito 
a avançar e contribuir com o fortalecimento da ACRIOSTE, da região Oeste e Bahia.

Convidamos todos os produtores pecuaristas e colaboradores da pecuária baiana 
para que participem da ACRIOESTE. Quem ainda não se associou, esse é o momento 
de se associar e se unir para que juntos possamos fortalecer a pecuária e todo o nosso 
segmento econômico! Venham para a Associação Baiana de Pecuária!

Venham para a ACRIOESTE!
Vamos juntos fortalecer a pecuária da Bahia!

Vamos juntos fortalecer 
a pecuária da Bahia!
Wagner Pamplona-Presidente

02



Jornal Acrioeste - Barreiras-Bahia, Julho/Agosto de 2022                               ANO 11 - Nº 34

03

Governo quer o fim da vacinação contra aftosa em todo País em 2026
Durante a ExpoZebu, o Ministro de Agricultura, Marcos Montes havia informado a suspensão da vacinação 
contra a febre aftosa, após a etapa de novembro de 2022, em sete Estados brasileiros

O governo federal pretende 
anunciar em 2026 o fim da 
obrigatoriedade da vaci-

na contra febre aftosa em todos os 
Estados brasileiros. A afirmação foi 
feita no último dia 14, pelo ministro 
da Agricultura, Marcos Montes, em 
vídeo exibido no Fórum Pecuária 
Brasil realizado na manhã do dia 15, 
pela consultoria Datagro.

A medida tornaria o País livre da 
doença sem vacinação, o que é posi-
tivo para o mercado. “Anseio histó-
rico do setor pecuário, mas que tam-
bém vai nos permitir acessar mais 
mercados e, e em especial, aqueles 
que pagam mais”, disse.

O ministro avaliou que o anúncio 
vai, ainda, reduzir os custos dos pro-
dutores que precisam destinar parte 
dos ganhos a proteção dos animais 
por meio da vacinação. “Coopera-
ção das secretarias estaduais é im-
portante neste avanço”, acrescentou.

Em abril, durante a ExpoZebu, 
Montes havia informado a suspen-
são da vacinação contra a febre af-
tosa, após a etapa de novembro de 
2022, em sete Estados brasileiros. 
Ao todo, serão aproximadamente 
113 milhões de bovinos e bubalinos 
que deixarão de ser vacinados, o que 
corresponde a quase 50% do reba-
nho total do País.

As unidades da Federação que 
serão suspensas fazem parte do Blo-

co IV do Plano Estratégico do Pro-
grama Nacional de Vigilância para 
a Febre Aftosa (PE-PNEFA), e são 
elas Distrito Federal, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais e Tocantins.

Sustentabilidade

Montes relatou também sobre os 
desafios que a pecuária brasileira 
precisa enfrentar, como a identifica-
ção individual dos animais. “O tema 
da rastreabilidade já está em discus-
são na Câmara setorial da cadeia 
produtiva da carne bovina”, disse.

Para ele, o País precisa ampliar 
o número de bovinos rastreados por 
meio de soluções ecologicamente 

viáveis e que possam ser internacio-
nalmente reconhecidas. “É necessá-
rio montar uma base de dados sobre 
a cadeia, capaz de agregar informa-
ções confiáveis e estratégicas”, disse 
o ministro. “Trará muitos benefícios 
ao setor”, acrescentou.

De acordo com Montes, a ques-
tão ambiental não pode ter inconfor-
midades na legislação, “pois afasta 
financiadores e, pior, afasta os clien-
tes”. Além de concluir o Código 
Florestal, o ministro disse que é pre-
ciso “dar um basta ao desmatamento 
ilegal“. “São (desmatamentos) mui-
tas vezes atribuídos à agropecuária 
de forma incorreta ou até de má fé”, 
apontou.

Fonte Portal DBO

PARCEIROS DA ACRIOESTE
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Em junho de 1997 foi cria-
da a Oeste Representações 
Agrícolas Ltda, empresa 

nascida com a missão de levar 
soluções as necessidades dos 
empresários rurais, com atendi-
mento personalizado e apresen-
tando soluções especializadas 
para atender às demandas de 
cada cliente. A partir de 2009 foi 
adotado a marca Oeste Pecuária, 
a qual segue até os dias atuais.

Para comemorar essa impor-
tante data, os proprietários Adelar 
Geller (diretor geral) e Leonice 
Francisca da Costa Geller (dire-
tora financeira), em reconheci-
mento aos amigos e clientes não 
pouparam esforços e ofereceram 
uma grandiosa e concorrida fes-
ta realizada no Espaço Le Réve. 
Tudo foi personalizado, pensa-
do e preparado meticulosamente 
pela equipe da Oeste Pecuária, 
numa forma de agradecimento 
pelo apoio recebido durante todo 
esse tempo.

No evento os convidados pu-

Oeste Pecuária comemorou 25 anos 
de História em grande estilo

Diretores e equi-
pe de Excelên-
cia da Oeste Pe-

cuária dedicaram aos 
clientes e parceiros o 
sucesso que ajudou a 
pavimentar o longo ca-
minho percorrido pela 
empresa. Já são 25 
anos de parceria com 
o agronegócio

Ao lado da família, 
um dos pilares 
do sucesso da 

Oeste Pecuária, o 
empresário Adelar 
Geller fez questão 

de oferecer uma 
festa a altura da 
parceria com os 

pecuaristas

Acompanhado do 
pai Ervino Geller e 
da esposa Leonice 
Geller, o empresário 
Adelar era só 
alegria. Afinal, 25 
anos de atividades, 
prestando serviços 
de excelência, tem 
sido um exercício 
diário na prestação 
de atendimento 
personalizado

deram assistir show de mágica 
com artista de renome nacional, 

show de humor com o humorista 
Zé Lezim e show musical com a 
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dupla sertaneja Hugo e Tiago.
De acordo com Adelar Geller, 

a cidade de Barreiras foi escolhi-
da para a implantação da empre-
sa que visava oferecer insumos 
e soluções para a agricultura da 
região oeste baiana. “Foi um pe-
ríodo de aprendizados e expe-
riências que se alternaram com 
êxitos e desafios para superar-
mos os momentos difíceis”, disse 
o empresário., reforçando que a 
empresa oferece portfólio com-
pleto para pecuária.

Passaram-se os anos e a Oeste 
Agrícola se volta para um mer-
cado ainda desassistido, o seg-
mento da pecuária. Na região a 
pecuária começava a receber in-
vestimentos, avanços na tecnolo-
gia e o melhoramento genético, 
o que contribuíram para a conso-
lidação da produção de proteína 
animal na região. 

Atualmente a Oeste Pecuária 
conta com uma equipe de alto de-
sempenho composta por quatro 
administradores de empresa, três 
contabilistas, cinco engenheiros 
agrônomos, um médico veteri-
nário e quatro técnicos agrope-
cuários, preparados para ofertar 
assistência técnica com obser-
vância de imagens de campo, na 
loja ou através de regulagem de 
pulverizadores, acompanhamen-
to de aplicações e avaliações de 
resultados.

“Em 2022 completamos 25 
anos de atuação e compromisso 
no mercado de insumos agro-
pecuários e a empresa tem se 
preparado cada vez mais para 
oferecer soluções, tecnologia e 
serviços diferenciados para nos-
sos clientes. Isso tudo também 
graças aos parceiros comerciais 
que acreditaram em nosso negó-
cio e continuam conosco diante 
dos desafios”, ressaltou Adelar 
Geller.

O empresário rural, Antonio Balbi-
no de Carvalho Neto, da Agrope-
cuária Antonio Balbino, destacou 
a importância da Oeste Pecuária 
para a consolidação e fortaleci-
mento da pecuária regional

Num show intimista, o humorista 
Zé Lezim arrancou gargalhadas 
dos participantes. Foi um grande 
presente da Oeste Pecuária aos 
amigos e parceiros

A dupla sertaneja Hugo e Tiago 
cantou sucessos como Fican-
te Fiel, Amor Vira-Lata, Dei Teu 
Nome a Uma Estrela, entre ou-
tros, levando o público ao delírio

Artista locais também foram valorizados pelos diretores da Oeste Pe-
cuária e deram uma canjinha cantando sucessos que embalam o ima-
ginário dos fãs do sertanejo

Todos os clientes 
foram homenageados 
com uma placa de 
reconhecimento por 
escolher a Oeste 
Pecuária como 
parceria de seus 
empreendimento 
agropecuários. “Foi 
uma maneira singela de 
agradecer pelo apoio”, 
disse Adelar Geller

Um farto churrasco, estilo fogo 
de chão também foi atração no 
evento. Mais de seis horas na 
brasa deixaram a carne suculen-
ta, bem ao gosto dos presentes. 
Um dia para ficar na memória.
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Diretor da Acrioeste participa de Encontro Nacional 
do Agro em Brasília

O diretor financeiro da Asso-
ciação Baiana de Pecuária 
(Acrioeste), Mario Cezar 

Mascarenhas esteve representando 
a entidade no Encontro Nacional do 
Agro que aconteceu ontem, dia 10, 
no Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasília/DF.

O evento foi organizado pela 
Confederação Nacional de Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA) e 
demonstra a importância do setor 
para a economia nacional.

Na oportunidade, foi apresenta-
do um documento contendo reivin-
dicações do setor, “que esperam ser 
atendidas pelo próximo governante 
eleito”, diz o Diretor Mário Cezar 
Mascarenhas.

O Encontro Nacional do Agro 
teve uma programação voltada para 
a discussão acerca dos cenários Polí-
tico, Econômico, Agenda Legislativa 
de interesse do Setor, Redes Sociais e 
demais desafios da era digital, inclu-
sive os desafios do Brasil no cenário 
interno e internacional.

Segundo Mario Mascarenhas esse 
evento foi fundamental para o forta-

Mario Mascarenhas (de Boné) aproveitou 
para cumprimentar o presidente da 
Federação de Agricultura e Pecuária do 
Estado da Bahia (FAEB)

Na noite do último dia 01 de se-
tembro, a diretoria da Acrioeste, asso-
ciados e também demais pecuaristas 
interessados , reuniram-se em assem-
bleia para fundar o Instituto Acrioeste, 
tendo como objetivo central a amplia-
ção do rol de atividades e funções da 
associação, fortalecendo ainda mais a 
entidade e o segmento econômico da 
pecuária.

Assim, com essa qualificação pro-
fissional, o IACRIOESTE pode se ha-
bilitar como gestor e executor de pro-
jetos e programas em conjunto com o 
setor privado e público, para melhor 
contribuir com o fortalecimento da 
pecuária.

Deste modo, a ACRIOESTE vem 
buscando uma maior modernização e 
profissionalização pessoal e material, 
no intuito de viabilizar projetos e par-

lecimento do Agro e sua posição no 
cenário nacional e internacional: “A 
união é muito importante para a bus-
ca e implementação de conquistas e 
avanços no setor do Agro, sendo este 
o segmento que mais contribui com 
o PIB brasileiro, constituindo funda-
mento para o desenvolvimento sus-
tentável do Brasil”.

Bahia ganha Instituto Baiano de Pecuária
cerias que possam contribuir com o 
desenvolvimento da associação.

O atual presidente da ACRIOES-
TE, Wagner Pamplona, destacou a 

crença no associativismo e na conjuga-
ção de forças entre os produtores e par-
ceiros públicos e privados na constru-
ção e realização de projetos comuns.

A primeira diretoria do IACRIOESTE ficou assim empossada:

Presidente - Wagner Barbosa Pamplona 
Vice-presidente - Stefan Zembrod
Diretor Secretário – Gill Areas Machado
Diretor Secretário Adjunto – José Eduardo Closs
Diretor Financeiro – Mario Cezar Mascarenhas
Diretor Financeiro Adjunto – João Paulo Lucena Oliveira
Diretor de Evento – Antonio Balbino de Carvalho Neto
Diretor de Eventos Adjuntos – Luiz Claudio de Souza Paranhos

Conselho Fiscal:
Alvimar Lobo Alvim, Davy Urbano Bessa e Luiz José Bastos

Consultoria Técnica: Helmuth Kieckhofer 
Consultoria Jurídica: Zizette Balbino
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Dia de Campo em Cotegipe (BA) mostrou como elevar 
produtividade pecuária na pecuária de corte

No último dia 16 de julho, pe-
cuaristas do oeste da Bahia e 
Matopi (Maranhão, Tocan-

tins e Piauí) tiveram a oportunidade 
de se atualizar em relação à conjun-
tura pecuária no Brasil, aprofundar 
conhecimentos em melhoramento 
genético e incorporar animais supe-
riores em seus rebanhos. Trata-se do 
dia de campo promovido pela Agro-
pecuária Jacarezinho, na Fazenda 
Nova Terra, em Cotegipe (BA).

Segundo Lucas Motta, gerente 
comercial da empresa, reconheci-
da, pelo segundo ano consecutivo, 
como a maior fornecedora de touros 
do Brasil no levantamento TOP 100, 
com 2.465 comercializados em 2021, 
este dia de campo teve como objeti-
vo apresentar ferramentas capazes de 
potencializar os índices zootécnicos 
da pecuária local e regional.

O dia de campo contou com a 
presença de palestrantes icônicos no 
mercado pecuário. O CEO Arnaldo 
Eijisnk abriu os trabalhos logo cedo, 
apresentando os resultados da Agro-
pecuária Jacarezinho. Depois foi a 
vez da jornalista especializada e apre-
sentadora da Jovem Pan News, Kel-
len Severo, falar sobre “Economia e 
Agronegócio: O que vem por aí”?

Na sequência, Marcelo Almeida, 
gerente executivo da CIA de Melho-
ramento e diretor da Pro Produção 

Profissional, apresentou o respeita-
do programa de melhoramento ge-
nético realizado em Cotegipe e nas 
demais unidades do grupo.

“Um dos diferenciais da Jacare-
zinho, além de exercer forte pressão 
de seleção, ofertando apenas os 30% 
melhores touros da safra, é sua capaci-
dade de produzir reprodutores Nelore 
CEIP eficientes em qualquer um dos 
biomas brasileiros”, destaca Motta.

O encerramento das palestras, 
coube as empresas parceiras da Ja-
carezinho, que promoverem dinâmi-
cas voltadas à “Precisão na Agricul-
tura: as técnicas mais avançadas de 
maquinário, manejo e irrigação”.

Três décadas na seleção
de touros

Durante a programação a Agro-
pecuária Jacarezinho colocou para 
apreciação dos convidados 125 tou-
ros Nelore de sua “reserva genéti-
ca”, ou seja, abriu mão da nata dos 
touros da safra 2019. Os animais 
seguem com CEIP (Certificado Es-
pecial de Identificação e Produção), 
emitido pelo Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento.

Também significa que todos eles 
passaram por um rigoroso programa 
de avaliação genética, hoje condu-
zido pela CIA de Melhoramento. 

Entre as principais Diferenças Espe-
radas na Progênie (DEPs) mensura-
das, é possível destacar a IPP (idade 
ao primeiro parto, precocidade se-
xual), o IFRIG (índice frigorífico) e 
o RMat (retorno maternal).

Traduzindo em miúdos, a IPP é 
um forte indicador de precocidade 
sexual e a RMat é uma estimativa 
do retorno econômico de cada vaca, 
por quilo de peso vivo produzido, 
sempre descontados dos custos de 
produção. Já o IFRIG é um indica-
dor específico de qualidade frigorí-
fica. Outro destaque é o “ICIAGen”, 
o índice que ranqueia os touros den-
tro do programa.

Referência no Nelore CEIP

A Agropecuária Jacarezinho 
nasceu em 1993 e está presente em 
quatro estados brasileiros. No Mato 
Grosso do Sul, estão as fazendas 
Novo Horizonte (município de Co-
xim) e São Sebastião (Corumbá); 
no Mato Grosso, fica a São Marce-
lo (com propriedades em Juruena e 
Tangará da Serra) e na Bahia abri-
ga a Nova Terra, nos municípios de 
Wanderley e Cotegipe.

A base do plantel é formada por 
mais de 40 mil fêmeas, incluindo 
um seleto time de doadoras. O tra-
balho busca precocidade e fertili-
dade, além de alto e rápido desen-
volvimento ponderal. Ainda traz 
consigo o trunfo de estar presente 
em três biomas diferentes: Ama-
zônia, no MT; Pantanal, no MS; e 
Cerrado (transição para a caatinga), 
onde chove 700mm/ano, em média.

Com esse desenho geográfico, 
a Agropecuária Jacarezinho “prova 
que sua genética é adaptada a quais-
quer condições de Brasil e mesmo 
de outros países tropicais, como já 
acontece”, explica Arnaldo Eijsink, 
CEO da empresa.
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Mais de R$ 33 bi foram disponibilizados 
no primeiro mês do Plano Safra

O valor total disponibilizado pelo
Ministério da Agricultura para o Plano 

Safra 22/23 foi de R$ 340,8 bilhões

Em julho, primeiro mês do 
Plano Safra 2022/23, a con-
tratação de crédito rural 

superou a cifra de R$ 33 bilhões, 
segundo o levantamento realizado 
pela Gerência de Desenvolvimen-
to Técnico da Ocepar (Getec), com 
base nos dados do Banco Central 
do Brasil.

O valor total disponibilizado 
pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e do Abastecimento (Mapa) 
para o atual ciclo foi de R$ 340,8 
bilhões.

Cooperativas

Ainda de acordo com a Getec, 
no primeiro mês do novo Plano 
Safra, as cooperativas brasileiras 
captaram R$ 2,4 bilhões, sendo a 
maior parte destinados apenas para 
à industrialização e custeio, nesta 
ordem de importância.

Já as cooperativas paranaenses 
captaram R$ 0,90 bilhões, repre-
sentando, no Plano Safra, mais de 
40% dos recursos captados pelas 

cooperativas nacionais, destacan-
do-se os segmentos de industriali-
zação e custeio.

“Essa captação de recursos po-
deria ser ainda maior se existisse 
uma disponibilidade orçamentária 
em instituições financeiras que as 
cooperativas 
já possuem 
relações e se 
as taxas de 
juros fossem 
mais atrati-
vas. Entretan-
to, apesar das 
a d v e r s i d a -
des impostas 
pelo cenário 
econômico , 
as coopera-
tivas parana-
enses acre-
ditam que a 
agregação de 
valor seja o 
fator diferen-
cial para expandir mercado e suas 
margens de lucros, consequente-

mente”, afirma o analista de De-
senvolvimento Técnico da área de 
mercado da Getec, Salatiel Turra.

Verifica-se também que a cap-
tação total de recurso na política 
do crédito rural, em julho da sa-
fra 2022/23, apresentou um forte 

c resc imento 
em relação ao 
mesmo perío-
do do ano pas-
sado.

“Contudo, 
dado o aumen-
to do custo de 
produção pro-
vocado pelo 
cenário eco-
nômico, o vo-
lume captado 
até o momen-
to é relevante. 
Porém, pode-
ria ser maior 
se as taxas de 
juros fossem 

menores”, destaca Turra.

Vale destacar que 
a maior parte dos 

recursos usados para 
contratação

teve origem na 
poupança rural (55%); 
recursos obrigatórios 
(20%); recursos com 
taxas livres (16%); 

fundos constitucionais 
(6%) e BNDES 

equalizável (3%).


