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16.04.2013 • 08h52 | por Cristiane Sandim

 

Mato Grosso do Sul vai atestar os

produtores que mais se destacam no

Programa de Boas Práticas Agropecuárias

– Bovinos de Corte (BPA) da Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuária

(Embrapa). Com adesões voluntárias, e

recursos próprios, os associados da Novilho

Precoce MS – instituição que adotou o

manual como caderno de encargos de suas

parcerias comerciais – saíram na frente e já

agregam um expressivo grupo que vêm

adequando suas propriedades ao

programa. A iniciativa é uma parceria da

Embrapa, Novilho Precoce MS e Sistema Famasul, e acontece no dia 6 de maio às 19 horas na

Casa Rural.

 

A fim de assegurar qualidade, reduzir custos de produção e garantir o fornecimento de alimentos

seguros provenientes de sistemas sustentáveis a Embrapa iniciou em 2007, com o apoio da

Câmara Setorial Consultiva da Bovinocultura e Bubalinocultura do Estado e, posteriormente, com

adesão dosMinistérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Meio Ambiente (MMA) e

Trabalho e Emprego (MTE), o desafio de auxiliar o pecuarista neste processo de tomada de

decisão.

 

“Adotamos a ferramenta visando melhorar a gestão em primeiro lugar, pois quando capacitamos os

funcionários estamos melhorando a atividade dentro da fazenda. Amanhã pode ser que o BPA

possa ser reconhecidocomo moeda de valorização da carne, pois cada dia que passa a sociedade

exige comprovaçãode origem”, relata o presidente da Associação Novilho Precoce MS, Alexandre

Scaff Raffi.

 

O coordenador nacional do Programa BPA, Ezequiel Rodrigues do Valle, explica a importância

deste reconhecimento aos pecuaristas. “Sustentabilidade é um requisito não só do mercado

internacional, mas agora também do mercado nacional. Aqueles produtores ou grupo de produtores

que forem proativos e visualizarem essa oportunidade poderão usar essa ferramenta para

diferenciar sua produção dos demais, abrindo assim novas oportunidades de negócio. Com

relação a esse diferencial posso afirmar que a Novilho Precoce MS está muito bem posicionada e

o reconhecimento do Frigorífico JBS e do Carrefour, pelo trabalho de sustentabilidade e qualidade



do produto fornecido pelo grupo, é uma prova concreta do que estou afirmando”, esclarece o

pesquisador da Embrapa ponderando ainda que diversas propriedades rurais de todo país já

participam do Programa.    

 

Fator de decisão, Ezequiel do Valle lembra que as adequações processadas até o momento pelos

produtores tem sido com recursos próprios. No entanto, ele sinaliza uma oportunidade para

expansão da adesão as BPA. “Está sendo discutida com as autoridades competentes a

possibilidade de criação de linhas de crédito para as propriedades que aderirem ao programa com

juros bem interessantes. Vamos trabalhar para termos muitas novidades neste sentido”, resume ele

que ainda participa de reuniões sobre o assunto.

 

Para ampliar o número de pessoas atendidas pelas BPA, o Serviço Nacional de Aprendizagem

Rural (Senar/MS) e a Novilho Precoce MS firmaram uma parceria em 2012 para capacitação dos

funcionários das propriedades associadas que aderiram ao Programa. Já foram capacitados cerca

de 80 funcionários de diversas fazendas.

 

O supervisor técnico da Novilho Precoce MS, Klauss Machareth explica que a parceria entre as

instituições tem sido de extrema importância, pois leva informação ao trabalhador rural sobre as

exigências de mercado qualificando-os para suas funções de forma consciente, segura e

econômica. “Desta forma estaremos conscientizando o funcionário de sua importância dentro do

sistema produtivo, levando conhecimento a ele e seus familiares melhorando assim sua qualidade

de vida como trabalhador rural”, afirma o supervisor.

 

Buscando abertura para facilitar e acelerar a implantação do protocolo em todo Estado, um acordo

de cooperação entre o Sistema Famasul-Senar/MS e a Embrapa deve ser assinado nos próximos

dias.

 

Em Mato Grosso do Sul, o Senar/MS, a Merial e a Macal são parceiros na capacitação dos

funcionários das fazendas que aderiram ao Programa Boas Práticas Agropecuárias.

 

SERVIÇO

A solenidade de entrega dos Atestados de Adequação do Programa BPA – Bovinos de Corte

acontece no dia 6 de maio (segunda-feira), às 19 horas no auditório da Famasul. Endereço – Rua

Marcino dos Santos n.º 401, Bairro Cachoeirinha II, Campo Grande/MS. Informações pelos

telefones 67 3324-7082 (Novilho Precoce MS), 3320-9700 (Famasul) ou 3368-2144 (Embrapa).


