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O Diário Oficial publicou portaria que institui o Programa Nacional de Fomento às 
Boas Práticas Agropecuárias (PRÓ-BPA), com o objetivo de desenvolver e promover a 
inclusão de boas práticas nas propriedades das diversas cadeias pecuárias do país. 
Iniciado em 2005 pela Embrapa Gado de Corte - MS, o BPA auxilia na adequação das 
propriedades do ponto de vista de gestão, trabalho e ambiente. Agora, o programa será 
estendido para as cadeias de frangos, suínos e gado de leite. "É uma vitória", diz 
Ezequiel Rodrigues do Valle, da Embrapa. A portaria é assinada pelos ministérios da 
Agricultura, Meio Ambiente e Trabalho.

Exportações de couro

As exportações brasileiras de couros e peles somaram US$ 1,74 bilhão em 2010. A 
receita é 50% maior que em 2009, quando o setor apurou US$ 1,16 bilhão, mas 7% 
inferior à de 2008, ano da crise econômica mundial, quando alcançou US$ 1,88 bilhão. 
O cálculo é do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), baseado no balanço 
da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior.

Frango do Paraná

Maior produtor de carne de frango do país, o Paraná fechou 2010 com 1,3 bilhão de 
aves abatidas, 5,6% mais que em 2009, quando o abate foi de 1,25 bilhão de aves, 
segundo o Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná 
(Sindiavipar). As exportações de carne de frango do Estado atingiram 1 milhão de 
toneladas, contra 954 mil em 2009.

Enchentes na África

As enchentes na África do Sul podem ter causado prejuízos de US$ 141 milhões na área 
ao sul do Rio Laranja, segundo o sindicato dos produtores de laranja. A organização 
afirma que 1.100 produtores e 7.500 hectares foram afetados. Além disso, outros 2.200 
hectares estão isolados e impossibilitados de distribuir esses produtos.

Brasília, 27 de Janeiro de 2011
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Chuvas na Argentina...

As fortes chuvas de ontem no cinturão de soja da região central da Argentina aliviaram 
o impacto negativo da seca causada pelo La Niña nas lavouras, disse à agência Reuters 
Germán Heinzenknecht, meteorologista da Consultora de Climatología Aplicada. O 
especialista afirmou que deverá chover na região ao menos até domingo.

...e também no Brasil

Ainda conforme a Reuters, a Somar Meteorologia informou que uma frente fria que 
passa pela costa sul do Brasil deverá provocar chuvas nos próximos dias em regiões de 
soja desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão.

Vale em fertilizantes

A Vale planeja iniciar dois projetos na área de fertilizantes no Brasil até 2015, informou 
ontem Edison Souki, executivo da área de vendas da empresa, à agência Bloomberg. De 
acordo com ele, esses projetos fazem parte do já anunciado plano da mineradora 
brasileira de investir US$ 12 bilhões em fertilizantes nos próximos anos.

UralChem avança

A UralChem Holding, segunda maior produtora de fertilizantes nitrogenados da 
Rússia, elevou a produção em 10% em 2010, para 4,86 milhões de toneladas.
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