
08 a 11 de Março

CONTATOS: 
Fazenda Baviera
Rodovia BA-647 - Itagibá/BA
Telefone: +55 (73) 3531-8100
Maurício Filho: (73) 98135-5459

Fazenda Reunidas Uberaba: Rodovia 427 KM 12 - Conceição
das Alagoas/MG
Telefone: +55 (34) 3325-9100
Max: (34) 99672-7349

EAO AGROPECUÁRIA
Aberta para os comprometidos com a qualidade, para 
os que trazem inovação ao processo produtivo e para 
todos os apaixonados pela agropecuária. Foi 
mantendo-se sempre aberta ao novo desde que abriu 
suas porteiras em 1994, que a EAO Agropecuária só 
fecha bons negócios, com valores e princípios éticos. E 
um bom negócio tem que ser sustentável, tecnificado, 
humanizado e altamente competitivo. A EAO encontra 
isto na diversificação das suas atividades, atuando 
com competência na criação de bovinos, equinos, cães, 
aves exóticas, animais silvestres, na agricultura com 
produção de cacau, eucalipto, madeiras nobres e 
silagem, e até na produção de cachaça para 
brindarmos em agradecimento aos que fazem da EAO, 
sinônimo de qualidade e comprometimento no 
agronegócio brasileiro. Ser sinônimo de qualidade 
significa entregar um produto final bem avaliado, 
produzido por uma equipe especializada, capacitada e 
que trabalha em perfeita harmonia com o meio 
ambiente. Ser sinônimo de comprometimento significa 
que a EAO tem compromisso com a inovação, utilizando 
tecnologia de ponta em todas as atividades que 
desenvolve. E como compromisso maior, motiva o 
engajamento de sua equipe e de sua comunidade de 
Itagibá, no sul da Bahia, com programas de educação 
ambiental, ações de redução de impacto e melhorias na 
qualidade de vida da nossa gente. Afinal, a EAO 
Agropecuária acredita que só podemos crescer com 
orgulho se as pessoas ao nosso redor crescerem junto.

“Trabalhamos há mais de 25 anos promovendo resultados 
econômicos na pecuária utilizando das mais modernas 

ferramentas e com total respeito ao social e ambiental. 
Seguimos focados no melhoramento genético e impiedosos no 

descarte para entregar produtos de alta qualidade. Aqui na 
EAO, nós selecionamos e o seu rebanho lucra!” Maurício Filho
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@eao.agropecuaria

www.eao.com.br
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