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Animais > Bovinos

PR: bovinos de corte, Programa de Boas Práticas
Agropecuárias agora em propriedades
paranaenses

Campo Mourão/PR

Esta semana, cinco propriedades da cooperativa paranaense Maria Macia receberam os atestados de
adequação do Programa de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) – bovinos de corte. As fazendas Dona
Elisa, Genko e São Francisco estão na categoria bronze; e Rio Sem Passo e Araucária, prata. Ao todo, são
17 estabelecimentos rurais com o selo BPA em Mato Grosso do Sul, sete no Rio Grande do Sul e um no
Paraná, Mato Grosso e Acre, oficialmente. A caminho, há oito mais no Estado, entre 200 e 300 em Mato
Grosso e a mesma proporão no Rio Grande do Sul, 14 em São Félix do Xingu e 12 em Paragominas,
municípios do Pará.

"É o primeiro passo para o Programa entrar no estado do Paraná. É uma janela a mais se abrindo,
oportunidades", celebra Ezequiel do Valle. O coordenador geral do BPA conta ainda que na Bahia,
brevemente, propriedades serão protocoladas. Além de Mato Grosso do Sul, o Programa tem forte atuação
nos Estados de Mato Grosso, Rondônia, Pará e Rio Grande do Sul.

A Maria Macia é uma cooperativa de produção de carne bovina, sediada em Campo Mourão, com 104
cooperados e parceiros comerciais em diversas regiões do Paraná. Fundada em 2008, ela começou em
2003 seus primeiros movimentos quando produtores iniciaram a atividade pecuária com o objetivo de
diversificar as atividades. A cooperativa é a resposta para a produção de carnes especiais.   

BPA

É um conjunto de normas e procedimentos que devem ser observados pelos produtores com a finalidade
de tornar as propriedades mais rentáveis e competitivas. Começou em 2005 com o treinamento de
técnicos agropecuários do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS)
em multiplicadores do BPA no Estado.

A partir de 2007, tornou-se nacional envolvendo as principais regiões de pecuária de corte do país e as
Unidades da Embrapa transformaram-se em polos de difusão. Em 2011, recebeu o reconhecimento oficial
do Mapa, Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria
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Interministerial N. 36, que instituiu o Programa Nacional de Fomento às Boas Práticas Agropecuárias,
estendendo a proposta às cadeias de frango, suíno e gado de leite.

Hoje estabelecimentos rurais das regiões norte, centro-oeste, sul e diversas propriedades sul-mato-
grossenses, com forte apoio da Associação Sul-mato-grossense de Produtores de Novilho Precoce,
Senar-RS e Instituto Centro da Vida (ICV-MT), integram o projeto em diferentes estágios de evolução.

Fonte: Embrapa Gado de Corte
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